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Förord 

Denna rapport beskriver tillvägagångssättet och resultatet av det examensarbete som avslutar våra 

studier på civilingenjörsprogrammet Teknisk design vid Luleå tekniska universitet, LTU. Arbetet 

utfördes mellan augusti 2011 och januari 2012 på uppdrag av Scania i Södertälje och behandlade 

förändringar av produktionslayouten i samband med en kapacitetsökning. 

Det är många vi vill tacka för all hjälp vi har fått under projektets gång. Ett stort tack vill vi speciellt 

rikta till våra handledare Björn Lindbom på Scania och Bo Johansson på LTU som har väglett oss 

genom projektet.  

Vi vill även tacka alla som arbetar i kontoret på 003 och i synnerhet Marcus Siewert och 

Johan Nyberg som har stått ut med alla frågor och funderingar som vi har haft under projektets gång. 

Vi vill även tacka alla operatörer på cylinderfoderavdelningen som tog hand om oss under vår 

inledande verkstadspraktik.  

Ett stort tack riktar vi även till Elcio Godoy vid Scanias motortillverkning i Brasilien, som tog sig tid 

att svara på våra frågor och dessutom filma och ingående förklara deras produktionssystem.  

 

 

 Glenn Kohlén  Martin Wehlin  

 
 

 

Observera att detta är en censurerad version av rapporten. 

Borttagna stycken har markerats med en vit ruta med svarta 
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Sammanfattning 

Scanias tillverkning står i nuläget inför en stegvis höjning av produktionsvolymen. Vid 

cylinderfodertillverkningen utnyttjas produktionen nära maximal kapacitet och något måste därmed 

göras för att Scania ska kunna säkra leveranserna i framtiden. Målet med detta projekt har varit att 

presentera ett antal produktionskoncept samt för- och nackdelar med dessa utifrån olika 

framtidsscenarion. Utifrån dessa koncept skulle även minst en detaljbearbetad produktionslayout, 

inklusive en plan för implementering, tas fram. 

 

Vid cylinderfodertillverkningen bearbetas i nuläget foder ur sex olika produktfamiljer. Alla har 

samma grundkonstruktion men de skiljer sig åt i vissa mått. Nyligen har ett nytt plasmabelagt foder 

introducerats som ställer nya krav på processerna. Samtidigt som den nya modellen kommer in i 

systemet kommer gamla foder att fasas ut.  

 

Det finns en stor osäkerhet inom organisationen om hur framtiden ser ut. Det är oklart hur framtida 

produktutveckling kommer att påverka produktionen, vilket ställer höga krav på en flexibel 

anläggning. För att investeringar ska göras i maskinparken så måste dessa ha en pay off-tid kortare än 

två år, något som kan göra det aktuellt att lägga ut vissa foder på entreprenad. 

 

Cylinderfodertillverkningen är uppbyggd av två parallella bearbetningsflöden som består av; en 

grovbearbetnings-, en svarv-, en finhenings-, och en tvättmaskin vardera innan slutkontroll och 

paketering. Under våren 2011 byggdes produktionssystemet även ut med en plasmacell för att göra 

det möjligt att tillverka den nya fodertypen.  

 

Med hjälp av en värdeflödesanalys och produktionssimuleringar kartlades den nuvarande 

produktionen för att hitta flaskhalsar och andra akuta problemområden. Det visade sig att svarvarna 

var begränsande för tillverkningen men att plasmacellen kommer att bli den begränsande faktorn när 

produktionen höjs och en större andel plasmafoder ska tillverkas. Analysen visade även att om all 

produktion ska ske i den egna fabriken krävs det ytterligare ett bearbetningsflöde och en extra 

plasmacell.  

 

Utifrån nulägesanalysen och framtidsanalysen ställdes krav upp för framtiden och arbetet med att ta 

fram nya lösningar och koncept påbörjades. Genom litteraturstudier och benchmarking, såväl inom 

Scania som utanför, söktes lämpliga lösningar för framtiden. Undersökningarna visade på att det 

lämpligaste sättet att ställa upp produktionen var som ett funktionellt eller rakt flöde beroende på hur 

produktbredden ser ut i framtiden. 

 

På grund av den osäkra framtiden presenterades två slutgiltiga lösningsförslag istället för ett. Ett där 

produktionen anpassades för en större produktbredd och ett som lämpar sig bättre för mer 

standardiserade produkter.  

 

Scania rekommenderas att behålla produktionen av vanliga foder, något som blir ekonomiskt 

försvarbart genom att utnyttja olika skiftformer vid implementeringen. Under projektet har även 

många fördelar identifierats med en funktionell plasmabearbetning, framförallt vid en stor 

produktbredd, varför Scania rekommenderas att undersöka denna vidare. 
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Abstract 

This thesis aims to present a plan concerning how the cylinder liner manufacturing area at Scania in 

Södertälje is to achieve higher capacity through several development stages. Methods used throughout 

the project include: SLP, VFA, numerical simulation and CAD. The thesis resulted in two layouts 

adapted for two different future scenarios.  
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Summary 

At Scania’s department for cylinder liner manufacturing, the production is now running at close to 

maximum capacity. This will present a problem in the future when new production goals will increase 

production volumes. For this reason, Scania requested that this thesis was made, investigating how the 

capacity of the current plant could be increased to meet the requirements to come. The objective of 

this thesis was to present a number of layout concepts, listing pros and cons for all of them. Based on 

these concepts, at least one detailed production layout was to be developed. This layout would be 

complete with a plan for implementation.  

 

The plant is currently producing cylinder liners from six different product families. The basic design 

of all liners is the same, although some differences in dimensions and patterns occur. Recently a new 

type of liner has been introduced. This type has a plasma coating on the inside that puts greater 

demands on the manufacturing process. As the new liners are introduced, older liners will be 

dismissed. The cylinder liner manufacturing plant consists of two parallel manufacturing lines. The 

lines start out at pre-processing, either a rough honing or a fine grade drill, depending on which 

manufacturing line they go through. Both machines serve the same purpose but were bought at 

different times. The second step is to lathe the liners and the third operation is a fine honing machine. 

Finally, the liners are washed and undergo final inspection before packaging.  

 

There is currently a large amount of uncertainty within the organization regarding the future. It is 

unknown how many of each liner should be produced at a given time. In the future, product 

development may affect the production in unexpected ways. This means that the production plant 

needs a high degree of flexibility to cope with all possible scenarios. If any investments are to be 

made, the pay off-time needs to be shorter than two years. If no such investments can be made, there 

is still the option of outsourcing the production.  

 

Using a value flow analysis and production simulation software, the current plant was mapped and 

analyzed to identify bottlenecks and other problematic areas. The analysis showed that the lathe was 

the restricting factor for this plant. It also showed that the plasma sprayer will be limiting production 

when volumes go up and a larger portion of the liners need to be plasma coated. Furthermore, if all 

cylinder liners are to be produced in-house, the plant will need one more production line and one 

more plasma coating cell.  

 

Based on current state analysis and what is known about the future, a specification of requirements 

was compiled. Through literature studies and benchmarking at Scania and at other production plants, 

suitable solutions for our own problems were sought. Because of the uncertainties about the future 

two concepts were selected for detailed design. One of them was best suited for a wide range of 

products, while the other was volume oriented and more suitable for a standardized product range.  

 

Scania is recommended to keep the production of standard cylinder liners instead of outsourcing. This 

will be the most economic alternative since Scania’s revenues increase enough to make the necessary 

investments have a pay off time shorter than two years. Scania will have to utilize different shift 

patterns during the implementation of new solutions. Throughout the project, many benefits have been 

identified for using a process-oriented layout in the plasma coating process. This is especially true for 

a wide product range. Scania should therefore investigate this type of solution further.  
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1 Inledning 
Scanias motorer byggs för tunga fordon och för bruk inom marina 

och industriella applikationer. I denna tuffa miljö ställs höga krav på 

motorernas kvalitet och livslängd. Ett sätt att öka både livslängd och 

prestanda på motorn är att använda cylinderfoder som formas och 

bearbetas för att ges rätt egenskaper. Vid haverier kan då enskilda 

cylinderfoder bytas ut vilket sänker kostnaderna avsevärt i jämförelse 

med att byta ut ett helt motorblock.  

Cylinderfoder är rörformade komponenter som utgör cylinderloppet i 

motorn när de monteras motorblocken, Figur 1. Fodren kan bearbetas 

utanför blocket vilket bland annat medför större kontroll över den 

färdiga produktens egenskaper. Motorerna som tillverkas på Scania är 

5-, 6- eller 8-cylindriga och i varje cylinder sitter ett cylinderfoder.  

Cylinderfoderavdelningen i Södertälje klarar i dagsläget inte av de produktionsmål som är satta för 

framtiden. Detta beror bland annat på ökad orderingång samt att en ny produkt har förändrade krav 

och längre cykeltider. På grund av dessa nya krav behöver cylinderfoderbearbetningen förändras. 

Tidigare ombyggnadsprojekt på Scania har visat på problem med att kombinera kapacitet och 

flexibilitet för att klara av olika produkter. Försök har gjorts med olika typer av flödesgrupper, 

funktionella layouter och parallella produktionslinor. De olika produktionsmodellerna behöver dock 

utvärderas för att finna en passande lösning till just denna avdelning.  

1.1 Syfte och mål 

Detta projekt genomförs för att de uppsatta produktionsmålen ska kunna uppnås. Syftet är att 

tillhandahålla Scania med ett underlag som kan användas som stöd vid beslut om framtida 

produktionsinvesteringar.  

Projektet har som mål att presentera ett antal produktionskoncept samt för- och nackdelar med dessa 

utifrån olika framtidsscenarion och givna krav. Utifrån dessa koncept kommer minst en 

detaljbearbetad produktionslayout, inklusive en plan för implementering, att tas fram. 

1.2 Avgränsningar 

Projektet är begränsat till två personer och 20 veckors heltidsarbete vardera. Endast 

cylinderfodertillverkningen kommer att behandlas och de maskinprocesser som ingår kommer endast 

att beskrivas ytligt. Deras exakta funktion kommer inte att behandlas.  

Figur 1 Cylinderfoder  

(JITIE Group, 2012) 
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2 Teori 
Den teori som beskrivs i rapporten behandlar framförallt flödesoptimering. Detta innefattar bland 

annat produktionslayouter och -filosofier, men även lagerhantering, arbetsmiljö och numerisk 

simulering. Kapitlet behandlar även teorin bakom Muthers (1973) metod för systematisk 

lokalplanering. 

2.1 Produktionslayouter 

Bellgran och Säfsten (2005) beskriver grundläggande sätt att placera den nödvändiga 

produktionsutrustningen. Hur utrustningen bör placeras är framförallt beroende av vilken volym- och 

produktvariation som finns i tillverkningen, vilket kan beskrivas med en övergång från en 

enstycksprocess till en intermittent process och vidare till en kontinuerlig process, Figur 2. Figur 2 

illustrerar även hur de grundläggande layouter som beskrivs senare är kopplade till respektive 

processtyp. 

Figur 2 Processtyper och grundläggande layouter (från Bellgran och Säfsten, 2005, s. 283) 

Intermittenta processer kan även delas in i okopplade och kopplade flöden (Bellgran och 

Säfsten, 2005), det vill säga flöden med eller utan buffertar eller lager mellan efterkommande 

arbetsstationer, Figur 3. 

Figur 3 Olika flödestyper (från Bellgran och Säfsten, 2005, s. 81) 
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2.1.1 Fast position 

En fast position används vanligen vid tillverkning av stora produkter eller specialprodukter i små 

volymer (Bellgran och Säfsten, 2005). Istället för att transportera produkten runt i en verkstad så 

transporteras nödvändig utrustning till en förbestämd arbetsplats. 

2.1.2 Funktionell layout 

I en funktionell layout är produktionsutrustningen organiserad efter processtyp. Funktionella layouter 

är den dominerande utformningen som används vid stor produktvariation och relativt små volymer 

(Bellgran och Säfsten, 2005). 

2.1.3 Flödesgrupp 

I flödesgrupper, även kallade flödesceller, är produktionsutrustningen organiserad i flödesriktningen, 

vilket innebär att grupperna är anpassade för en speciell produkttyp (Bellgran och Säfsten, 2005). Det 

är inte nödvändigt för produkterna att bearbetas i varje processteg inom flödesgruppen, flödet är dock 

enkelriktat (Olhager, 2000).  

2.1.4 Linjebaserad layout 

En linjebaserad layout är organiserad efter en i huvudsak standardiserad produkt som tillverkas i stora 

volymer (Bellgran och Säfsten, 2005). Det finns två typer av linjebaserade layouter med olika typ av 

materialtransportband; styrande band och flytande band, där det styrande bandet saknar 

mellanliggande buffertar medan det flytande bandet har en viss buffertkapacitet (Olhager, 2000). 

2.1.5 Kontinuerlig tillverkning 

Vid kontinuerlig tillverkning är utrustningen dedikerad för att tillverka ett fåtal produkter 

(Olhager, 2000). Operatören ges här en övervakande roll medan den maximala kapaciteten helt 

bestäms utifrån maskinkapaciteten. Det är vanligt att kontinuerliga produktionssystem har en hög grad 

av automatisering för att ytterligare frikoppla operatörerna från processen. 

Med automatisering avses normalt olika former av automatiserad materialhantering, där en eller flera 

operatörer kan frikopplas helt eller delvis från en arbetsstation (Black, 1991). De främsta 

anledningarna till att automatisera är enligt Bellgran och Säfsten (2005) att: 

 kapacitetsökningar blir möjliga 

 produktiviteten kan ökas 

 personalbehovet reduceras 

 skadliga och repetitiva arbetsmoment kan elimineras 

 jämnare och eventuellt högre produktkvalitet kan erhållas 

 

Karlsson (2002) nämner även att; tekniska krav och personalbrist kan vara en anledning för 

automatisering.   

 

En nackdel med automatisering är att det medför minskad flexibilitet i produktionssystemet, vilket är 

ett stort problem för framförallt monteringsavdelningar (Karlsson, 2002). Vilken grad av 

automatisering som är lämplig blir ett övervägande mellan dessa faktorer, där det oftast är produkten 

och produktionsvolymen som avgör om det är lämpligt att automatisera. Förutom dessa faktorer blir 

även de ekonomiska vinsterna avgörande (Bellgran och Säfsten, 2005). 
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2.1.6 Variationer av flödesgrupper och linjebaserade layouter 

Det finns en mängd olika sätt att variera de olika layouter som har nämnts tidigare, för att på så sätt 

anpassa tillverkningen efter olika förhållanden. En typ av uppställning som ofta används för att 

balansera produktorienterade produktionssystem är parallellgruppering (Olhager, 2000).  

En U-formad layout, med in och utflöden av material på samma ställe, underlättar balansering och 

ökar arbetsvariation (Olhager, 2000). Detta kommer av att operatörerna kan arbeta med 

produktionssteg på både den första och den andra halvan av produktionslinan och fortfarande ha bra 

uppsikt. U-formade produktionsceller kan även erhålla större flexibilitet, till exempel genom att 

använda okopplade flöden (Black, 2007). 

Industrin har länge arbetat hårt med att korta ner cykeltider för att öka produktionsvolymen, vilket 

samtidigt har gett ett minskat arbetsinnehåll och en sämre arbetsmiljö. Volvo gjorde dock 

framgångsrika försök i Arendal-fabriken med att förlänga cykeltiderna genom att införa 

parallellgruppering redan under 1970-talet (Engström et al., 1998). Resultatet av satsningen var högre 

produktivitet och högre kvalitet (Sandberg et al., 1994). Ett liknande projekt genomfördes senare på 

Volvos Uddevallafabrik. Där förlängdes cykeltiderna i fabriken till så mycket som 120 min, vilket är 

att jämföra med Scanias 27 min på busschassimonteringen (Frykman och Nicolaou, 2012). Resultatet 

var bland annat en effektivitetsökning med fem procentenheter och en minskning i nödvändig 

personal med nästan 40 % (Sandberg et al., 1998). Under 2011 togs dock beslut om att lägga ner 

Uddevallafabriken på grund av låga produktionsvolymer (GP, 2011). 

2.1.7 Flexibilitet 

På lång sikt innebär flexibilitet att företag har förmågan att snabbt utveckla och anpassa sig till nya 

produkter och produktionssystem genom att integrera dessa i befintliga system (Olhager, 2000). Ett 

flexibelt system kan även hantera ny teknik och integrera denna i tidigare produktionssystem för att på 

så sätt kunna tillverka nya produkter. Flexibilitet på kort sikt syftar framför allt till volym- och 

produktmixflexibilitet, det vill säga förmågan att hantera tillfälliga förändringar i orderingångar.  

En metod för att bygga in flexibilitet i produktionssystemet kallas FMS (Flexible Manufacturing 

System) och baseras på att tillverkningen använder multifunktionella maskiner med korta 

omställningstider (Black, 1991). För att ett FMS-system ska kunna fungera krävs mångkunnig 

personal och en hög grad av autonomi. Forskning kring sådana system visar att personalens högre 

ansvar och ökade arbetsuppgifter kan ge både positiva och negativa effekter. De positiva effekterna 

baseras på att personalen stimuleras av det ökade arbetsinnehållet vilket ger en mer engagerad 

personal. Dock gäller även motsatsen, det vill säga att det nya arbetsinnehållet kan medföra stress 

(Karlsson, 2006).  

Enligt Hallgren och Olhager (2009) finns det två sätt att närma sig flexibilitet inom produktion, 

proaktivt och adaptivt. Förebyggande underhåll, statistisk processtyrning och genomtänkt 

produktdesign anses vara proaktiva sätt att minska osäkerheten i produktionen, medan 

ställtidsreducering, FMS, överkapacitet och mångkunnig personal ger en adaptiv flexibilitet. 

Skillnaden mellan en proaktiv och en adaptiv flexibilitetsstrategi är således att ett proaktivt arbetssätt 

ämnar påverka hur mycket ett produktionssystem kontrollerar av produktmix- och volymvariationer 

medan det adaptiva sättet att närma sig flexibilitet till viss del går ut på att agera först när variationer 

har observerats.  
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Studier som gjorts på företag inom tillverkningsindustrin visar att en hög produktmixflexibilitet kan 

härledas till ett högt utnyttjande av standardiserad, modulariserad och tillverkningsorienterad 

produktdesign, faktorer som gör att omställningar mellan olika produkttyper kräver mindre eller inga 

justeringar i maskinerna. Anläggningar med hög volymflexibilitet lägger däremot större vikt vid 

förebyggande underhåll och adaptiva åtgärder som alla används för att öka tillgängligheten i 

produktionen (Hallgren och Olhager, 2009). 

För att skapa ett flexibelt produktionssystem är även layouten av stor vikt. De mest flexibla 

produktionssystemen är fasta positioner och funktionella layouter, medan kontinuerliga 

produktionssystem i princip saknar inbyggd flexibilitet. Flexibiliteten i högvolymssystem går dock att 

öka genom till exempel parallellgruppering (Olhager, 2000).  

Flexibel bemanning  

Under de senaste tio åren har antalet anställda inom bemanningsföretag fördubblats (DN, 2011:1). 

Konjunktursvängningar och krav på minskade kostnader har bidragit till att företag inte vill ha för 

många tillsvidareanställda, utan istället utnyttjar en flexibel bemanning. Enligt Kantelius (2010) hade 

Teknikföretagen 5,5 % inhyrd personal under 2007, men det finns företag som har en betydligt större 

andel; Marabou i Upplands Väsby har 20 % inhyrd personal medan Volvo Bussar har 30 % 

(DN, 2011:2). I ett avtal som Scania tecknade under sommaren 2011 begränsas andelen flexibel 

bemanning till 30 % (Scania, 2011). Den största fördelen med flexibel bemanning för företagen är att 

de lättare kan hantera konjunkturvariationer genom att snabbt anlita eller säga upp personal.   

Nackdelarna med att använda flexibel bemanning för företag berör framförallt höga kostnader och 

sämre arbetsplatsgemenskap (DN, 2011), men den nödvändiga inlärningstiden kan även bli en 

flaskhals (Kantelius, 2010). För individen finns dock fler negativa sidor där bland annat 

långtidsinhyrda saknar möjlighet till utveckling och har sämre anställningsskydd samtidigt som de blir 

en perifer arbetskraft (Kantelius, 2010). 

2.1.8 Jämförelse av produktionssystem  

Olhager (2000) presenterar en övergripande tabell av skillnaderna mellan de olika typerna av 

produktionssystemen. I Tabell 1 nedan finns ett par av de punkter som ansågs viktigast för detta 

projekt, bland annat visas hur flexibilitet, kapacitet och ledtid skiljer systemen åt. 

Tabell 1 Jämförelse av produktionssystem (Olhager, 2000, s.139) 

 
Fast 

position 

Funktionell 

verkstad 

Flödes- 

grupp 

Produktions- 

lina 

Kontinuerlig 

tillverkning 

Produktbredd special    standard 

Kundorderstorlek liten    stor 

Produktmixflexibilitet hög    låg 

Genomloppstid lång    kort 

Tillverkningsvolym låg    hög 

Kapitalbindning i PIA hög mycket hög   låg 

Antal ställ många    få 

Organisation decentral    central 

 

Pilarna i Tabell 1 visar hur egenskaperna hos ett produktionssystem förändras då produktionslayouten 

rör sig från en fast position mot en kontinuerlig tillverkning.  
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Det följer naturligt att ju mer produktorienterat ett produktionssystem är, desto känsligare är det för 

störningar. Olhager (2000) visar bland annat på detta genom att specificera den låga flexibiliteten och 

den långa omställningstiden för dessa system. Effekten av vissa typer av störningar, som till exempel 

maskinproblem, går dock att minimera genom parallellgruppering (Olhager, 2000 och 

Vännman, 1990). 

2.2 Utnyttjandegrad 

Utnyttjandegrad är ett mått på hur stor del av tillgänglig tid som en maskin eller ett produktionsflöde 

faktiskt används för värdeskapande aktiviteter. Utnyttjandegraden kan därför beräknas på flera sätt 

beroende på vad som räknas till värdeskapande aktiviteter. I vissa fall räknas värdeskapande tid som 

endast den tid då ett verktyg är i ingrepp, medan andra definierar värdeskapande tid som all den tid 

som maskinen går (Bellgran och Säfsten, 2005). 

2.3 Spårbarhet 

Spårbarhet är ett produktionssystems förmåga att visa på nuvarande och tidigare tillstånd, både vad 

gäller produkter och processer. Produktspårbarhet innebär att information sparas om när, var och hur 

produkten har tillverkats. Denna information kan sedan användas för att spåra kvalitetsproblem och 

identifiera felkällor. Med spårbarhet i processen avses istället information som är direkt kopplad till 

maskinerna och som kan användas för att förbättra denna process (Cheng och Simmons, 1994).   

2.4 Produktionsfilosofier 

I det här kapitlet beskrivs kortfattat Toyotas och Scanias produktionsfilosofier. Dessa ansågs vara 

mest relevanta för projektet då Scanias produktionssystem bygger på Toyotas. Filosofierna har 

framförallt använts för att förankra framtagna konceptförslag i organisationen. 

2.4.1 Toyota Production System 

Toyota Production System, TPS, eller Lean som Womack et al. (2007) valde att kalla det, är en 

produktionsfilosofi som fokuserar på att minimera slöserier. Det som är speciellt med Lean jämfört 

med tidigare produktionsfilosofier, som till exempel Fords massproduktionssystem, är bland annat 

inriktningen på flexibilitet, minimeringen av lager och det dragande produktionssystemet. Taichii 

Ohno definierar sju slöserier som Toyota alltid strävar efter att minimera (Bicheno, 2006): 

 Transporter 

 Lager 

 Rörelser 

 Väntan 

 Överbearbetning 

 Överproduktion 

 Defekter 

 

Moderna definitioner av de ingående slöserierna tar även upp ytterligare slöserier, bland annat; latent 

kunskap, onödiga system, energi och vatten samt material (Bicheno, 2006). Womack et al. (2007) 

lägger även stor vikt vid att Toyota arbetar med att ständigt förbättra sitt produktionssystem. 

  



- 7 - 

2.4.2 Scania Production System 

Scania Production System, SPS, är Scanias egen vidareutveckling och anpassning av TPS. Systemet 

visualiseras i form av SPS-huset, Figur 4.  

Figur 4 SPS-huset 

Husets, liksom produktionssystemets, grund består av Scanias värderingar; kunden först, respekt för 

individen och eliminering av slöseri. I Scanias värld kommer alltid kunden först, både när det handlar 

om arbete och beslutsfattande. Kunden betyder i det här fallet inte enbart slutkunden, även interna 

kunder såsom nästa person i produktionskedjan räknas in. Även den enskilde individen är viktig för 

Scania. De har en företagskultur som uppmuntrar till personlig utveckling och det finns en ömsesidig 

respekt mellan samtliga medarbetare, från produktionspersonal upp till chefsnivå (Ekman, 2000).  

Precis som inom TPS är elimineringen av slöserier en central del av SPS. Scanias lista över slöserier 

innehåller alla Toyotas punkter men de har även lagt till en åttonde punkt: outnyttjad kompetens, då 

detta innebär en förlust för företaget (Granath et al., 2009). 

Själva huset är uppbyggt av Scanias huvudprinciper; normalläge - standardiserat arbetssätt, rätt från 

mig, efterfrågestyrd output och ständiga förbättringar. Alla dessa principer tjänar till att minska 

slöserier och öka produktiviteten (Ekman, 2000). 

Inuti huset finns Scanias prioriteringar. Listan är upprättad för att beslutsfattarna ska ha en tydlig 

hierarki för de faktorer som påverkar besluten. Säkerheten och kvaliteten är således viktigare än 

kostnaden i de fall ett val måste göras (Granath et al. 2009). 

2.5 Lagerhantering 

Jonsson och Mattsson (2011) menar att det viktigaste vid utformning av lager är att minimera 

lagerhållningskostnaderna och hanteringskostnaderna. Detta ska uppnås genom hög fyllnadsgrad och 

låga driftkostnader. Med det menas att så stor del som möjligt av lagringsutrymmet utnyttjas för just 

lagring, utan att för den skull försvåra hanteringen. De anser även att några lagerplatser bör lämnas 

tomma för att ta upp eventuella variationer i lagringsutrymmet.  
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Lagret ska sedan planeras så att onödiga förflyttningar kan undvikas. Högfrekventa artiklar placeras 

så att transportsträckan blir så liten som möjligt medan lågfrekventa artiklar kan ha längre 

transportsträckor. På så sätt minskas de totala transportsträckorna. Högfrekventa artiklar ska även 

placeras lättåtkomligt och lättfunnet för att minimera tiden som går åt för att hitta och flytta dem 

(Jonsson och Mattsson 2011).  

Inom Lean är den allmänna synen på lager att de ska minimeras så långt som möjligt för att minska 

slöserier. Lager bidrar till flera typer av slöserier utöver kapitalbindningen som de också 

representerar. Ett större lager kan också innebära att det tar längre tid innan eventuella defekter 

upptäcks vilket även innebär att fler defekta produkter hinner tillverkas innan upptäckten. Detta ger i 

sin tur större kostnader när defekterna ska åtgärdas (Bicheno 2007).  

Scania arbetar med tre typer av lager: säkerhets-, variations- och konsumtionslager, vilka används för 

att absorbera större variationer i systemet. Storlek och funktion för respektive lager förklaras närmare 

i kapitel 4.1.3. 

2.5.1 Buffertar  

Begreppet buffert används för en definierad lagringsplats med en bestämd storlek. En buffert kan 

bestå av en fysisk produkt eller till exempel inplanerad tid eller extra utrymme. Gemensamt för 

samtliga buffertar är dock att de finns där som ett skyddsnät om behovet skulle uppstå 

(Petersson et al. 2009). 

Produktionsbuffertens syfte är att säkerställa ett kontinuerligt flöde genom produktionen. Den ska 

kunna förse processen med material när tidigare produktionssteg av någon anledning inte kan det. Det 

kan dels bero på yttre omständigheter som ökat kundbehov, dels på inre aspekter som processens 

förmåga att producera eller varierande ställ- och cykeltider. Buffertens storlek måste sättas utifrån 

systemets förutsättningar. Strävan inom Lean är att buffertar ska vara så små som möjligt 

(Petersson et al. 2009).  

Enligt Petersson et al. (2009) bör en buffert fylla en eller flera funktioner för att vara motiverad. En 

buffert kan fylla flera funktioner samtidigt och följande fyra buffertfunktioner identifieras: 

 Störningsbuffert 

 Buffert för planerade stopp 

 Konsumtionsbuffert 

 Sekvensbuffert 

 

Störningsbuffertar används för att minska effekten av oplanerade stopp som till exempel 

maskinproblem, medan buffertar för planerade stopp utnyttjas vid till exempel maskininstallationer 

eller semestrar. Konsumtionsbuffertar utnyttjas inom företaget då olika avdelningar konsumerar varor 

med olika hastighet, till exempel om de använder olika skiftformer. Den sista typen av buffert, 

sekvensbuffertar, används för att hålla ihop produktsekvenser mellan avdelningar för att på så sätt 

minska störningar (Peterson et al., 2009). 
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2.6 Arbetsmiljö 

Vi spenderar en stor del av vår tid på jobbet och för många har arbetet stor betydelse för den egna 

identiteten. Förhållandena på arbetsplatsen kan därför i hög grad påverka det övriga livet. Goda 

arbetsförhållanden är grunden för ett produktivt och friskt arbetsliv, varför det är viktigt att ta 

arbetsmiljön i beaktande vid utformning av arbetsplatser (Bohgard et al., 2008). Olycksfall och dålig 

belastningsergonomi är de i särklass vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro i Sverige 

(Arbetsmiljöverket, 2010). Detta motiverar att de faktorerna får speciell uppmärksamhet vid 

arbetsmiljöundersökningar.  

En arbetsmiljöundersökning består normalt av en bedömning av risker för olycksfall samt 

belastnings-, ljud- och ljusergonomi, vilka är tämligen lätta att mäta och jämföra mot kraven i 

Arbetsmiljöverkets författningssamlingar, AFS. En stor del av arbetsmiljön består dock även av den 

psykosociala miljön som är svår att mäta då den är väldigt subjektiv. Andra bitar av arbetsmiljön är 

bland annat fysiska och kemiska faktorer, vilka inte har studerats under det här projektet. 

Belastningsergonomi innefattar alla arbetsmoment, såväl statiska som dynamiska. Belastningen 

bedöms bland annat utifrån antropometriska mått där olika arbetsställningar är avgörande för 

bedömningen. Metoder för att utvärdera belastningsergonomin är bland annat RULA, som fokuserar 

på överkroppen, och PLIBEL, som utvärderar hela kroppen. I en undersökning av 

belastningsergonomin utvärderas även ofta hur pass tungt arbetet är, det vill säga vilken grad av fysisk 

belastning som krävs för att klara av arbetet. Ett allt för lätt fysiskt arbete, till exempel kontorsarbete, 

kan medföra statistiska belastningsskador, medan ett allt för tungt leder till utmattning och direkta 

skador på till exempel muskler och skelett (Bohgard et al., 2008). 

Gränsvärden avgör om en arbetstagare får vistas på en arbetsplats utan hörselskydd. I AFS 2005:16 

(2005) finns tre gränsvärden som definierar när åtgärder måste vidtas för att minska 

bullerexponeringen: 

 Ekvivalent ljudnivå (8-timmars arbetsdag) Leq 85 dB(A) 

 Maximal ljudnivå (undantag för impulsljud) Lmax 115 dB(A) 

 Impulstoppvärde Limp 135 dB(C) 

 

För den ekvivalenta ljudnivån finns även ett undre insatsvärde på Leq 80 dB(A), då arbetstagarna 

måste erbjudas hörselskydd av arbetsgivaren. Scanias egna riktlinjer definierar den undre 

insatsgränsen till Leq 75 dB(A) för verkstadslokaler och den maximala ljudnivån i dessa till 

Lmax 85 dB(A). 

Vad gäller ljusförhållanden på arbetsplatsen så rekommenderar Arbetsmiljöverket (2011) 

minimivärdena i Tabell 2. Oftast behövs både allmänbelysning och platsbelysning. Platsbelysningen 

bör kunna anpassas då olika personer har väldigt olika krav, bland annat behöver äldre personer 

starkare belysning än yngre (AFS 2009:2). 

Tabell 2 Rekommenderade lägsta belysningsstyrkor 

Lokal/arbetsfunktion  Allmänbelysning [lux] Platsbelysning [lux] 

Vanligt kontorsarbete 300 500 

Arbete med högre krav på seende 300 750 

Finare ritarbete 500 1 500 
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Vid arbete inomhus är det även viktigt att ljuset har god kvalitet vad gäller färgspektrum och 

ljusfördelning, förutom att det uppnår Arbetsmiljöverkets bestämmelser. Det är även viktigt att ljuset 

inte skapar störande reflexer, dåligt ljus anstränger nämligen ögonen vilket bland annat leder till 

trötthet (Bohgard et al., 2008). 

Psykosocial arbetsmiljö är ett begrepp som innefattar varje individs interaktion med samtliga delar av 

sin arbetssituation (Bohgard et al., 2008). I begreppet innefattas därmed arbetsmiljöproblem som inte 

täcks upp av ljud-, ljus- och belastningsergonomin. Psykosociala arbetsmiljöproblem kan därmed 

uppstå genom bland brister i: 

 löner och förmåner 

 arbetsvillkor 

 fysiska arbetsmiljöer 

 motivationsfaktorer 

 personalpolitik 

Den psykosociala arbetsmiljön är därmed starkt kopplad till Maslows behovstrappa, som speglar 

människans grundläggande krav på välmående (Bohgard et al., 2008). Förenklat så består Maslows 

modell av fem steg vilka måste uppfyllas ett i taget innan nästa steg kan anses vara av vikt för 

individen, dessa steg är: 

1. Överlevnad 

2. Trygghet 

3. Gemenskap 

4. Uppskattning 

5. Självförverkligande 

Metoder för att utvärdera den fysiska arbetsmiljön är bland annat RULA – Rapid Upper Limb 

Assessment (McAtamney och Corlett, 1993) och PLIBEL – plan för identifiering av 

belastningsfaktorer (Kemmlert, 2006). Dessa är utformade för att systematiskt ge en snabb överblick 

över belastningsergonomin och identifiera problemområden.  

WEST – Work Environment Screening Tool är ett verktyg som bedömer den totala arbetsmiljön och 

hur denna påverkar samhället kostnadsmässigt (Hultin, 2003). Till skillnad från RULA och PLIBEL 

tar WEST även med psykosociala faktorer och olycksfallsrisken på arbetsplatsen. Att använda dessa 

metoder innebär att alla arbetsplatser bedöms utifrån samma kriterier och en jämförelse blir därför 

mer rättvisande. Metoderna ger även ett underlag för att dokumentera och utvärdera 

arbetsmiljöförbättringar.  
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2.7 Systematisk lokalplanering 

Systematisk lokalplanering, SLP, är en metod som utvecklades av Richard Muther under 1960-talet 

för att utforma nya layouter. Metoden består till stor del av diagram, scheman och tabeller som, om de 

används korrekt, minimerar risken att för att viktiga delar utelämnas. Fokuspunkten för SLP är närhet 

och metoden bygger på att systematiskt utarbeta hur områden ska placeras för att minimera avstånd. 

Metoden tar även hänsyn till oönskad närhet, till exempel känslig utrustning vid störande maskiner 

(Muther, 1973). De ingående huvuddelarna i SLP presenteras nedan i punktform och i Figur 5 visas 

den föreslagna arbetsordningen, denna kan dock anpassas efter enskilda projekt. 

 Diagram, scheman och tabeller  Blockschema 

 Flödesdiagram  Konceptframtagning 

 Närhetsvärderingsschema  Utvärdering 

 Närhestdiagram  Val av koncept 

 Utrymmeskrav  Detaljutformning 

Figur 5 Ingående delar i SLP 

Metoden är fortfarande aktuell då den är väldigt allmänt hållen och närhet är fortfarande ett av de 

största kraven vid layoutplanering. SLP tar dessutom hänsyn till utrymmeskrav och visualiserar dem i 

ett blockschema. Detta medför att det blir lättare att anpassa flödes- och närhetsdiagram till en fysisk 

lokal. 

SLP har dock förenklats med hjälp av ny teknik, framförallt så handlar det om att datorprogram gör 

vissa arbetsmoment lättare, även om metoden i sig är oförändrad. 
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2.8 Numerisk simulering av produktionsflöden 

Simulering är ett användbart verktyg för att analysera och utvärdera befintliga såväl som konceptuella 

produktionssystem (Robinson, 2004). Det finns flera olika typer av simulering men generellt delas de 

in i fysiska och datorbaserade modeller. Fördelen med att använda datorbaserade simuleringar är 

bland annat att det är tids- och kostnadseffektivt jämfört med fysiska modeller.  

Det finns även flera olika typer av datorbaserade simuleringar som till exempel ergonomiska 

simuleringar, realistiska datorspel och numeriska simuleringar (Robinson, 2004). Numeriska 

simuleringar riktas framförallt mot beräkningar av olika processteg med köer mellan. Numeriska 

beräkningar kan därmed användas i många olika situationer som till exempel: produktionssystem, 

transporter, kassasystem och restauranger. 

I produktionssystem hjälper numeriska simuleringar till med att visualisera produktflödet och 

förtydligar problem i produktionen (Robinson, 2004). Nackdelarna med dessa simuleringar är att det 

krävs mycket kunskap om simuleringsprocessen samtidigt som det är lätt att lägga för stor vikt vid 

resultaten, något som kan göra att fel beslut tas. Det finns två typer av numeriska simuleringar; 

kontinuerlig och diskret. Skillnaden ligger i att kontinuerliga simuleringar kan avläsas när som helst 

och uppdateras kontinuerligt medan diskreta simuleringar måste definiera punkter för avläsning och 

gränser för uppdateringar. 

Robinson (2004) föreslår en arbetsmetod vid simulering som kortfattat består av:  

1. Konceptmodellering och framtagning av projektspecifikation 

2. Datainsamling 

3. Modellering 

4. Verifiering och validering 

5. Experiment 

För att säkerställa att en modell är korrekt tas en simulering av nuläget fram, om ett sådant finns, 

innan experiment på nya koncept genomförs (Robinson, 2004). På så sätt erhålls en modell som kan 

valideras mot kunden samtidigt som en bra verifiering kan göras. Numeriska simuleringar presenterar 

alltid resultat som statistiska fördelningar, vilket kan göra det svårt att utläsa tydliga resultat samtidigt 

som resultaten även kan vara missvisande om viktiga parametrar har utelämnats. 

Den största delen av arbetet med numeriska simuleringar berör ofta experiment med olika parametrar 

för att finna ett optimalt produktionssystem (Robinson, 2004). Vad som är optimalt skiljer sig från fall 

till fall och det finns ofta mycket begränsningar som modellen måste anpassas efter. Innan 

experimenten påbörjas är det viktigt att konkreta mål är framtagna och att det är bestämt precis vad 

som ska mätas för att förhindra extra arbete och dåliga resultat. 

Hur teorin har använts i projektet förklaras närmare i kapitel 3, Metod och genomförande, innan 

teorierna appliceras i efterföljande kapitel. 

  



- 13 - 

3 Metod och genomförande 
Arbetsmetoden som har använts genom projektet baseras på den så kallade projektcirkeln som 

beskrivs av Ranhagen (1995). Projektcirkeln, Figur 6, är en cyklisk arbetsmetod bestående av åtta 

arbetssteg, från planering och förstudier till implementering och utvärdering. Det här projektet har 

innefattat steg ett till och med sex. Dessa steg har upprepats tre gånger under projektet där 

fokusområdet har skiftats framåt i varje steg. Ranhagen (1995) kallar upprepningarna för 

projektspiralen. 

Figur 6 Projektcirkeln (Ranhagen, 1995) 

Den teori och de verktyg som har haft störst betydelse genom projektet är avsnitten om 

produktionslayouter och -filosofier samt SLP då dessa teorier och verktyg har legat till grund för 

konceptframtagningen. 

3.1 Planera för förändring 

Det första steget består huvudsakligen av att formulera projektets mål och avgränsningar, men även 

budget och tillgängliga resurser ska fastställas (Ranhagen, 1995). Dessa delar ingår i den 

projektdefinition som upprättades i samarbete med Lindbom (2011) och Zetterlund (2011) på Scania. 

För att få en bra överblick i projektet gjordes en övergripande planering i ett Gantt-schema som sedan 

uppdaterades genom projektet. 

3.2 Gör diagnos 

Det här steget består av informationsinsamling till projektet samt analys av informationen. 

Ranhagen (1995) formulerar tre huvudproblem: layout inklusive material, processer och flöden samt 

arbetsorganisation och arbetsmiljö. Det här projektet har berört samtliga av huvudproblemen, även om 

layouten har varit det faktiska huvudproblemet i projektet. 

3.2.1 Informationsinsamling 

Under projektet har en mängd olika metoder använts för att samla in relevant information. I det här 

stycket förklaras kortfattat de metoder som har använts samt vad de har använts till. 
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Observation 

Syftet med observationer är att samla in information från en pågående process utan att påverka den 

(Bohgard et al., 2008). Detta kan göras både genom direkta och indirekta observationer, men 

bedömningen blir alltid objektiv. Under projektet har enbart direkta observationer använts. 

Intervjuer 

Intervjuer är en av de mest grundläggande metoderna som finns för att samla in personliga och 

professionella åsikter (Bohgard et al., 2008). Under projektet har en mängd intervjuer genomförts, 

främst ostrukturerade. Dessa intervjuer genomfördes bland annat på Scania och LTU. 

Skriftlig dokumentation 

Företag samlar stora mängder dokumentation som kan utnyttjas under ett projekt, både i arkiv och i 

databaser (Bohgard et al., 2008). Under det här projektet har bland annat tidigare arbetsmiljöanalyser, 

ordermängder och produktinformation samlats in från Scania. Till dokumentation hör även litteratur, 

som används för att ge en djupare förståelse i ämnet. Litteraturstudier har gjorts kontinuerligt genom 

hela projektet. 

Benchmarking 

Det är inte bara företagets egna produktionssystem som är av intresse då ett nytt system skall 

utvecklas (Bellgran och Säfsten, 2005). Benchmarking är en metod som används för att utvärdera och 

jämföra befintliga lösningar på problem som liknar det egna projektets. Under projektet genomfördes 

benchmarkings på: 

 Scania CV: Motormonteringen - Södertälje 2011-09-09 

 Scania CV: Transmissionstillverkningen - Södertälje 2011-10-14 

 Sandvik Coromant - Gimo 2011-10-21 

 Getrag All Wheel Drive AB - Köping 2011-10-28 

 Scania CV: Chassimonteringen - Södertälje 2011-11-02 

 Scania CV: Motorblocksbearbetning, DP - Södertälje 2011-11-04 

 Scania CV: Transmissionstillverkningen - Södertälje 2011-11-09    

3.2.2 Flödesdiagram 

Process- och materialflödesdiagram används för att schematiskt illustrera produktionsupplägget 

(Ranhagen, 1995). Muther (1973) använder även diagrammen för att illustrera hur intensivt 

materialflödet är samt hur restprodukter och skräp hanteras i produktionssystemet.  

Till nulägesbeskrivningen och -analysen i rapporten har både process- och materialflödesdiagram 

tagits fram på både övergripande nivå och detaljnivå. 

3.2.3 Värdeflödesanalys 

En värdeflödesanalys, VFA, används för att utvärdera de ingående processerna eller 

leverantörsförhållandena i ett produktionssystem för att utvärdera flödets effektivitet. Analysen ger 

även en överskådlig bild av bland annat ledtid, processtid och cykeltider (Petersson et al., 2009). 

Internt inom Scania kallas metoden för flaskhalsanalys, FHA. 
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En VFA genomfördes under projektet på processnivå som ett komplement till flödesdiagrammen. En 

djupare analys av VFA:n gjordes även genom att cykeltiderna för respektive process viktades mot 

respektive produktfamiljs totala orderandel. 

3.2.4 Simulering 

En diskret numerisk simulering av nuläget togs fram i enlighet med den metod som Robinson (2004) 

föreslår och som förklaras kortfattat i teoriavsnittet. Extendsim 8 valdes för simuleringen då det är det 

programmet som Scania använder och en introduktion till programmet erhölls via Mårtensson (2011). 

Som grund för simuleringen ligger insamlad produktionsinformation från databaser som tillhandahölls 

av Scania. Denna information användes även för att verifiera och validera simuleringen av nuläget. 

Simuleringen som gjordes tog inte hänsyn till omställningstider, maskinproblem och liknande 

produktionsstörningar. Istället användes avdelningens utnyttjandegrad i dagsläget för att kompensera 

för dessa förluster. 

Simulering användes även som en del i framtidsanalysen, där kapaciteten för produktionssystemet i 

nuläget testades med de förändringar som kommer att införas. I konceptutvärderingen simulerades de 

två mest lovande koncepten och experiment utfördes för att avgöra känsligheten för förändringar i 

produktbredd. 

3.3 Formulera mål och krav 

Efter att nulägesanalysen var färdig formulerades mera exakta mål för projektet genom en 

kravspecifikation i enlighet med Muther (1973) och Ranhagen (1995). De uppsatta kraven stämdes 

även av med både Lindbom (2011) och Zetterlund (2011) vid Scania. Därefter viktades 

kravspecifikationen och utifrån den erhållna poängen anpassades en värderingsskala enligt 

Muthers (1973) exempel i SLP.  

3.4 Sök alternativ 

Under projektet utvecklades det slutgiltiga lösningsförslaget i två steg. Först utarbetades och 

värderades olika flödeskoncept, varefter olika layoutkoncept togs fram. Vid konceptutvecklingen har 

brainstorming använts då det är en kreativ metod för idégenerering där divergent tänkande 

uppmuntras (Bohgard et al., 2008). I detta projekt har metoden framförallt använts för att ta fram olika 

layoutkoncept. Ranhagen (1995) beskriver flera metoder för att utveckla layoutkoncept som har 

använts i det här projektet: närhetsvärderingsscheman och -diagram samt blockscheman. 

Muther (1973) beskriver även han dessa metoder i SLP, men lägger till utrymmeskrav utöver 

Ranhagens (1995) metod.  

3.4.1 Närhetsvärderingsschema 

Ett närhetsvärderingsschema ligger till grund för att utvärdera krav på närhet, exempelvis till 

efterföljande arbetsstationer och lager. Ett närhetsvärderingsschema togs fram utifrån Muthers (1973) 

exempel, dock översattes skalan för närhetskrav till svenska och ett steg ur skalan togs bort då det 

ansågs överflödigt. 

3.4.2 Närhestdiagram 

I ett närhetsdiagram placeras olika arbetsstationer och lager ut systematiskt utefter de närhetskrav som 

har tagits fram tidigare i ett närhetsvärderingsschema (Muther, 1973). Under projektet gjordes ett 

närhetsdiagram enligt den modell som Muther (1973) föreslår. 
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3.4.3 Utrymmeskrav 

Att ta fram utrymmeskrav är en viktig del av konceptutvecklingsprocessen då layoutalternativ 

kommer att grunda sig på den informationen. Muther (1973) föreslår flera olika metoder för att 

beräkna utrymmeskraven för respektive del, där projektet valde att använda sig av den nuvarande 

layouten föra att samla in information. 

I det här stadiet gjordes även en bedömning över kommande utrymmeskrav, det vill säga en 

bedömning över vilka områden som troligen kommer att behöva mera utrymme i framtiden. 

3.4.4 Blockdiagram 

Blockdiagram utgör i princip en grov layoutmodell och är en utveckling av närhetsdiagrammet 

(Muther, 1973). I projektet gjordes ett blockdiagram där ingen hänsyn togs till transporter och dylikt 

samtidigt som endast viktiga närhetskrav markerades. Blockdiagrammet användes därefter som grund 

till färdiga konceptlayouter som utvecklades i Scanias AutoCAD-modul LayCAD. 

3.5 Värdera och välj alternativ 

Diagram, scheman och specifikationer som togs fram under tidigare delar av projektet har legat till 

grund för arbetet i det här steget. Koncepten utvärderades mot en viktad kravspecifikation och 

jämfördes i en tabell. Det kan ofta vara fördelaktigt att kombinera ett eller flera koncept med varandra 

för att få ut ett nytt koncept som bättre uppfyller kravspecifikationen (Ranhagen, 1995).  

Som en del av konceptutvärderingen användes även en fokusgrupp för att diskutera och bedöma olika 

konceptförslag. En fokusgrupp är en form av gruppintervju eller diskussion som används för att samla 

in mycket information kring ett ämne vid ett tillfälle (Bohgard et al., 2008).  

Efter den första utvärderingen kunde ett par koncept kombineras till nya koncept och därefter 

utvärderas igen. Slutligen valdes det koncept som bäst uppfyllde kravspecifikationen. 

3.6 Utveckla och detaljbearbeta valt förslag 

Ranhagen (1995) specificerar ett antal vanliga metoder för att vidareutveckla det slutgiltiga konceptet: 

skisser, ritningar, datorbaserade hjälpmedel och fysiska modeller. Det här projektet har utnyttjat alla 

dessa metoder utom fysiska modeller. Slutresultatet presenteras i form av en layout som har tagits 

fram i LayCAD och som har delats upp i flera implementeringssteg. 

I kapitel 0-6 beskrivs nu resultatet av steg 2: Gör diagnos, i form av nulägesbeskrivning och -analys, 

samt framtidsbeskrivning och -analys. Nulägesbeskrivning och -analys har delats upp i separata 

kapitel då just nulägesbeskrivningen är relativt omfattande. 

 

I kapitel 0-10 sammanfattas därefter steg 3, 5 och 6 av projektcirkeln innan resultatet presenteras och 

diskuteras i de återstående kapitlen. Steg 4 utelämnades ur rapporten då resultatet av det arbetet 

utnyttjas i steg 5. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Tillverkningen av cylinderfoder börjar med att Scania köper in foderämnen från externa tillverkare i 

Europa och Kina. Dessa ämnen bearbetas sedan in- och utvändigt tills de får de egenskaper som 

Scania vill ha.  

Scania jobbar just nu med vad som internt kallas steg 3,5 av deras kapacitetsplan och räknar med att 

tillverka cirka 680000 cylinderfoder totalt under 2011, varav 490000 cylinderfoder ska tillverkas i 

Södertälje och resterande i Saõ Paolo. Detta medför att ungefär 2200 cylinderfoder tillverkas per dag i 

Södertälje. I nuläget finns det vissa cylinderfoder som bara kan tillverkas i Södertälje, vilka är belagda 

med ett plasma på insidan och behandlas närmare senare i rapporten.  

4.1 Processer 

Cylinderfoderbearbetningen är uppdelad i två parallella bearbetningsflöden, D12 och Flex, och 

bemannas av totalt fem operatörer. Den principiella uppbyggnaden, Figur 7, är densamma mellan 

flödena men vissa skillnader finns. Båda flöden börjar med en automatiserad cell där cylinderfoder 

plockas från en lastpall till ett transportband, denna är dock inte utritad i Figur 7. Cylinderfodren 

genomgår sedan tre bearbetningssteg där grovbearbetning är det första. Här bearbetas insidan av 

fodret till rätt diameter. Nästa steg är torrsvarvning där framförallt utsidan av fodret bearbetas, dock 

svarvas även eventuella koksfickor
1
 eller saverringar

2
 på insidan av fodret. 

Det sista förädlingssteget är finhening, där insidan ges rätt ytegenskaper. Därefter tvättas fodren innan 

de genomgår det sista produktionssteget som är slutkontroll och paketering, är de enda momenten som 

innefattar manuell hantering av cylinderfodren förutom kvalitetskontrollerna. Efter en okulär 

besiktning förs cylinderfodren med hjälp av ett lyftverktyg ned i en lastpall. När en pall med färdiga 

cylinderfoder är full flyttas den med truck till färdiglagret, där den sedan hämtas av 

logistikavdelningen för transport till montering. 

Figur 7 Principiellt flöde i cylinderfoderbearbetningen 

Kvalitetskontroller utförs genom hela flödet en gång per timme i form av stickprov. Ett slumpmässigt 

utvalt cylinderfoder tas då åt sidan och kontrolleras för att fastställa att kvalitetskraven uppfylls. Vid 

varje omställning samt skär- och brynbyten utförs kontroll på alla cylinderfoder till dess att kvaliteten 

är godkänd.  

  

                                                      
1
 Spår i loppet av cylinderfoder som förhindrar att det byggs upp ett lager av sot. 

2
 Urfasning i övre delen av cylinderloppet som förhindrar att det byggs upp ett lager av sot. 
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Den största skillnaden mellan bearbetningsflödena är grovbearbetningen, där D12-flödet, Figur 8, 

använder en grovhening medan Flex-flödet i Figur 9 använder en finborr. Grovheningen bearbetar 

cylinderfodrena i ett steg med två parallella spindlar. På spindlarna sitter fina brynen som pressas ut 

av maskinen till en given diameter i takt med att material avverkas. Detta medför en variation på 

±1-2 s i cykeltiderna. Plasmabelagda cylinderfoder måste grovhenas på grund av att finborren förstör 

beläggningen. 

Figur 8 Flödesschema för D12-flödet 

Det nyare Flex-flödet,  Figur 9, har två finborrar med två spindlar vardera som arbetar i par. 

Finborrningen fyller samma funktion som grovheningen men avverkar material på ett annat sätt. Med 

sitt fasta borrhuvud har finborren en stabil och kortare cykeltid än grovheningen. 

 Figur 9 Flödesschema för Flex-flödet 

Svarvarna är i princip likadana. Båda två har dubbla spindlar och kan bearbeta två cylinderfoder åt 

gången. Skillnaden är att Flex-flödets svarv har en nyare konstruktion med separata serviceluckor för 

spindlarna, vilket innebär att en spindel kan servas när den andra fortfarande går. Den äldre svarven 

på D12-flödet har en gemensam lucka för båda spindlarna och måste därför stoppas helt när en 

spindel ska servas. 

Finheningen följer också samma princip på de båda bearbetningsflödena. Även här är Flex-flödets 

maskin av en nyare modell och den har tre spindlar till skillnad från D12-flödets två spindlar. 

Finheningen på D12-flödet är dock anpassad för att hena i tre steg även den, då en av spindlarna i 

maskinen har utrustats för att kunna använda två olika brynen. Finheningen på Flex-flödet har även 

den möjlighet att utrusta en av spindlarna med dubbla brynen, vilket alltså skulle möjliggöra fyra 

finheningssteg i den maskinen.  
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Plasmafoder passerar ett separat flöde genom en plasmacell, Figur 10, där de beläggs med plasmat 

innan de bearbetas i D12- och därefter i Flex-flödet. Plasmaflödet består av; tvätt, blästring, två 

plasmasprutor, samt en märkstation. Efter att cylinderfodrena har märkts och paketerats så lagras 

cylinderfodrena i ungefär en vecka medan en kvalitetskontroll genomförs. Den långa lagringstiden 

beror på att plasmacellen är helt ny och fortfarande producerar på en testnivå. Att plasmacellen är ny 

medför även att det är viktigt att skydda den från yttre miljöfaktorer, så som temperaturskillnader och 

partiklar, för att eliminera möjliga felkällor. Omfattande kontroller görs på varje batch för att 

säkerställa att alla foder får rätt egenskaper. All materialhantering från inlastning till paketering sker 

automatiskt. 

Figur 10 Flödesschema i plasmacellen 

Då plasmafodren har passerat genom D12-flödet mellanlagras de innan de går in i Flex-flödet för att 

gå igenom den sista operationen i Flex-flödets finhening. De slutkontrolleras och paketeras sedan på 

samma sätt som övriga cylinderfoder, men måste invänta ytterligare en kvalitetskontroll innan de kan 

skickas vidare till färdiglagret. Anledningen till att plasmafodren måste gå igenom båda flöden är att 

ingen av finheningsmaskinerna i dagsläget kan bearbeta ytan tillräckligt fint i en omgång. Detta på 

grund av att det krävs fyra finheningssteg för att klara av toleranskraven. Plasmafodrena kan inte 

heller finborras då det förstör plasmabeläggningen. 
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Nedan visas den nuvarande layouten och hur flödena hänger ihop, Figur 11, medan hela lokalen finns 

i Bilaga 1. I Bilaga 2 finns även en schematisk sammanställning av flödena. Byggnadens totala yta är 

7300 m
2
, varav cylinderfodertillverkningen utnyttjar 1400 m

2
. Det resterande utrymmet delas i 

dagsläget av vevstakstillverkningen och av logistikavdelningen. Logistikavdelningen använder 

lokalen som lagerutrymme. Till höger i Figur 11 ligger även ett avgränsat utrymme, den gamla 

matsalen, som även den används som lagerutrymme. 

 

Figur 11 Nuvarande layout och produktflöde 
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4.1.1 Materialflöde 

Det material som tillförs till processerna på D12- och Flex-flödet, Figur 12, består framförallt av olika 

förbrukningsmaterial i form av olja eller olika vätskor medan restprodukterna blir metallspån 

blandade med olja eller vätskor. Svarvarna använder dock ingen skärvätska vid bearbetningen vilket 

innebär att restprodukterna endast består av torrt metallspån. 

Figur 12 Materialflödet för D12- och Flex-flödena 

Finheningsmaskinerna har en gemensam pumpstation för heningsoljan som även renas där. För 

närvarande är pumpstationen placerad bakom D12-flödet, vilket illustreras i Figur 12 av att 

materialflödet passerar genom den finheningen. Tvättarna är kopplade direkt till avloppet, varför det 

inte behövs någon hantering av restprodukter. Emballage som används inom flödena återvinns så att 

allt emballage från inlagrena används vid paketeringen i slutet av flödet. Dock måste skadat 

emballage slängas och bytas ut, varför det även tillkommer nytt emballage utifrån avdelningen. 

Återanvändningen symboliseras i Figur 12och Figur 13, av att de streckade gula pilarna från inlagrena 

möter de blå pilarna. 
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Plasmacellen, Figur 13, förbrukar tvättmedel, blästersand och plasmapulver förutom emballage. Det 

blir dock betydligt mindre restprodukter vid tillverkningen i det här flödet, jämfört med D12- och 

Flex-flödena, då det endast är blästersanden som byts ut efter hand som kornen blir för små. 

Figur 13 Materialflöde i plasmacellen 

4.1.2 Batchstorlekar 

I nuläget varierar batchstorlekarna mellan cirka 300 och 800 cylinderfoder och det körs två eller tre 

batcher per dag och flöde. Totalt tillverkas ungefär 1100 cylinderfoder per dag och flöde, vilket 

varierar med aktuella cykeltider och omställningar. 

4.1.3 Lagerstorlekar 

Scanias färdiglager byggs upp av tre kategorier; säkerhetslager, variationslager och konsumtionslager. 

Säkerhetslagret utgör ett beräknat kundbehov för två dagar vid totalstopp. Denna del består 

huvudsakligen av volymprodukter som har högst åtgång i monteringen. Variationslagret är till för att 

möta upp variationer i kundbehovet som annars skulle äta upp säkerhetslagret och Scania räknar med 

att denna del utgör 0,2 dagars kundbehov. Konsumtionslagret är det prognostiserade behovet för en 

tid framöver. Storleken på denna del skiljer sig mellan olika produkter. Lågvolymprodukter och 

modeller med väldigt lång omställningstid tillverkas mindre ofta och lagret byggs upp för att täcka 

behovet i upp till en månad, medan produkter med högre volym tillverkas med kortare intervaller för 

att hålla lagernivåerna nere. De olika lagerstorlekarna nedan representeras även principiellt i Figur 14.  

 Säkerhetslager: 2 dagar 

 Variationslager: 0,2 dagar 

 Konsumtionslager: 0 dagar - 1 månad 

Figur 14 Lagerhållningsprincip på cylinderfodertillverkningen 
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4.1.4 Kapacitet 

Det här stycket sammanfattar de nuvarande kapacitetsmått som har tagits fram under projektet. 

Utnyttjandegrad 

Scania benämner utnyttjandegraden OPE, Overall Process Efficiency. I dagsläget är OPE i genomsnitt 

69 % på D12- och Flex-flödena. Värdena för OPE har hämtats ur Scanias databas. Plasmacellen är så 

pass ny att ingen säker utnyttjandegrad kan tas fram, dock beräknas plasmacellen uppnå minst 80 % 

OPE vid full drift. OPE beräknas utifrån ekvation 1, 

      
                                    

               
  

(1)  

där produktionsförluster täcker tillgänglighets-, anläggnings-, och kvalitetsförluster (Persson, 2011). 

Avdelningen har som kortsiktigt mål att uppnå 75 % OPE och som långsiktigt mål att uppnå 

85 % OPE. 

Tillgänglig arbetstid 

D12- och Flex-flödena använder i dagsläget 3-skift, vilket medför 5080 arbetstimmar om året fördelat 

på 228 arbetsdagar. Plasmacellen använder istället dagtid vilket medför 1820 arbetstimmar per år. 

Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalysen som genomfördes sammanfattas i Tabell 3 och visar att den genomsnittligt 

längsta cykeltiden finns i svarvarna. För vissa produktfamiljer är dock cykeltiden längre i fin- eller 

grovheningen och för plasmafodren är den längsta cykeltiden i plasmacellen där plasmasprutan är 

flaskhalsen, se Tabell 7. En komplett VFA för respektive flöde finns i Bilaga 4 och i Bilaga 5. 

Tabell 3 Genomsnittlig VFA för D12- och Flex-flödena 

Styrning 

Ställtid: 10-70 min 

OPE: 69 % 

Kassation: 2 % 

Operatörer: 5 

 

  

Grov- 

bearbetning  

Svarv- 

ning  

Fin- 

hening  
Tvätt 

 
Totalt 

D12 
48 h 

 
1,5 h 

 
0 s 

 
0 s 

 
48 h 119 h 

0,35 ‰ 

 
51 s   52 s   49 s   38 s   149 s 

            

Flex 
48 h 

 
1,5 h 

 
0 s 

 
0 s 

 
48 h 119 h 

0,37 ‰ 

 
41 s 

 
50 s 

 
46 s 

 
38 s 

 
158 s 
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Nuvarande produktionsvolymer jämfört med teoretisk kapacitet 

I dagsläget är avdelningens produktionsmål totalt 490000 cylinderfoder/år varav 9000 cylinderfoder 

är plasmabelagda. Beräkningar av den teoretiskt möjliga kapaciteten visar att avdelningen i dagsläget 

skulle klara av att tillverka cirka 496000 cylinderfoder/år utan att höja OPE:t. Vid 75 % OPE skulle 

avdelningen klara av att tillverka cirka 539000 cylinderfoder/år. 

Beräkningarna för den teoretiska kapaciteten,      [antal], baseras på den viktade cykeltiden i 

flaskhalsoperationen,     [s], den tillgängliga arbetstiden i nuläget,     [s], samt OPE [%] enligt 

ekvation 2 nedan. 

      
       

   
 (2)  

 

Ekvationen tar alltså inte hänsyn till att plasmafodren behöver gå igenom tillverkningssteg i både 

D12- och Flex-flödena, vilket innebär att den teoretiskt möjliga kapaciteten blir högre än vad som 

faktiskt är möjligt. Resultatet av beräkningarna presenteras i Tabell 4 nedan. De viktade cykeltiderna, 

    [s], visar precis som VFA:n att den längsta cykeltiden finns i svarvarna. 

Tabell 4 Viktade cykeltider för D12- och Flex-flödena 

  D12-flödet [s] Flex-flödet [s] 

 
Grovhening Svarv Finhening Tvätt Finborrning Svarv Finhening Tvätt 

    [s] 51 52 49 38 41 50 46 38 

 

4.2 Produkter 

I nuläget tillverkas sex olika produktfamiljer av cylinderfoder; D9, D12, D13, D14, D16 och DP. 

Varje produktfamilj består av en till sex modeller. Gamla D9-modeller samt D14 och D16 tillverkas 

dock endast som reservdelar till äldre, utfasade motorer. En produktfamilj, D11, är utlagd på ett annat 

företag. I dagsläget kostar bearbetningen cirka 180 kr/foder inom Scania medan foder som har lagts ut 

på andra företag kostar 260 kr/foder. 

En sammanställning av volymen och fördelningen mellan de olika produktfamiljerna i nuläget visas i 

Tabell 5 nedan. Mindre än 1 % av cylinderfodren tillhör produktfamiljen D14, vilket är anledningen 

till att de inte är upptagna i tabellen.  

Tabell 5 Volym och fördelning av produktfamiljerna i dagsläget 

Fodertyp Volym [   st/år] Volymandel [%] 

D9 77 16 

D12 110 22 

D13 223 46 

Plasma 9 2 

D14 0 0 

D16 64 13 

DP 7 1 

Totalt 490 100 

 



- 25 - 

4.2.1 Plasmabelagda cylinderfoder 

Plasmabelagda cylinderfoder, även kallade plasmafoder, tillhör produktfamiljen D13 och är en ny 

modell som har börjat tillverkas under 2011. Modellen har utvecklats som ett steg för att klara av de 

hårdare miljö- och bränslekrav som ställs i Euro 6 (European Commission, 2011). Dessa foder får en 

plasmabeläggning på insidan som ger en höghållfast slityta i cylindern. Detta förbättrar 

värmetransporterna och minskar friktionen i cylinderloppet vilket minskar de mekaniska förlusterna 

och emissionerna från motorn samtidigt som cylinderfodrets livslängd ökar (Flame-Spray, 2011). 

Detta moment utförs i en separat process som ligger i direkt anslutning till den övriga produktionen.  

Plasmafoder klassas som core-produkter av Scania och ska därmed alltid tillverkas i den egna 

produktionen. Övriga foder klassas som strategiska produkter och kan läggas ut på andra företag om 

det anses vara strategiskt riktigt.  

4.2.2 Cykeltider 

Cykeltiderna i D12- respektive Flex-flödena varierar mellan 38 s och 119 s beroende på vilken typ av 

cylinderfoder som bearbetas samt i vilket produktionssteg den befinner sig. Ett medelvärde av 

cykeltiderna inom respektive produktfamilj visas i Tabell 6 nedan, medan en komplett tabell finns i 

Bilaga 5. 

Tabell 6 Genomsnittliga cykeltider inom respektive produktfamilj 

 D12-flödet [s] Flex-flödet [s] 

Fodertyp Grovhening Svarv Finhening Tvätt Finborrning Svarv Finhening Tvätt 

D9 52 50 51 38 41 51 51 38 

D12 51 51 47 38 41 49 40 38 

D13 51 52 50 38 41 51 50 38 

Plasma 48 55 60 38 x 55 46 38 

D14 x x x x 74 101 40 38 

D16 51 51 47 38 41 49 40 38 

DP 51 60 45 38 41 50 45 38 

 

Cykeltiderna i plasmacellen har uppmätts till värdena i Tabell 7 av Scania. 

Tabell 7 Cykeltider i plasmacellen 

Tvätt [s] Bläster [s] Plasmaspruta [s] 

40 67 74 

 

  

Censurerat 
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4.2.3 Omställningar 

En omställning mellan olika typer av cylinderfoder tar i dagsläget mellan 30 min och 180 min 

förutom omställningarna inom en produktfamilj som tar ungefär 10 min. Omställningstiderna har 

sammanställts i Tabell 8 till ett genomsnitt för respektive produktfamilj. Tiderna har avrundats till 

närmaste 5 min då materialet från Scania saknar statistisk grund. 

Tabell 8 Sammanställning av genomsnittliga omställningstider 

  
D9 

[min] 

D12 

[min] 

D13 

[min] 

Plasma 

[min] 

D14 

[min] 

D16 

[min] 

DP 

[min] 

D9 0 30 30 30 30 40 30 

D12 30 15 30 35 40 40 30 

D13 30 30 0 10 30 40 30 

Plasma 40 35 10 0 35 40 30 

D14 60 60 30 35 10 60 30 

D16 40 40 40 60 70 0 60 

DP 30 30 30 30 30 40 0 

4.3 Arbetsmiljö 

Arbetstagarna på avdelningen är framför allt övervakande maskinoperatörer vilket medför att det 

endast är vissa moment som är fysiskt belastande. De sämsta arbetsmomenten är omställningarna som 

har både besvärliga arbetsställningar och tunga lyft, även om dessa avhjälps med lyftverktyg i viss 

mån. Normalt genomförs mellan fyra och sex omställningar per dag, vilket alltså resulterar i en eller 

två omställningar per skift. 

Slutkontrollen är den enda stationen som innefattar manuell materialhantering på avdelningen. 

Arbetet består då i att vända cylinderfodren för att de ska kunna paketeras, samtidigt som de även 

avsynas. För att göra arbetet lättare så finns en båge i gummi monterad på arbetsbänken som 

cylinderfodren kan vältas över. 

Scania har själva genomfört en buller- och ljuskartläggning under 2011 (Lundahl, 2011). Den 

ekvivalenta ljudnivån på avdelningen låg mellan 73-99 dB(A). Värdet överstiger Scanias undre 

insatsvärde på 75 dB(A). På flera arbetsstationer överskrids även Arbetsmiljöverkets övre gränsvärde 

på 85 dB(A). Kartläggningen identifierar även ett flertal arbetsstationer där skarpa klangljud uppstår 

när cylinderfoder stöts ihop, men ingen mätning av impulstopparna har genomförts. I samband med 

bullerkartläggningen skickades även en enkät ut till operatörerna som bland annat visar på att fyra av 

fem operatörer använder hörselskydd samt att det är svårt att samtala i normal samtalston.  

Ljuskartläggningen som genomfördes sammanfattar kortfattat att belysningen är bristfällig vid alla 

manöverpaneler och på alla kontrollplatser på grund av att det saknas bra ljuskällor. Kartläggningen 

konstaterar dock att slutkontrollstationen har bra belysning även om faktiska mätningar saknas. 

De anställda på avdelningen har lön efter avtal med IF Metall och en mängd förmåner genom 

företaget. Det finns bland annat tillgång till sjuk- och friskvård samt fritidsaktiviteter och förmåner 

som personalbilsavtal och rabatter på lokala företag. Under finanskrisen 2008-2009 valde Scania att 

inte säga upp några tillsvidareanställda (Kollega, 2008). Istället satsade företaget på 

kompetensutveckling samtidigt som 4-dagars arbetsveckor infördes.  
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4.4 Numerisk simulering av nuläge 

Simuleringen av nuläget konstruerades utifrån sammanställningen av produktionsflödet i Bilaga 2, 

samt produktvolymerna i Tabell 5 och cykeltiderna för respektive produktfamilj i Tabell 6. Resultatet 

av tio simuleringar visas som en normalfördelning i Tabell 9 där det första värdet är medelvärdet, N, 

och det andra är standardavvikelsen, sd, det vill säga N, sd. Resultatet jämfördes även med hjälp av 

nuvarande OPE mot den beräknade teoretiska maxkapaciteten. 

Tabell 9 Jämförelse av maxkapacitet från simulering och verklighet 

Kapacitet från simulering 

 100 % OPE [   st/år] 

Kapacitet från simulering  

69 % OPE [   st/år] 

Teoretisk maxkapacitet  

69 % OPE [   st/år] 

N: 709, 1 N: 489, 1 496 

 

Flaskhalsar identifierades i svarvarna, både för D12- och Flex-flödet, då dessa har högst 

utnyttjandegrad. Att utnyttjandegraden är så pass hög beror på att det inte finns några störningar i 

simuleringsmodellen förutom de varierande cykeltiderna. Grovheningen i D12-flödet var nästan lika 

belastad som svarven, vilket syns i Tabell 10. 

Tabell 10 Översikt över utnyttjandegrad för respektive maskin 

 Grovbearbetning [%] Svarv [%] Finhening [%] 

D12 99 100 96 

Flex 79 97 94 

Plasmaspruta 6   

 

Produktionssystemet är därmed relativt väl anpassat efter de krav som finns i nuläget. En djupare 

utvärdering av hela produktionssystemet görs i kapitel 5, Nulägesanalys.  

4.5 Produktionsanläggningen i Brasilien 

Bearbetningsavdelningen för cylinderfoder i Saõ Paolo, Brasilien, är uppbyggd som en kopia av 

anläggningen i Södertälje men med vissa skillnader. De största skillnaderna är att finborrningen är 

utlagd på entreprenad och att mycket av materialhanteringen är manuell. Förebyggande underhåll 

utförs på helgerna för att få mera tid i produktionen, något som bidrar till en normalnivå på 88 % OPE 

på avdelningen (Godoy, 2011). 

Till skillnad från produktionssystemet i Södertälje är det finheningen som är flaskhalsen. Detta beror 

på att maskinen endast har en spindel, vilket medför att bearbetningen inte kan delas upp i två steg 

eller köras som parallella operationer. Arbetet i Saõ Paolo utförs av endast en operatör per skift 

(Godoy, 2011). 

Den produktionstekniska avdelningen på Scania i Södertälje har inte genomfört några studiebesök på 

avdelningen i Brasilien.  
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5 Nulägesanalys 
I nulägesanalysen diskuteras de problem som finns i det nuvarande produktionssystemet. Problemen 

som har identifierats berör framförallt plasmafodertillverkningen, men även gamla produkter och 

delar av arbetsmiljön medför problem. 

5.1 Processer 

Plasmabelagda cylinderfoder ställer i dagsläget till med problem i produktionen då de måste bearbetas 

både i D12- och i Flex-flödet. Detta beror på att finborren i Flex-flödet förstör plasmabeläggningen 

samtidigt som D12-flödet inte har möjlighet att finhena i tillräckligt många steg.  

Den rådande situationen med plasmafodren innebär många interna transporter och mellanlagringar 

som kostar pengar och tid ur både produktions- och personalsynpunkt. Problemet kan avhjälpas 

genom att byta ut finborren i Flex-flödet mot en grovhening. 

I dagsläget ligger produktionsmålet på 490000 cylinderfoder/år strax under den teoretiska 

maxkapaciteten på 496000 cylinderfoder/år och precis över den simulerade maxkapaciteten på 

489000 cylinderfoder/år. För att kunna tillverka mer inom avdelningen måste därmed avdelningens 

OPE förbättras eller systemet byggas ut om det inte ska vara nödvändigt att lägga ut tillverkning på 

andra företag. Att det finns potential att förbättra avdelningens OPE på 69 % framgår tydligt av att 

avdelningen i Brasilien klarar av att hålla OPE på 88 %, utan att använda mera resurser. 

5.2 Produkter 

I dagsläget tillverkas flera cylinderfodermodeller i små volymer, detta gäller framförallt cylinderfoder 

som hör till gamla, utfasade motorer. Dessa modeller har generellt sett längre cykeltid än de nyare 

modellerna samtidigt som även omställningstiden är längre, drygt tre timmar för gamla D9-modeller. 

Det innebär att mycket tid går åt för att tillverka foder som inte bidrar till försäljningen av nya fordon 

och därför har ett lågt värde för Scania. Dessa foder skulle med fördel kunna läggas ut på extern 

tillverkning för att frigöra kapacitet i produktionen för övriga foder.  

Scania har i dagsläget en konkurrenskraftig tillverkningskostnad för cylinderfodren med en kostnad 

som är cirka 30 % lägre än kostnaden för utlagda foder. Detta talar för att det skulle kunna vara 

ekonomiskt försvarbart att behålla tillverkningen inom företaget. 

5.3 Arbetsmiljö 

Dåliga arbetsmoment som uppstår vid maskinomställningar förekommer så pass sällan att de inte kan 

anses allvarliga. Det går däremot att konstatera att det finns mycket utrymme för förbättringar, 

framförallt genom smidigare lyftverktyg. Ljud- och ljuskartläggningen som har gjorts av Scania visar 

tydligt att hörselskydd ska finnas då den ekvivalenta ljudnivån övertiger 80 dB(A) på flera 

arbetsstationer. Dessutom har flera arbetsstationer en ekvivalent ljudnivå över 85 dB(A), vilket 

innebär att hörselskydd ska användas. Samtidigt behöver ljusförhållandena förbättras, framför allt vad 

gäller platsbelysning på manöverpaneler och kontrollplatser.  

Att Scania satsar på kompetensutveckling inom företaget visar på att de är måna om sin personal. Det 

är även positivt att det finns förmåner och god anställningstrygghet på företaget, men det krävs en 

djupare undersökning för att avgöra hur den psykosociala arbetsmiljön faktiskt är avdelningen.  
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5.4 Numerisk simulering 

Att resultatet från simuleringen avviker från den teoretiska maxkapaciteten med 1 % kan förklaras 

med att simuleringen tar hänsyn till varje enskild produktfamiljs cykeltider i alla operationer, medan 

den teoretiska maxkapaciteten endast använde den viktade cykeltiden i flaskhalsoperationen. 

Simuleringen låter även plasmafodren passera genom både D12- och Flex-flödena i enlighet med 

nulägesbeskrivningen. Därmed kan simuleringen anses ge en mera korrekt bild av verkligheten på 

cylinderfodertillverkningen och modellen ligger till grund för simuleringar av lösningsförslag och 

experiment. Ytterligare en anledning till att skillnaden mellan simuleringen och den teoretiska 

maxkapaciteten är så pass liten, kommer av att den största skillnaden mellan dessa beräkningar är hur 

plasmafodren hanteras i produktionssystemet och i nuläget är bara 2 % av alla foder plasmabelagda. 

I simuleringen har plasmasprutan väldigt låg utnyttjandegrad, Tabell 10, vilket är ett väntat resultat då 

beläggningen på den stationen är låg. Resultaten verifierar att simuleringen är korrekt, vilket även 

validerades med Mårtensson (2011) och Siewert (2011) vid Scania.  

5.5 Sammanfattning av produktionssystemet 

I dagsläget kan produktionssystemet sammanfattas enligt Tabell 11, där de orange ringarna markerar 

kravet på produktionssystemet i nuläget. Det gröna strecket markerar hur det nuvarande 

produktionssystemet ligger i förhållande till dess krav. 

Tabell 11 Utvärdering av produktionssystem 

 
Fast 

position 

Funktionell 

verkstad 

Flödes- 

grupp 

Produktions- 

lina 

Kontinuerlig 

tillverkning 

Produktbredd special    standard 

Kundorderstorlek liten    stor 

Produktmixflexibilitet hög    låg 

Genomloppstid lång    kort 

Tillverkningsvolym låg    hög 

Antal ställ många    få 

 

Produktionssystemet tillverkar i nuläget en relativt bred produktbredd där flera typer av 

reservdelsfoder ingår. Dessa fodermodeller, med långa cykel- och omställningstider samt  låga 

volymer, skapar produktionsstörningar. Därmed bedömdes produktionssystemet vara optimerat för en 

mera standardiserad produktbredd. Kortare omställningstider hade kunnat avhjälpa problemet genom 

att skapa ett betydligt flexiblare produktionssystem. 

Som det ser ut idag så är produktionssystemet dock relativt bra anpassat till det rådande 

produktionsläget. Det största problemet är produktmixflexibiliteten, där introduktionen av de 

plasmabelagda fodren kan ge problem på grund av att dessa måste bearbetas i både D12- och 

Flex-flödet.  
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6 Framtidsbeskrivning och -analys 
I det här stycket beskrivs och analyseras kända förändringar och befintliga undersökningar av 

produktionssystemet som berör utvecklingen av projektet under de kommande tio till femton åren. Då 

framtiden aldrig är helt känd diskuteras och motiveras även anledningen till att vissa undersökningar 

utnyttjas eller förkastas i arbetet med nya produktionssystem. Scania arbetar för närvarande mot att nå 

kapacitetssteg 3,5 men projektet berör även steg 4 och steg 5. Hur långt det är mellan stegen är 

osäkert, men det tar ungefär tre år från det att ett beslut fattas till dess att kapacitetssteget har uppnåtts. 

6.1 Processer 

Scania har i dagsläget inga större planer på att förändra tillverkningsprocessen i sig. De tankar som 

finns på företaget berör i första hand hur finborrning och grovhening ska hanteras samt hur 

plasmaflödet ska kunna förbättras. Det som främst diskuteras i nuläget är att lägga ut finborrningen på 

ämnesleverantörerna, något som beräknas kosta cirka 10 kr/foder. I så fall kommer endast 

plasmabelagda cylinderfoder att grovbearbetas internt. Skulle detta bli fallet så finns möjlighet att 

flytta kvalitetskontrollen framåt i processen, för att på så sätt kunna koppla ihop plasmacellen med 

den resterande tillverkningen. En avsyning måste dock göras innan plasmafodren grovhenas. När en 

ny grovhening köps in så kommer den att ha en betydligt lägre cykeltid än den nuvarande modellen. I 

en kravspecifikation som Nyberg (2011) och Siewert (2011) tillsammans har tagit fram för en ny 

grovhening så specificeras cykeltiden till 40 s. 

Scania har som kortsiktigt mål att uppnå 75 % OPE på avdelningen medan det långsiktiga målet är att 

uppnå 85 % OPE. Beräkningarna som gjordes för framtiden utnyttjar detta genom antagandet att det 

nuvarande produktionssystemet uppnår 75 % OPE innan steg 3,5. Under steg 3,5 höjs sedan OPE till 

80 % innan det slutligen når 85 % i steg 4. 

För att klara av att tillverka volymen i kommande steg inom Scania så behövs en större maskinpark. 

Beräkningar gjordes för 3- och 4-skift där den viktade cykeltiden och maximala cykeltiden i 

respektive maskin ställdes mot varandra. Beräkningarna resulterade i Tabell 12.  

Tabell 12 Antal maskiner som krävs för att uppfylla kapacitetskraven på avdelningen 

3-skift 
OPE 

[%] 

Grov-

bearbetning 
Svarv 

Fin- 

hening 
Tvätt 

Plasma- 

tvätt 

Plasma- 

bläster 

Plasma- 

spruta 

Nuläge  75 2 2 2 2 1 1 1 

Steg 3,5 80 2 3 3 2 1 2 4 

Steg 4 85 3 3 3 2 1 2 4 

Steg 5 85 3 4 3 2 2 2 4 

                 

4-skift 
OPE 

[%] 

Grov-

bearbetning 
Svarv 

Fin- 

hening 
Tvätt 

Plasma- 

tvätt 

Plasma- 

bläster 

Plasma- 

spruta 

Nuläge 75 2 2 2 2 1 1 1 

Steg 3,5 80 2 2 2 2 1 2 3 

Steg 4 85 2 2 2 2 1 2 3 

Steg 5 85 2 3 3 2 1 2 4 

 

För att investeringar ska göras i maskinparken så måste dessa ha en pay off-tid kortare än två år. 

Därmed kan det bli aktuellt att lägga ut strategiska cylinderfoder, medan utrustning måste köpas in för 

att klara av volymen plasmafoder.  

Censurerat 
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Det finns även ett behov av nya tvättmaskiner på avdelningen då de nuvarande inte alltid är tillräckligt 

bra. Nya tvättmaskiner och svarvar antas ha samma eller kortare cykeltid jämfört med de nuvarande 

maskinerna. Eventuellt nya maskiner kan placeras inom det nuvarande utrymmet för cylinderfoder- 

eller logistikutrymmet. Det finns även möjlighet att flytta kontoren och att ta ut väggen till den gamla 

matsalen. 

För att lösa problemet som finns med finheningen av plasmafoder i dagsläget så har två olika test 

genomförts: ett där finheningen i Flex-flödet utrustas med dubbla brynen på en spindel och ett där 

grovheningen avverkar mer material på fodren än normalt för att göra det möjligt att finhena i tre steg. 

Om det är möjligt att använda den gamla finheningen i D12-flödet till plasmafoder, medför detta att 

om maskinparken utvidgas så kommer avdelningen att behöva köpa in en helt ny finhening. Skulle 

den gamla finheningen inte fungera med plasmafoder kan den istället utnyttjas i ett flöde för enbart 

standardfoder i framtiden. 

För att avgöra eventuella behov av ytterligare maskiner gjordes en flexibilitetsanalys som redovisas i 

Tabell 13. Tabell 13 är ett utdrag ur Tabell 12 som visar det minsta maskinbehovet i steg 5 för 3- 

respektive 4-skift. De röda siffrorna representerar maskintyper där ytterligare kapacitetshöjningar 

riskerar att få störst konsekvenser i ett tidigt skede, beroende på vald skiftgång. De mest utsatta 

maskintyperna är grovbearbetningen och plasmatvätten. 

Tabell 13 Flexibilitetsanalys av maskinkapaciteten i steg 5 

Steg 5 
Grov- 

bearbetning 
Svarv 

Fin- 

hening 
Tvätt 

Plasma- 

tvätt 

Plasma- 

bläster 

Plasma- 

spruta 

3-skift 3 4 3 2 2 2 4 

4-skift 2 3 3 2 1 2 4 

 

I Tabell 14 finns den skala som användes i flexibilitetsanalysen. Det som avgjorde hur känslig en 

maskintyp ansågs vara vid produkt- eller volymförändringar var utnyttjandegraden för respektive 

maskintyp beräknat efter den nuvarande kapacitetsplanen. 

Tabell 14 Skala i flexibilitetsanalysen 

 Utnyttjandegrad 

Okänslig U < 70 % 

Känslig 70 % ≤ U < 90 % 

Väldigt känslig 90 % ≤ U 

 

Utnyttjandegraden, U [%], beräknades enligt ekvation 3, 

    
      
         

  
(3)  

där Mexakt är det exakta antalet maskiner som krävs för att klara av den nuvarande kapacitetsplanen, 

till exempel 2,3 st, och Mfaktiskt är det faktiska antal maskiner som krävs, det vill säga 3 st.  

Den stora skillnaden mellan 3-skift och 4-skift är att det med de nuvarande produktionsflödena skulle 

krävas fyra bearbetningsflöden och två plasmaflöden med 3-skift, medan det endast krävs tre 

respektive två med 4-skift. På 4-skift är utnyttjandegraden lägre i plasmaflödet vilket gör flödet 

betydligt mindre känsligt jämfört med plasmaflödet på 3-skift. 

Censurerat 
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Om produktionen trimmas in på 3-skift sväljer den lätt en volymökning genom att lägga till ett skift. 

Genom att planera för 3-skift kan således risken för ytterligare expansionsbehov minskas drastiskt på 

lång sikt, även om investeringskostnaderna för en större maskinpark blir väsentligt högre.  

Konsekvenserna av en volymökning beror till stor del på hur volymandelen av de olika fodren 

förändras. Vid maxkapacitet kan standardfoder läggas ut på entreprenad för att fylla behovet. 

Plasmafoder kan däremot bara tillverkas i den egna fabriken, vilket gör den produkten mera känslig.  

6.2 Produkter 

Under de kommande åren har Scania satt upp produktionsmål i flera steg där äldre produktfamiljer 

fasas ut och nya produktfamiljer tar över. Resultatet är att endast fyra produktfamiljer kommer 

tillverkas inom Scania i steg 4 och 5. Detta medför att andelen av respektive produktfamilj förändras, 

vilket bland annat har utnyttjats i simuleringarna av framtidsläget. Scania arbetar för närvarande mot 

steg 3,5 och målet med detta projekt är att nå kapacitetskraven i steg 5. De utsatta produktionsmålen 

finns i Tabell 15 nedan.  

Tabell 15 Produktionsmål för steg 3,5 till steg 5 

Fodertyp 
Steg 3,5  

[   st/år] 

Steg 4  

[   st/år] 

Steg 5 

 [   st/år] 

D9 89 113 137 

D12 0 0 0 

D13 85 97 134 

Plasma 308 362 413 

D14 0 0 0 

D16 22 0 0 

DP 61 96 114 

Totalt 565 668 798 

 

Målet är att steg 3,5 ska uppnås under 2014, därefter tar det minst tre år från att beslut fattas för att 

uppnå nästa steg. Steg 4 blir därmed aktuellt tidigast 2017 medan steg 5 blir aktuellt i början av 2020-

talet. Beroende på hur marknaden utvecklar sig kan det finnas behov av att gå direkt från steg 3,5 till 

steg 5, lika väl som steg 5 kan komma att bli aktuellt först i slutet av 2020-talet. 

När produktionsvolymen ökar så har Scania beräknat att tillverkningskostnaden per foder minskar 

enligt Tabell 16. Den minskade tillverkningskostnaden per foder kommer av att de fasta kostnaderna 

för tillverkningen slås ut på fler foder. 

Tabell 16 Tillverkningskostnad per foder i respektive steg 

 Tillverkningskostnad [kr/st] Volym/år [   st/år] 

Steg 3,5 177 560 

Steg 4 163 668 

Steg 5 158 798 

 

Nya modeller av plasmabelagda cylinderfoder kommer med stor sannolikhet att ha saverring. Detta 

kommer i så fall att medföra ungefär 10 s längre cykeltid i svarvarna. Med hänsyn till detta så förlängs 

cykeltiderna för plasmafodren till 65 s i de beräkningar och simuleringar som rör framtiden.  

Censurerat 

Censurerat 
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Det finns möjlighet att göra en grovsvarvning av saverringen innan plasmabeläggningen läggs på. Det 

skulle i så fall kunna göras som ett steg före plasmacellen för att på så sätt förkorta cykeltiden. 

Scania har även diskuterat om det finns möjlighet att belägga endast delar av cylinderfodren med 

plasma, vilket i så fall skulle reducera cykeltiden i plasmacellen. Möjligheten att göra detta är dock så 

pass osäker att den inte har utnyttjats i kommande beräkningar eller simuleringar. Scania diskuterar 

även om det kommer att tas fram olika plasmabeläggningar i framtiden, något som i så fall skulle 

komplicera flödet i plasmabeläggningen då det är osäkert hur långa omställningstider som krävs.  

6.3 Arbetsmiljö 

Från företagets sida finns i dagsläget inga planer på att förändra arbetsmiljön. Det finns dock stora 

möjligheter att påverka arbetsmiljön i eventuella nya flöden och maskiner. 

6.4 Numerisk simulering av framtiden 

I simuleringen av framtidsläget användes en förlängd cykeltid i svarvarna för plasmafodren enligt vad 

som har förklarats i 6.2. På grund av den stora förändringen av andelen plasmafoder användes även en 

extra plasmacell i tillverkningen. Resultatet av simuleringen finns i Tabell 17. 

Tabell 17 Maxkapacitet från simulering av framtiden med nuvarande flöde 

Kapacitet från simulering - 100 % OPE 

[   st/år] 

Kapacitet från simulering - 75 % OPE 

[   st/år]  

N: 438, 6 N: 328, 6 

 

Simuleringen visar tydligt att produktionssystemet inte klarar av de framtida kraven. Att 

maxkapaciteten har minskat med 33 % beror på den stora andelen plasmafoder och att dessa 

fortfarande måste passera genom både D12- och Flex-flödena. Om produktionssystemet modifieras så 

att plasmafodren inte behöver passera båda flöden erhålls resultatet i Tabell 18. 

Tabell 18 Maxkapacitet från simulering med modifierat plasmaflöde 

Kapacitet från simulering - 100 % OPE 

[   st/år] 

Kapacitet från simulering - 75 % OPE 

[   st/år]  

N: 620, 2 N: 465, 2 

 

I det här fallet minskar maxkapaciteten med 6 % från nuläget, vilket även i det här fallet beror på den 

ökade andelen plasmafoder. Minskningen här beror dock på den förlängda cykeltiden i svarvarna.  

Om ny maskinpark köps in enligt Tabell 12, så skulle den simulerade kapaciteten med 4-skift öka med 

96 % till värdena i Tabell 19. Vilket alltså medför överkapacitet på 14 % i produktionssystemet i 

steg 5 där den beräknade volymen ligger på 798000 foder/år. 

Tabell 19 Maxkapacitet från simulering med ny maskinpark och 4-skift 

Kapacitet från simulering - 100 % OPE 

[   st/år] 

Kapacitet från simulering - 75 % OPE 

[   st/år]  

N: 1218, 8 N: 913, 8 

 

Utifrån dessa simuleringar gjordes även en jämförelse mellan olika skiftformer och hur kapaciteten 

påverkades i kombination med att ha två eller tre bearbetningsflöden samt två plasmaflöden. 

Censurerat 
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Resultatet av denna undersökning visade att det är möjligt att utnyttja två bearbetningsflöden i 

kombination med 4-skift hela vägen genom steg 3,5 och steg 4, vilket syns i Tabell 20. I steg 4 finns 

dock endast en överkapacitet på 5 %, vilket gör systemet känsligt för störningar. I steg 5 måste en 

investering göras i ett nytt bearbetningsflöde om alla foder ska tillverkas inom Scania. I steg 5 är det 

möjligt använda 3-skift igen med en överkapacitet på 7 %. Det är därmed tydligt att olika skiftformer 

kan göra det möjligt att planera eventuella investeringar till ett lämpligt kapacitetssteg. De alternativ i 

Tabell 20 som har underkapacitet och där foder därmed skulle behöva läggas ut på entreprenad har 

markerats med röd text. 

Tabell 20 Jämförelse mellan skiftformer och maskinparkens storlek i förhållande till kapacitetskraven i steg 3,5 - 5 

 
3-skift 

[   st/år] 

Kapacitet 

[%] 

4-skift 

[   st/år] 

Kapacitet 

[%] 

Steg 3,5 - 80 % OPE      

2 bearbetningsflöden, 2 plasmaflöden 467 83 660 117 

Steg 4 - 85 % OPE     

2 bearbetningsflöden, 2 plasmaflöden 496 74 701 105 

3 bearbetningsflöden, 2 plasmaflöden 851 127 1035 155 

Steg 5 - 85 % OPE     

2 bearbetningsflöden, 2 plasmaflöden 496 62 701 88 

3 bearbetningsflöden, 2 plasmaflöden 851 107 1035 130 

6.5 Sammanfattning av produktionssystemet 

De krav som ställs på det framtida produktionssystemet har sammanfattats i Tabell 21, där 

framtidskraven har markerats med gröna fyrkanter och nuläget med orange ringar. Den stora 

skillnaden jämfört med de krav som ställs i nuläget är att flexibilitetskraven ökar på grund av den 

osäkra framtiden. Detta beror bland annat på att flera typer av plasmabeläggningar diskuteras 

samtidigt som tillverkningsvolymen ökar. Produktbredden har även bedömts som mindre i framtiden 

då reservdelsfoder läggs ut på entreprenad. Övriga krav har bedömts som att de inte kommer att 

förändras märkbart på grund av det beskrivna framtidsläget. Hur orderstorlekar och antal ställ 

förändras är en organisationsfråga och genomloppstiden kommer att vara i princip densamma förutom 

nya maskiner som troligen kommer att ha lite kortare cykeltider. 

Tabell 21 Utvärdering av krav på framtida produktionssystem 

 
Fast 

position 

Funktionell 

verkstad 

Flödes- 

grupp 

Produktions- 

lina 

Kontinuerlig 

tillverkning 

Produktbredd special    standard 

Kundorderstorlek liten    stor 

Produktmixflexibilitet hög    låg 

Genomloppstid lång    kort 

Tillverkningsvolym låg    hög 

Antal ställ många    få 

 

Slutsatsen av tabellen är att ett nytt produktionssystem bör vara flödesorienterat, samtidigt som korta 

omställningstider och en hög produktmixflexibilitet bör byggas in i systemet. Utifrån de krav som har 

sammanfattats i framtidsbeskrivningen så togs en kravspecifikation fram för att stödja utvecklingen av 

layoutkoncept.  
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7 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen i det här stycket sammanfattar de krav som ställs på lösningsförslagen i projektet 

medan en komplett kravspecifikation finns i Bilaga 6. Stor vikt läggs bland annat på att 

lösningsförslagen ska vara praktiskt genomförbara och förankrade i organisationen, samtidigt som de 

även ska kunna implementeras utan att störa den befintliga produktionen. För att förslaget ska kunna 

implementeras är det även viktigt att det är ekonomiskt försvarbart. 

Produktionskraven som ställs på lösningsförslagen innefattar framförallt de kapacitetskrav som har 

beskrivits i framtidsbeskrivningen, men det är även av stor vikt att flödet är effektivt och klarar av 

produktbredden. Bland annat så ska korsande flöden, avstånd, transporter och ompaketeringar 

minimeras samtidigt som produktionen ska vara lättöverskådlig. På grund av att plasmacellerna är 

relativt känsliga är det även viktigt att dessa är skyddade från yttre miljöfaktorer. Produktionskraven 

är allmänt hållna för att layoutkoncept inte ska begränsas i utformningen. 

Det ställs även krav på att det ska finnas tillräckligt med utrymme för maskinparken i steg 5. Hur 

mycket utrymme som krävs är bland annat beroende av vilken skiftform som används och hur mycket 

strategiska foder som ska tillverkas inom Scania. För att inte hindra konceptframtagningen är därmed 

utrymmeskraven begränsade till att nödvändig maskinpark och utrustning för respektive 

layoutkoncept skall rymmas i steg 5. 

Stor vikt läggs även vid att lösningsförslaget ska uppfylla rådande arbetsmiljökrav, såväl 

myndighetskrav som interna krav. En grundläggande förutsättning är även att det nuvarande 

arbetsmiljöläget ska förbättras om ändringar genomförs. Kraven i kravspecifikationen utvärderades 

mot varandra vilket resulterade i Tabell 22. Skalan som användes i utvärderingen gick från 1-3 där 3 

representerar de krav med störst vikt. Utvärderingen finns i sin helhet i Bilaga 7. 

Tabell 22 Viktad kravspecifikation 

Övergripande krav Vikt 

praktiskt genomförbart 3 

kan implementeras med minimala produktionsstörningar 2 

förankrat i organisationen 1 

Produktionskrav  

resulterar i en effektiv produktion 3 

klarar av kapacitetskraven i steg 3,5 till och med steg 5 3 

klarar av produktbredden 3 

minimerar antalet manuella transporter 2 

minimerar antalet ompaketeringar 2 

ger en lättöverskådlig produktion 2 

minimerar korsande flöden 1 

minimerar avstånd till efterföljande operationer 1 

är skyddat från yttre miljöfaktorer 1 

Utrymmeskrav  

medger utrymme för maskinpark och nödvändig utrustning i steg 5 3 

Miljö- och arbetsmiljökrav  

uppfyller gällande lagar och regler, både interna krav och myndighetskrav 3 

Ekonomiska krav  

investeringar har en pay off-tid mindre än 2 år 3 
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8 Grund- och layoutkoncept 
I enlighet med den beskrivna metoden i 3.4 togs ett antal diagram och scheman fram för att stödja 

konceptutvecklingen. Närhetsvärderingsschemat och närhetsdiagrammet ligger i Bilaga 8, respektive 

Bilaga 9, medan utrymmeskraven står med i kravspecifikationen i Bilaga 6. Blockdiagrammet, som är 

det sista steget innan konceptgenereringen, finns i Bilaga 10. 

Utifrån den teori som beskrivs i 2.1 är det rimligt att anta att produktionssystemet bör orienteras som 

flexibla flödesgrupper. Detta åskådliggörs även genom Tabell 21 i kapitel 6.5. Hur 

produktionssystemet bör utformas beror huvudsakligen på hur produktbredden utvecklas i framtiden. 

Därmed togs två scenarion fram utifrån framtidsbeskrivningen för att beskriva de olika 

produktionssystemen. 

I det första scenariot är produktbredden mindre eller kvar på ungefär samma nivå som i nuläget 

medan det andra scenariot förutsätter en ökad produktbredd. Figur 15 gör skillnaden mellan 

scenariona tydligare. 

Scenario 1    ≤ Nulägets produktbredd <    Scenario 2 

Figur 15 Skillnaden mellan scenario 1 och 2 

Då Scania har visat ett stort intresse för att använda sig av 3-skift i plasmacellerna i framtiden, så 

innehåller alla layoutkoncept de maskiner som krävs för att klara av detta enligt simuleringarna. 

Möjlighet finns dock att plocka bort en del av maskinerna för att istället använda 4-skift. Baserat på 

Tabell 21 så togs flödesbaserade layouter med olika grad av flexibilitet fram. Fyra av dessa 

layoutkoncept redovisas i rapporten under 8.4 och 8.6. Dessa jämförs senare mot Scanias 

layoutkoncept som presenteras i 8.5. 

8.1 Grundkoncept 

Konceptgenereringen resulterade i ett antal grundkoncept som sedan utvärderades mot teoriavsnittet, 

framtidsbeskrivningen och allmänna delar av kravspecifikationen för att avgöra vilka som skulle 

passa den aktuella produktionen bäst. Plasmacellen behandlades separat från den övriga produktionen 

för att undersöka om de ingående maskinerna skulle kunna ställas annorlunda för att skapa ett bättre 

produktflöde även inom plasmaflödet. Följande punkter valdes för utvärderingen av grundkoncepten: 

 Arbetsområde 

 Genomloppstid 

 Produktbredd 

 Produktmixflexibilitet 

 Redundans 

 Spårbarhet 

 Tillverkningsvolym 

 Överskådlighet 

Arbetsområde innefattar operatörsloopar, säkerhet och möjligheter att samarbeta mellan flödena. 

Genomloppstiden bedöms som bättre i produktorienterade flöden där den är relativt kort medan 

produktmixflexibiliteten bedöms som bättre i maskinorienterade flöden.  
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Med produktbredd avses möjligheten att tillverka den produktbredd som kommer att finnas i 

framtiden. För standardfoder handlar det alltså om fyra produktfamiljer medan det för plasmafoder är 

svårt att göra en bedömning. Bedömningen har gjorts utifrån antagandet att det i framtiden finns som 

minst två typer av plasmafoder och som mest fyra.  

Redundans bedöms som bra i de maskinorienterade flödena där den är inbyggd i systemet, medan 

produktorienterade flöden saknar redundans. Spårbarheten i de maskinorienterade flödena blir dock 

låg medan den för de produktorienterade flödena blir hög. 

 

Tillverkningsvolymen bedöms utifrån möjligheten att klara av kapacitetskraven i kravspecifikationen. 

Produktorienterade flöden anpassas för en hög tillverkningsvolym vilket medför att det bedöms 

positivt. Överskådlighet innefattar såväl överskådlighet mellan flöden, så väl som överskådlighet 

inom ett flöde. 

 

Utifrån dessa punkter togs en skala för utvärderingen fram i Tabell 23. Skalan bedömer om 

egenskaperna för konceptet är negativa eller positiva i förhållande till de uppsatta kraven. 

Tabell 23 Skala för utvärdering av grundkoncept 

 Skala 

Främst negativt  - 

Främst positivt  + 

Enbart positivt  ++ 
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8.1.1 Koncept för bearbetningsflöden 

Tre olika typer av koncept togs fram för bearbetningsflödena: raka, u-formade och funktionella. 

Funktionen i dessa förklaras och illustreras principiellt i kommande stycken, där listas även för- och 

nackdelar med respektive produktionstyp utifrån framtidsbeskrivningen och kravspecifikationen. 

Raka flöden 

Raka flöden utnyttjas framförallt då höga volymer av standardiserade produkter ska tillverkas. 

Flödena i detta produktionssystem är dock så pass korta att en relativt hög grad av flexibilitet kan 

byggas in i systemet. Figur 16 visar hur tre i huvudsak raka flöden skulle kunna se ut. För exemplet i 

Figur 16 finns även fördelar som att systemet är beprövat och att det kan medföra få omstruktur-

eringar då konceptet baseras på hur det ser ut på avdelningen i dagsläget.  

Figur 16 Raka bearbetningsflöden 

Ett problem som uppstår då ett udda antal raka flöden krävs i produktionen är att ett flöde får ett 

avskilt arbetsområde. Dessa flöden är dock så pass korta att ett tredje flöde nästan går att placera 

vinkelrätt med de andra för att på så sätt skapa ett bättre arbetsområde.  I de två raka flödena som har 

ett gemensamt arbetsområde så finns det möjlighet att utbilda operatörerna så att de har en bred 

kompetens i hela flödet, alternativt att de har en spetskompetens i till exempel svarvarna. I Tabell 24 

sammanfattas och utvärderas egenskaperna som konceptet har. 

Tabell 24 Sammanfattning och utvärdering av raka bearbetningsflöden 

 Utvärdering 

Arbetsområde + 

Genomloppstid ++ 

Produktbredd + 

Produktmixflexibilitet - 

Redundans - 

Spårbarhet ++ 

Tillverkningsvolym ++ 

Överskådlighet + 

Summa 7+ 
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U-flöden 

U-flöden har stora likheter med raka flöden och utnyttjas även de då höga volymer av standardiserade 

produkter ska tillverkas. Den stora skillnaden ligger i hur utrymmet utnyttjas och hur operatörerna 

arbetar. Flödena i detta produktionssystem är även de så pass korta att en relativt hög grad av 

flexibilitet kan byggas in i systemet. Figur 17 visar hur tre u-flöden flöden skulle kunna se ut. 

Figur 17 U-formade bearbetningsflöden 

Fördelarna med u-formade flöden är i princip samma som för raka flöden, med skillnaden att 

operatörslooparna ser annorlunda ut. Arbetsområdet för varje flöde blir mindre och mera 

lättöverskådligt, men det stället högre krav på utbildningen av operatörerna, som även blir isolerade 

från de andra flödena. U-formade flöden kräver till skillnad från raka flöden att omstruktureringar 

görs på avdelningen. I Tabell 25 sammanfattas och utvärderas egenskaperna som konceptet har. 

Tabell 25 Sammanfattning och utvärdering av u-formade bearbetningsflöden 

 Utvärdering 

Arbetsområde - 

Genomloppstid ++ 

Produktbredd + 

Produktmixflexibilitet - 

Redundans - 

Spårbarhet ++ 

Tillverkningsvolym ++ 

Överskådlighet + 

Summa 5+ 
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Funktionellt flöde 

Funktionella flöden är anpassade för en hög produktbredd där olika produkter kan tillverkas samtidigt 

i ett flöde. Vid behov finns även möjligheten att låta alla maskiner tillverka samma produkt för att 

korta ned ledtiderna. Den externa logistiken blir väldigt enkel då det endast finns ett flöde, dock blir 

det interna flödet väldigt komplicerat. Detta kommer av att materialhanteringen blir dold från 

operatörerna samtidigt som det krävs ett avancerat portalsystem (Winkel, 2012) för att bibehålla 

spårbarheten i systemet. I Figur 18 visas hur ett funktionellt bearbetningsflöde skulle kunna se ut. 

Figur 18 funktionellt bearbetningsflöde 

Genom att alla maskiner har ett gemensamt arbetsområde så finns det möjlighet att utbilda 

operatörerna så att de har en bred kompetens i hela flödet, alternativt att de har en spetskompetens i 

till exempel svarvarna. I Tabell 26 sammanfattas och utvärderas egenskaperna som konceptet har. 

Tabell 26 Sammanfattning och utvärdering av ett funktionellt bearbetningsflöde 

 Utvärdering 

Arbetsområde ++ 

Genomloppstid - 

Produktbredd ++ 

Produktmixflexibilitet ++ 

Redundans ++ 

Spårbarhet - 

Tillverkningsvolym + 

Överskådlighet - 

Summa 6+ 

 

8.1.2 Plasmaflödeskoncept 

Tre olika typer av koncept togs fram för plasmaflödena: raka och funktionella flöden samt den 

nuvarande flödescellen. Dessa förklaras och illustreras principiellt i kommande stycken, där listas 

även för- och nackdelar med respektive produktionstyp utifrån framtidsbeskrivningen och 

kravspecifikationen. 
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Flödesceller 

Flödesceller har en relativt hög volymkapacitet vid tillverkning av standardiserade produkter. Det som 

skiljer dessa flödesceller, Figur 19, från de som beskrivs i teorin är att produkterna i dagsläget endast 

existerar i en modell. Om det introduceras nya modeller kommer dessa även att bearbetas i samma 

steg vilket medför att flödet är helt produktorienterat. Därmed kan maskingruppen snarare ses som en 

automatiserad produktionslinje med låg produktbredd, kort ledtid och lågt PIA. 

Figur 19 Flödesceller 

Fördelarna med att utnyttja den befintliga plasmacellen är bland annat att den är beprövad och att det 

kräver få omstruktureringar vid den kommande utbyggnaden av systemet. Nackdelarna med att 

använda den nuvarande plasmacellen är att det bland annat medför komplicerade in- och utflöden med 

flera korsande flöden i layouten. Det huvudsakliga arbetsområdet är mellan maskinerna, men 

operatörerna måste även arbeta inuti robotcellerna. Att operatörerna arbetar på flera sidor av cellen, 

medför att operatörslooparna lika väl som överskådligheten inom flödena försämras. Robotcellerna är 

även skrymmande vilket i kombination med operatörslooparna medför att flödena är 

utrymmeskrävande i förhållande till de andra koncepten. I Tabell 27 sammanfattas och utvärderas 

egenskaperna som konceptet har. 

Tabell 27 Sammanfattning och utvärdering av ett cellbaserat plasmaflöde 

 Utvärdering 

Arbetsområde - 

Genomloppstid + 

Produktbredd + 

Produktmixflexibilitet - 

Redundans - 

Spårbarhet ++ 

Tillverkningsvolym ++ 

Överskådlighet - 

Summa 2+ 
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Raka flöden 

Precis som för bearbetningsflödena så bör raka plasmaflöden användas vid höga volymer av 

standardiserade produkter. Den största skillnaden mot att använda flödesceller är i det här fallet den 

förbättrade utrymmeseffektiviteten och det förenklade produktflödet. Robotcellerna används enbart 

till upplockning och paketering av foder och istället utnyttjas portalrobotar för att mata maskinerna. 

Konceptet illustreras i Figur 20. 

Figur 20 Raka plasmaflöden 

Andra fördelar som kommer av att använda raka plasmaflöden är att operatörslooparna förbättras 

genom att allt arbete kan utföras på en sida av flödet. Samtidigt blir in- och utflödena enklare genom 

att det blir möjligt att samla dessa i en riktning.  

De största nackdelarna med systemet är att det kräver omstruktureringar och att det inte är beprövat, 

vilket är en stor nackdel på grund av att den nuvarande anläggningen är ny och därmed inte är helt 

inkörd. Förändringar kan därmed medföra oförutsedda problem. I Tabell 28 sammanfattas och 

utvärderas egenskaperna som konceptet har. 

Tabell 28 Sammanfattning och utvärdering av raka plasmaflöden 

 Utvärdering 

Arbetsområde + 

Genomloppstid + 

Produktbredd + 

Produktmixflexibilitet - 

Redundans - 

Spårbarhet ++ 

Tillverkningsvolym ++ 

Överskådlighet + 

Summa 6+ 
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Funktionellt flöde 

Ett funktionellt flöde med automatiserad materialhantering kan utnyttjas både för en hög 

produktbredd och för att tillverka höga volymer. Robotceller används för upplockning och paketering 

medan portalrobotar förser maskinerna med material. Det stora problemet ligger i att lösa just 

materialhanteringssystemet och spårbarheten på ett effektivt sätt. Produktflödet avskärmas även från 

operatörerna genom portalsystemet vilket medför att det blir svårare att se vad som händer. Ett 

funktionellt plasmaflöde illustreras i Figur 21. 

Figur 21 Funktionellt plasmaflöde 

Andra fördelar med att använda ett funktionellt plasmaflöde kommer bland annat av möjligheten till 

maskinredundans och ett gemensamt arbetsområde. Samtidigt blir det möjligt att bygga ut och 

balansera systemet bättre än i de andra koncepten då det är möjligt att köpa in en maskin i taget. Det 

funktionella systemet är även det som är mest utrymmeseffektivt då det krävs färre robotceller i 

materialhanteringen. I Tabell 29 sammanfattas och utvärderas egenskaperna som konceptet har. 

Tabell 29 Sammanfattning och utvärdering av ett funktionellt plasmaflöde 

 Utvärdering 

Arbetsområde ++ 

Genomloppstid + 

Produktbredd - 

Produktmixflexibilitet ++ 

Redundans ++ 

Spårbarhet - 

Tillverkningsvolym ++ 

Överskådlighet + 

Summa 8+ 
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8.2 Val av grundkoncept 

Utifrån utvärderingen av grundkoncepten blev det tydligt att ett funktionellt bearbetningsflöde har 

högre produktmixflexibilitet än vad som krävs samtidigt som kapaciteten minskar. Systemet blir även 

mer komplicerat på grund av att spårbarheten och överskådligheten är låg, varför konceptet inte 

utnyttjas i layoutkoncepten trots höga poäng. Raka och u-formade bearbetningsflöden är väldigt lika 

varandra och är väl anpassade efter kraven. Dessa utnyttjas därmed beroende hur de passar det 

tillgängliga utrymmet i layouten. Alla tre typer av plasmaflöden ansågs relevanta för fortsatt 

utveckling. Flödescellerna är dock de som är sämst anpassade för produktionen med sina två poäng 

men de behölls som ett alternativ då maskinuppställningen är beprövad. Resultatet av utvärderingen 

sammanställdes i Tabell 30. I tabellen visas att raka flöden är lämpligast för bearbetningsdelen av 

tillverkningen och att ett funktionellt flöde lämpar sig bäst för plasmadelen.  

Tabell 30 Sammanställning av poäng för grundkoncepten 

 

 

  

Koncept för bearbetningsflöden Poäng 

Raka flöden 7+ 

U-flöden 5+ 

Funktionellt flöde 6+ 

Plasmaflödeskoncept Poäng 

Flödesceller 2+ 

Raka flöden 6+ 

Funktionellt flöde 8+ 
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8.3 Investeringskalkyl 

I det här läget av projektet togs en första implementeringsplan fram för att bestämma när vilka 

investeringar måste göras i produktionen. I steg 3,5 krävs motsvarande en ny plasmacell och en ny 

grovhenings- och finheningsmaskin för att klara av den ökade volymandelen plasmafoder. I övrigt 

klarar avdelningen av att tillverka hela den uppsatta volymen om avdelningen utnyttjar 4-skift. 

I slutet av steg 4 eller början av steg 5 krävs en investering i ett nytt bearbetningsflöde om alla foder 

ska tillverkas inom Scania. Det som i så fall krävs är en ny svarv och en ny tvätt om den gamla 

finheningen från D12-flödet är tillgänglig. Om den gamla finheningen inte skulle vara tillgänglig 

krävs även en ny sådan. Utifrån den första implementeringsplanen så togs generell investeringskalkyl 

fram för alla konceptförslag, vilken resulterade i investeringarna som listas i Tabell 31. Dessa 

investeringar är nödvändiga ifall produktionen av samtliga standardfoder ska kunna behållas inom 

Scania. De minsta investeringarna som Scania måste göra i framtiden motsvarar kostnaden för core-

investeringarna, det vill säga 80 Mkr. 

Tabell 31 Investeringskostnader för att behålla produktionen av standardfoder inom Scania 

Investeringar  

Steg 3,5 
Antal 

[st] 

Kostnad 

[Mkr] 
Steg 4 / Steg 5 

Antal 

[st] 

Kostnad 

[Mkr] 

Corefoder     Standardfoder     

Plasmaspruta 2 41 Svarv 1 13 

Plasmabläster 1 - Tvätt 1 2,5 

Plasmatvätt 1 - Kylsystem 1 2,5 

Materialrobot 2 4 Automatiseringsutrustning 1 7 

Grovheningsmaskin 1 14 Layoutförändringar 1 5 

Finheningsmaskin 1 20 Projektkostnader 1 1 

Projektkostnader 1 1 (Finheningsmaskin?) 1 - 

            

Summa   80 Summa   31 

Varav core-investeringar   80 Varav core-investeringar   0 

Varav strategiska investeringar 
 

0 Varav strategiska investeringar 
 

31 

 

Intäkterna i Tabell 32 på nästa sida beräknades utifrån besparingen för att tillverka strategiska foder 

inom Scania jämfört mot att lägga ut dem på andra företag. Volymen standardfoder som måste läggas 

i respektive steg om det inte görs några investeringar i produktionen beräknades utifrån 

produktionsmålen i Tabell 15 och simuleringsresultatet i Tabell 18.  
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Figur 22 Pay off-tid i steg 4 Figur 23 Pay off-tid i steg 5 

Resultatet av beräkningarna sammanfattas i Tabell 32. Den stora skillnaden mellan steg 4 och 5 

kommer av volymökningen mellan dessa. Detta medför att investeringsutrymmet i steg 5 blir 73 % 

större än i steg 4. 

Tabell 32 Intäkter i samband med nya investeringar 

Intäkter 

Steg 4 
Antal 

[st] 

Vinst 

[Mkr/år] 
Steg 5 

Antal 

[st] 

Vinst 

[Mkr/år] 

Vinst per foder*: 97 kr  203000** 19,7 Vinst per foder*: 102 kr  333000** 34,0 

Minus finborrning: 10 kr  203000 2,0 Minus finborrning: 10 kr  333000 3,3 

Summa   17,7 Summa   30,7 

* Kostnad för utlagda foder minus egenkostnad 

** Antal foder som måste läggas ut om inga investeringar görs 

 
Beräkningarna i ekvation 4 visar att det är lönsamt att behålla tillverkningen av strategiska foder inom 

Scania då pay off-tiden i steg 4 är under två år.  

 
      

           
        

(4)  

Investeringarna i nya bearbetningsmaskiner måste dock komma i steg 4 eller 5, där produktionsmålen 

är högre och därmed även besparingarna. Det är endast lönsamt att behålla all grovbearbetning inom 

Scania om den gamla finborren utnyttjas i framtiden. Investeringskostnaderna för en ny maskin kan 

inte motiveras med besparingarna på 10 kr/foder under steg 4 eller 5. 

Beräkningarna har även tagit hänsyn till kostnaden för ny personal, vilket är varför pay off-tiden blir 

längre och investeringsutrymmet blir mindre än vad intäkterna i visar på. Dessa kostnader redovisas i 

Bilaga 11. Pay off-tiden åskådliggörs i Figur 22 och Figur 23 för steg 4 respektive steg 5. I steg 4 blir 

pay off-tiden 1,8 år medan den i steg 5 blir 1 år. 

I steg 4 finns endast ett investeringsutrymme på 4 Mkr utöver de uppsatta investeringarna. Detta 

medför att investeringen är känslig för förändringar i investeringsplanen. I steg 5 är 

investeringsutrymmet större, men skulle det krävas en ny finhening blir även den investeringen 

känslig.  

I steg 5 finns ett investeringsutrymme på 30 Mkr utöver de investeringar som redovisas i Tabell 31. 

Det blir därmed möjligt att investera i en ny finhening för 20 Mkr i steg 5 om den gamla inte skulle 

vara tillgänglig. Detta medför i så fall en pay off-tid på 1,7 år. Fullständiga beräkningar finns i  

Bilaga 12.  
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8.4 Layoutkoncept för låg produktbredd  

Det första konceptet som togs fram för det här scenariot, Figur , baseras på raka flöden. Målet med 

konceptet var att lämna så stor del som möjligt av den nuvarande maskinparken orörd, detta för att 

minimera störningar i produktionen. Därmed står de nuvarande svarvarna och finheningarna kvar 

medan grovbearbetningen av strategiska foder läggs ut. Plasmacellen delas upp till ett rakt flöde som 

sköts med ett automatiskt portalsystem vilket sparar plats. Plasmasprutan och blästern kan stå kvar på 

sina nuvarande platser medan tvätten måste flyttas. För att behålla flexibiliteten i systemet så finns det 

kvar en robotcell som kan plocka ner plasmafoder i pall vid behov. 

8.4.1 Koncept 1 

I samband med att ett nytt plasmaflöde köps in så kopplas grovheningen direkt till plasmaflödet 

genom ett automatiskt portalsystem. Ett nytt bearbetningsflöde kan genom detta system kopplas direkt 

till plasmaflödet i steg 4 eller steg 5 genom att utnyttja logistikutrymmet, Figur . 

Figur 24 Koncept 1 - Raka flöden 
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8.4.2 Koncept 2 

Koncept 2 består av raka bearbetningsflöden och plasmaceller och grovbearbetningen av 

standardfoder har lagts ut på entreprenad. Målet med konceptet i Figur 25 var att behålla så mycket 

utrustning som möjligt på sin ursprungliga plats och fortfarande använda plasmaceller. Anledningen 

till detta är att plasmacellerna kan anses beprövade och väl fungerande. Ytterligare ett mål var att 

koppla grovheningen till plasmacellerna. För att lösa detta så flyttades plasmacellerna ner mot den 

gamla matsalen. Det här konceptet kopplar inte plasmacellerna direkt till bearbetningsflödena, utan 

flödena är istället helt frikopplade. 

Systemet får genom omstruktureringarna komplicerade in- och utflöden i plasmacellerna med många 

korsande flöden och trånga utrymmen som konsekvens av detta. Den nya grovheningen, som är 

kopplad till två plasmaceller, blir en flaskhals då denna har en cykeltid på 40 s och plasmacellerna har 

en total cykeltid på 37 s.  

 

Figur 25 Koncept 2 - Raka bearbetningsflöden och plasmaceller 
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8.5 Scanias layoutkoncept 

Scanias layoutkoncept är framtaget av bland annat Nyberg (2011) och baseras på två 

bearbetningsflöden och två plasmaflöden där grovbearbetningen läggs ut på entreprenad. 

Bearbetningsflödena har anpassats för att kunna bearbeta plasmafoder i en omgång istället för de 

nuvarande två. Detta görs genom att sätta in en ny grovhening i Flex-flödet och en ny finhening i 

D12-flödet. Scania arbetar även på ett koncept som går ut på att den gamla finheningen i D12-flödet 

byggs ut med ett extra finheningssteg. I plasmaflödet så har Scania valt att spegla den nuvarande 

plasmacellen för att behålla en beprövad metod. 

Scania har valt att inte föreslå en investering i ett nytt bearbetningsflöde då detta inte är ekonomiskt 

försvarbart i steg 3,5. Scanias konceptförslag utnyttjar endast 3-skift och löser därmed 

kapacitetsbristen som uppstår i steg 3,5 till 5 genom att lägga ut standardfoder på entreprenad.  

Scania har även arbetat på ett koncept med en fristående grovheningsanläggning. Problemen som 

uppstår med ökad materialhantering, investeringskostnader och försämrade flöden gjorde dock att 

projektgruppen valde att utvärdera konceptet i Figur 26 djupare. 

Figur 26 Scanias layoutkoncept 
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8.6 Layoutkoncept för hög produktbredd 

Koncept 3 och 4 baseras på en hög produktbredd varför de utnyttjar ett funktionellt plasmaflöde. En 

fördel med detta är att varje plasmaspruta kan ställas in individuellt för olika beläggningar och olika 

modeller för att på så sätt minska omställningstider. Produktflödet styrs sedan av ett automatiskt 

portalsystem. En annan fördel är att plasmaflödet kan balanseras bättre, till exempel genom att 

utnyttja fem plasmasprutor istället för sex och två tvättar istället för tre. 

8.6.1 Koncept 3 

I koncept 3 var målet att behålla så mycket utrustning som möjligt på sin ursprungliga plats. 

Konceptet illustreras i Figur 27. Detta resulterade i att de nuvarande bearbetningsflödena fick stå kvar 

medan plasmacellen byggdes om stegvis till ett funktionellt flöde. Det nya bearbetningsflödet 

placerades som ett u-flöde för att ge ett förbättrat operatörsområde och för att spara plats. I konceptet 

är även grovbearbetningen av standardfoder utlagd på entreprenad för att grovbetningen ska kunna 

kopplas direkt till plasmaflödet. I det här konceptet blir även det nya bearbetningsflödet dedikerat för 

bearbetning av plasmafoder genom möjligheten att koppla det direkt till grovheningen. 

Figur 27 Koncept 3 - Raka och u-formade bearbetningsflöden med ett funktionellt plasmaflöde 
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8.6.2 Koncept 4 

I koncept 4 var målet att skapa ett så bra produktionssystem som möjligt utan att störa den befintliga 

produktionen. Detta medförde att produktionssystemet stegvis flyttades över till det nuvarande 

logistikutrymmet. Det nya systemet i Figur 28 är anpassat för att ge möjligheten att behålla 

grovbearbetningen inne på företaget. 

Koncept 4 utnyttjar tre i huvudsak raka bearbetningsflöden samt ett funktionellt plasmaflöde. 

Plasmaflödet är kopplat direkt till bearbetningsflödena genom ett system av banor och eventuellt 

portalrobotar för att minimera behovet av transporter och ompaketeringar. Grovheningen är dock 

placerad i bearbetningsflödet för att denna ska kunna behållas inom företaget även för standarfoder. 

 

Figur 28 Koncept 4 - Raka bearbetningsflöden och ett funktionellt plasmaflöde 

 
  



- 52 - 

9 Utvärdering och val av layoutkoncept 
Koncepten som togs fram utvärderades mot kravspecifikationen vilket resulterade i Tabell 33. Hela 

utvärderingen med konkreta värden för varje krav finns i Bilaga 12. Resultatet av utvärderingen var 

att koncept 1 och 4 valdes för detaljutveckling då dessa hade högst uppfyllnadsgrad. 

Tabell 33 Resultat efter viktning av layoutkoncept 

 
Låg produktbredd Hög produktbredd 

 
Koncept 1 Koncept 2 Scanias koncept Koncept 3 Koncept 4 

Poäng 61 52 50 55 61 

Maximal poäng 66 66 66 66 66 

Uppfyllnadsgrad 92 % 79 % 76 % 85 % 92 % 

 

Koncept 1 uppfyllde alla krav helt förutom de krav som behandlade korsande flöden, antalet 

transporter och ompaketeringar samt antalet manuella transporter. Dessa krav uppfylldes endast 

delvis. Det är framförallt i truckgången ovanför de nya produktionsflödena som det blir många 

korsande flöden. Oönskade ompaketeringar kommer när plasmabelagda foder måste packas om för att 

tillverkas i de gamla flödena. När dessa foder ska flyttas till de gamla flödena innebär det manuella 

transporter för operatörerna.  

Koncept 4 uppfyllde alla krav helt förutom; förankring i organisationen, störningar vid 

implementering och antalet ompaketeringar, vilka endast uppfylldes delvis. Koncept 4 bedömdes även 

uppfylla kravet på effektivitet med god marginal, vilket baseras på att maskinerna i det funktionella 

plasmaflödet kan utnyttjas bättre än de andra typerna av plasmaflöden. Både det funktionella 

plasmaflödet och flytten av hela avdelningen går ifrån det traditionella tänket på Scania, vilket gör att 

förslaget inte kan ses som helt förankrat hos Scania. Eftersom allt måste flyttas går det inte heller att 

genomföra förändringen utan att störa produktionen. Även i detta koncept inträffar oönskade 

ompaketeringar efter plasmabeläggningen.  

9.1 Numerisk simulering av experiment 

I det här steget av projektet gjordes även experiment i simuleringarna av de olika koncepten för att 

utvärdera hur plasmaflödena klarade av olika produktbredder. Experimenten utfördes genom att införa 

omställningstider på 1,5 timmar i varje plasmaspruta efter diskussion med operatörerna. Hur långa 

omställningstiderna faktiskt skulle bli är dock väldigt oklart. I experimentet användes fem olika typer 

plasmafoder för att simulera produktbredden. Maskinparken i plasmaflödet bestod av två tvättar, två 

blästrar och fyra plasmasprutor och avdelningen använder 3-skift. 

Experimentet visade att ett funktionellt plasmaflöde har en kapacitet på 441000 foder/år vid 

85 % OPE medan ett rakt flöde har en kapacitet på 432000 foder/år vid 85 % OPE. Det funktionella 

plasmaflödet har därmed 2 % högre kapacitet än det raka. När produktbredden eller omställningstiden 

ökar blir skillnaden mellan systemen större till det funktionella systemets fördel. När produktbredden 

eller omställningstiden minskar blir kapacitetsskillnaden mellan systemen mindre till dess att det inte 

går att utläsa någon skillnad alls. Detta går även att jämföra mot att ett system utan omställningar har 

en maxkapacitet på 455000 foder/år vid 85 % OPE och att produktionsmålet i steg 5 är 

413000 foder/år.  
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10 Detaljutveckling och resultat 
Koncept 1 och 4 vidareutvecklades för scenariona låg respektive hög produktbredd. Större delen av 

utvecklingsarbetet gjordes i AutoCAD-modulen LayCAD där layoutkoncepten anpassades noggrant 

till lokalen och justerades efter nödvändiga transportbanor och lagerutrymmen. I det här steget 

placerades även personalutrymmen i layouterna. 

Förändringar gjordes i plasmaflödena utifrån simuleringen i 9.1 som visar att det krävs två tvättar, två 

blästrar och fyra plasmasprutor för att klara av kapacitetskraven i steg 5. 

10.1 Resultat för låg produktbredd 

Under vidareutvecklingen av Koncept 1 togs det fjärde bearbetningsflödet och tredje plasmaflödet 

bort, Figur 29. Detta motiverades med att kapaciteten inte behövs för att klara kapaciteten i steg 5 med 

3-skift. Det tredje bearbetningsflödet anpassades för att skapa ett gemensamt utflöde för alla flöden, 

vilket även resulterade i ett mer koncentrerat arbetsområde. Grovheningen kopplades till 

bearbetningsflödena för att bättre balansera cykeltider och för att eliminera behovet av en extra 

avsyningsstation efter plasmabeläggningen. En principiell implementeringsplan finns i Bilaga 14. 

 

Figur 29 Vidareutveckling av koncept 1 
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Investeringarna som krävs för koncept 1 sammanställdes i Tabell 34. Skillnaden mot den ursprungliga 

investeringsplanen i Tabell 31 är att core-investeringarna i steg 3,5 har gjorts om efter utformningen 

av de nya plasmaflödena. I konceptet ersätts robotarnas nuvarande funktion med portalrobotar och 

inmatningsstationer. En av de befintliga robotarna kan istället utnyttjas till att enbart paketera fodren. 

Resultatet är att core-investeringarna blir 3 Mkr högre än tidigare. 1 Mkr av detta går då åt för att göra 

layoutförändringar i den befintliga plasmacellen. 

Tabell 34 Investeringar i koncept 1 

 
Antal Kostnad [Mkr] 

Core-investeringar steg 3,5     

Plasmaspruta 2 41 

Bläster 1 - 

Plasmatvätt 1 - 

Grovheningsmaskin 1 14 

Finheningsmaskin 1 20 

Automatisk portalrobot 2 4 

Inmatningsstation 2 2 

Layoutförändringar 1 1 

Projektkostnader 1 1 

   
Strategiska investeringar steg 4/5     

Svarv 1 13 

Tvätt 1 2,5 

Kylsystem 1 2,5 

Automatiseringsutrustning 1 7 

Layoutförändringar 1 5 

Projektkostnader 1 1 

   
Summa   114 

Varav core-investeringar   83 

Varav strategiska investeringar   31 

 

Det detaljutvecklade förslaget utvärderades mot samma kravspecifikation som koncepten och visade 

på en ökning i betyget för korsande flöden. Resultatet i Tabell 35 visar på en höjd uppfyllnadsgrad 

från 92 % till 94 %. Detta beror på det gemensamma utflödet, som även samlar operatörerna och 

förenklar kommunikationen mellan dem. Utvärderingen finns i sin helhet i Bilaga 15. 

Tabell 35 Resultat för viktning av lösningsförslag för låg produktbredd 

Poäng 62 

Maximal poäng 66 

Uppfyllnadsgrad 94 % 

 

Detta innebär att lösningsförslaget är en förbättring jämfört med konceptet som det bygger på och kan 

därför anses som det bästa förslaget för ett scenario med låg produktbredd. 
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10.2 Resultat för hög produktbredd 

Koncept 4 förändrades mindre än koncept 1 utifrån den ursprungliga modellen. I plasmaflödet byttes 

påplocksroboten ut mot en inmatningsstation på grund av att den har högre kapacitet, tar mindre plats 

och kostar mindre än en robotcell. Det ursprungliga portalsystemet mellan bearbetningsflödena byttes 

ut mot en bana direkt från plasmaflödet till det andra bearbetningsflödet för att minimera 

investeringarna. I plasmaflödet flyttades även elskåpen för att ge plats för ett naturligt mötesutrymme 

och ett mer anpassat flöde av produkter mellan plasmaflödet och bearbetningen.  

Efter att konceptet hade anpassats efter bansystemet så kunde produktionssystemet göras mera 

utrymmeseffektivt genom att flytta in det tredje bearbetningsflödet mot de två andra. En principiell 

implementeringsplan finns i Bilaga 16. 

 

Figur 30 Vidareutveckling av koncept 4 
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Investeringarna som krävs för koncept 4 sammanställdes i Tabell 36. Skillnaden mot den ursprungliga 

investeringsplanen i Tabell 31 är att core-investeringarna har anpassats efter utformningen av det nya 

plasmaflödet. I konceptet ersätts robotarnas nuvarande funktion med portalrobotar och en 

inmatningsstation. En av de befintliga robotarna kan då utnyttjas till att paketera fodren. Resultatet är 

att core-investeringarna blir 7 Mkr högre än tidigare. Av denna kostnad är 5 Mkr reserverade för de 

layoutförändringar som konceptet medför. I den här investeringsplanen har även de strategiska 

layoutförändringarna blivit större och har justerats till 10 Mkr jämfört mot den tidigare kostnaden på  

5 Mkr. Genom att finborren kan utnyttjas i förslaget så ökar intäkterna från 17,7 Mkr/år till 

19,7 Mkr/år i steg 4 och från 30,7 Mkr/år till 34 Mkr/år i steg 5.  

Tabell 36 Investeringar i koncept 4 

 
Antal Kostnad [Mkr] 

Core-investeringar steg 3,5     

Plasmaspruta 2 41 

Bläster 1 - 

Plasmatvätt 1 - 

Grovheningsmaskin 1 14 

Finheningsmaskin 1 20 

Automatisk portalrobot 2 4 

Inmatningsstation 1 1 

Märkutrustning för spårbarhet 1 1 

Layoutförändringar 1 5 

Projektkostnader 1 1 

      

Strategiska investeringar steg 4/5     

Svarv 1 13 

Tvätt 1 2,5 

Kylsystem 1 2,5 

Automatiseringsutrustning 1 7 

Layoutförändringar 1 10 

Projektkostnader 1 1 

   
Summa   123 

Varav core-investeringar   87 

Varav strategiska investeringar   36 

 

Även detta förslag utvärderades mot kravspecifikationen. Betyget i utvärderingen höjdes då antalet 

ompaketeringar minskades vilket gav en uppfyllnadsgrad på 95 % i Tabell 37. Detta kan jämföras 

med konceptets tidigare uppfyllnadsgrad på 92 %. Utvärderingen finns i sin helhet i Bilaga 15. 

Tabell 37 Resultat för viktning av lösningsförslag för hög produktbredd 

Poäng 63 

Maximal poäng 66 

Uppfyllnadsgrad 95 % 

 

Detta gör det här lösningförslaget till det förslag med högst betyg hittills. Dess stora nackdelar är dock 

att det innebär stora ombyggnationer och ett avancerat materialhanterings- och spårbarhetssystem.   
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11 Diskussion 
Att inleda projektet med två dagars arbetspraktik var mycket givande för att öka vår förståelse för 

produktionen såväl som för produkten. Det skapade även en naturlig koppling mellan oss och 

operatörerna och möjliggjorde en avslappnad dialog oss emellan. Att få ta del av operatörernas 

erfarenhet och åsikter var avgörande för att skapa en tillförlitlig nulägesbeskrivning.  

 

Bristen på tillförlitlig störningsdata för respektive maskin har gjort det svårt att göra en djupare analys 

av produktionen. En djupgående störningsanalys hade till exempel kunnat visa på var precis var 

förbättringspotentialen finns i produktionssystemet, samtidigt som den även hade kunnat ligga till 

grund för att motivera inköp av ny utrustning. Det är även så att den verkliga flaskhalsen skulle kunna 

ligga i en annan maskin än just svarvarna, ifall störningarna är relativt stora i just en maskin. Bättre 

information om störningarna i systemet skulle kunna ge ett högre OPE i och med att 

störningsorsakerna uppmärksammas och kan åtgärdas.  

 

Osäkerheten om framtiden är ett av de största problemen för skapandet av en hållbar 

produktionslösning och det finns inga exakta tidpunkter för när kapacitetsstegen kommer att inträffa. 

Med denna osäkerhet ökar kraven på flexibilitet då anläggningen måste klara av flera olika scenarion. 

Detta gör att det är svårt att optimera produktionen helt eftersom ett framtidsscenario kan ställa vitt 

skilda krav från ett annat. Det är framför allt plasmafodrens framtid som är osäker och som därmed 

skapar problem vid utformningen av en lämplig layout. Om det i framtiden kommer ytterligare 

plasmapulver kan det få stora konsekvenser för just plasmabeläggningsdelen av produktionen. Ingen 

vet i nuläget hur omfattande omställningar som behövs för att byta beläggningspulver eller hur lång 

tid omställningen tar, vilket ytterligare försvårar utformningen. 

 

Ett sätt att minska behovet av omställningar och samtidigt minska ställtider för de omställningar som 

inte kan rationaliseras bort, kan vara att införa en mer standardiserad design för cylinderfodren. 

Genom att arbeta med ställtidsreducerande metoder som till exempel SMED skulle även ställtiden 

systematiskt kunna reduceras (Shingo, 1985). Detta skulle sänka de krav på flexibilitet som kommer 

med osäkerheten om framtidens produktbredd. 

 

Ett funktionellt plasmaflöde kan tyckas onödigt komplicerat med det mer avancerade 

materialhanteringssystemet och de större kraven på spårbarhet, men vinsterna är att det totala flödet 

blir lättare att balansera och plasmaanläggningen blir lättare att bygga ut efter behov. Genom det 

funktionella plasmaflödet blir möjligt att minimera kommande investeringar eftersom det inte 

nödvändigtvis måste köpas in maskiner motsvarande en hel cell för att öka kapaciteten. En funktionell 

lösning får även en högre grad av produktflexibilitet än den raka uppställningen och kan därför 

användas som ett sätt att gardera sig mot framtidens osäkerheter.  

Osäkerheten i hur finheningen av plasmafoder kommer att lösas i framtiden medför att det inte går att 

veta huruvida det krävs en investering i en ny maskin till det nuvarande D12-flödet eller inte. Om 

den nuvarande finheningen går att modifiera medför det att investeringen i en ny finhening blir 

nödvändig om ett nytt bearbetningsflöde införs. Investeringskostnaden för en ny maskin är så pass 

hög att den blir ekonomiskt försvarbar först i steg 5, varför det kan komma att bli aktuellt att lägga ut 

standardfoder på entreprenad. Det finns dock potentiellt mycket pengar att spara för Scania på att 

behålla bearbetningen av standardfoder inne på företaget; 17,7 Mkr/år i steg 4 och 30,7 Mkr/år i 

steg 5. Detta motiverar att företaget utnyttjar olika skiftformer under de kommande stegen. 
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Att använda skiftgången som ett sätt att justera volymkapaciteten i produktionen kan ibland uppfattas 

som att spela med människors liv och arbete. I detta fall handlar det dock om väldigt långa 

tidsperioder mellan kapacitetsstegen. Dessutom innebär implementeringsplanen att det tillkommer 

nya produktionslinor i samband med att skiftgången återgår till 3-skift. Det betyder att det inte 

kommer att försvinna några arbetstillfällen när ett skift försvinner eftersom det behövs personal till 

det nya flödet. 

Som produktionen är uppbyggd blir det svårt att undvika trucktrafik inom operatörsområdet vid 

slutkontrollen. Men då det är operatören själv som kör trucken minskar risken för olyckor. 

Trucktrafiken sker även med låg frekvens, vilket ytterligare minskar risken. Genom att samla 

slutkontrollerna på samma plats koncentreras således även området som truckarna ska användas i, 

vilket innebär att den övriga produktionen befrias från mycket trafik. Då slutkontrollen även är den 

plats på produktionslinan där operatörerna befinner sig med högst frekvens blir det lätt att hjälpa 

varandra med slutkontroll vid behov.  

Anläggningen i Brasilien är en hittills outnyttjad benchmarkingmöjlighet. Genom att studera 

produktionen där kan skillnader upptäckas som är direkt applicerbara i den egna anläggningen. Andra 

faktorer kan till exempel vara kulturella och är därför svåra att implementera i Södertälje. Men att 

hitta en skillnad som inte går att använda sig av kan ändå ses som en vinst då det innebär att Scania i 

Södertälje kommer ett steg närmare en hållbar lösning för den egna produktionen. Det kan även vara 

bra att låta personal från Brasiliens fabrik komma till Södertälje för att utbyta idéer. Det kan ofta vara 

produktivt att rådfråga personer utifrån som ser problemet med andra ögon. Risken finns dock att en 

person som har egen erfarenhet av att tillverka samma produkter bara ser sitt eget sätt att göra saker 

på. 

Sammanfattningsvis bedömer vi att vi har tillräckliga uppgifter för att kunna ge Scanias ledning en 

rekommendation beträffande fortsatt arbete på avdelningen.  
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12 Rekommendation 
 Vi rekommenderar att Scania behåller tillverkningen av standardfoder i den egna produktionen. När 

produktionsvolymerna går upp i framtiden kommer besparingarna överstiga investeringarna eftersom 

det krävs en förhållandevis liten investering utöver dem som ändå kommer att göras för att klara 

behovet av plasmafoder.  

 

Genom att utnyttja olika skiftformer kan Scania skjuta på stora investeringar till nästkommande 

produktionshöjning för att på så sätt kunna motivera kostnaderna med de höjda volymerna.  

 

Finborrens vara eller icke vara bör baseras på en mer djupgående analys av produktkvalitet och 

kassationsorsaker, inte på en “känsla” som finns inom produktionen. Samtidigt bör en omfattande 

störningsanalys göras på samtliga maskiner i produktionen för att hitta de vanligaste orsakerna till 

stopp i produktionen. Genom att eliminera dessa kan utnyttjandegraden på maskinerna och 

produktionskapaciteten effektivt höjas.  

 

Att bygga om plasmacellen till ett funktionellt flöde innebär stora vinster i produktflexibilitet och 

utrymmesutnyttjande och är därför värd att utreda vidare.  

 

Scania bör skicka en eller flera personer till produktionsanläggningen i Brasilien för att undersöka hur 

den anläggningen skiljer sig från den i Södertälje för att sedan utnyttja nya kunskaper för att förbättra 

produktionssystemet i Sverige.  

 

När resultatet av dessa åtgärder sammanställs kommer förutsättningarna att ändras och därigenom 

även kravbilden för framtiden. Vi rekommenderar att Scania försöker få en klarare bild av framtiden 

och därefter tar beslut om vilken typ av produktionsuppställning som ska satsas på.  
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Bilaga 1 - Nuvarande layout 
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Bilaga 2 – Övergripande flödesschema 
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Bilaga 3 - Värdeflödesanalys D12 
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Bilaga 4 - Värdeflödesanalys Flex 
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Bilaga 5 - Cykeltider 
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Bilaga 6 - Kravspecifikation 

Övergripande krav 

Lösningsförslaget skall 

 vara praktiskt genomförbart 

 kunna implementeras så att det stör produktionen i minsta möjliga mån 

 vara förankrat i organisationen 

Produktionskrav 

Lösningsförslaget skall 

 resultera i en effektiv produktion:  

o OPE ≥ 75 % för befintliga maskiner 

o OPE ≥ 80 % för nya maskiner 

 klara av kapacitetskraven i steg 3,5 till och med steg 5: 

o steg 3,5:  565000 cylinderfoder/år, varav 308000 plasmafoder 

o steg 4:   668000 cylinderfoder/år, varav 362000 plasmafoder 

o steg 5:   798000 cylinderfoder/år, varav 413000 plasmafoder 

 klara av produktbredden i framtiden: 

o steg 3,5:  5 produktfamiljer standardfoder och 1-2 typer av plasmafoder 

o steg 4: 4 produktfamiljer standardfoder och 1-4 typer av plasmafoder 

o steg 5: 4 produktfamiljer standardfoder och 1-4 typer av plasmafoder 

 medföra ett bra produktionsflöde: 

o minimera korsande flöden 

o minimera avstånd till efterföljande operationer 

o minimera antalet transporter 

o minimera antalet ompaketeringar 

 ge en lättöverskådlig produktion 

 vara skyddat från yttre miljöfaktorer 
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Utrymmeskrav 

Kravspecifikationen har inte tagit hänsyn till hur många maskiner eller arbetsstationer som ska finnas 

av varje sort. Det totala utrymmeskravet kommer därmed att variera mellan olika lösningsförslag och 

utvecklingssteg. 

Övergripande utrymmeskrav 

Lösningsförslaget skall medge utrymme för de olika delarna av produktionen i steg 5.  

Värdeskapande arbete 

 Plasmacell:  

o Plasmatvätt: 25 m
2
 

o Bläster: 26 m
2
 

o Plasmaspruta: 82 m
2
 

o Robotcell: 51 m
2
 

 Grovbearbetning:  

o Finborr: 45 m
2
/två maskiner 

o Grovhening: 25 m
2
/maskin 

 Svarvar: 

o D12: 50 m
2
 

o Flex: 45 m
2
 

 Finhening:  

o D12: 20 m
2
 

o Flex: 35 m
2
 

Icke värdeskapande arbete 

Förutom de utrymmeskrav som listas nedan ska även utrymme för service av maskiner och verktyg 

finnas, samt möjlighet att byta ut maskiner.  

 Inmatningsstation: 15 m
2
/station 

 Kontrollstationer:  

o grovbearbetning och finhening: 1 m
2
/station 

o svarv: 6 m
2
/station 

 Tvätt: 6 m
2
/maskin 

 Slutkontroll och paketering:15 m
2
/station 

 Hantering av restprodukter: 2 m
2
/station 

 Datorterminal: 3 m
2
 

 Mötesutrymme: 25 m
2
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Lager 

 Inkommande material: 1,5 h/flöde 

 Utgående material: 1,5 h/flöde 

 Processmaterial: 2 m
2
/pall 

 Emballage: 2 m
2
/pall 

 Kvalitetslager: 2 dagar/lager 

 Mellanlager: 2 dagar/lager 

Övriga utrymmen 

 Pausplats: 12 m
2
 

 Truckstation: 10 m
2
 

Transporter 

Bredd för truckgångar där truckar 

 inte kan mötas: 2 m 

 kan mötas: 3,1 m 

Bredd för gångvägar: 1,1 m 

Miljö- och arbetsmiljökrav 

Lösningsförlaget skall 

 uppfylla gällande arbetsmiljölagar och -regler. Både myndighetskrav och interna krav 

 bibehålla nulägets arbetsmiljö eller förbättra denna 

 tillhandahålla lämpliga utrymningsvägar  

 uppfyllande gällande miljölagar och -regler. Både myndighetskrav och interna krav 

Ekonomiska krav 

Investeringsförslag i lösningsförslaget måste klara av en pay off-tid på maximalt två år.
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Bilaga 7 - Utvärdering av krav 

 

 
Övergripande krav 

  Lösningsförslaget skall 

A vara praktiskt genomförbart 

B vara förankrat i organisationen 

C kunna implementeras så att det stör produktionen i minsta möjliga mån 

    

 
Produktionskrav 

  Lösningsförslaget skall 

D resulterar i en effektiv produktion 

E klara av kapacitetskraven i steg 3,5 till och med steg 5 

F minimera korsande flöden 

G minimera avstånd till efterföljande operationer 

H minimera antalet manuella transporter 

I minimera antalet ompaketeringar 

J ge en lättöverskådlig produktion 

K vara skyddat från yttre miljöfaktorer 

L klara av produktbredden 

  
 M Utrymmeskrav 

 
Lösningsförslaget skall  

 
medge utrymme för de olika delarna av produktionen i steg 5 

    

N Miljö- och arbetsmiljökrav 

  Lösningsförlaget skall 

 
uppfylla gällande arbetsmiljölagar och -regler. Både myndighetskrav och interna krav 

  bibehålla nulägets arbetsmiljö eller förbättra denna 

 
tillhandahålla lämpliga utrymningsvägar  

  uppfyllande gällande miljölagar och -regler. Både myndighetskrav och interna krav 

  
  Ekonomiska krav 

O investeringar har en pay off-tid mindre än 2 år 
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  A B C D E F G H I J K L M N O Summa Vikt 

A - 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 22 3 

B 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 1 

C 1 2 - 0 0 1 2 1 1 1 2 2 1 0 0 14 2 

D 1 2 2 - 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 21 3 

E 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 23 3 

F 0 2 1 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 1 

G 0 2 0 0 0 2 - 0 0 1 2 0 0 0 0 7 1 

H 0 2 1 0 0 2 2 - 1 1 2 0 0 0 0 11 2 

I 0 2 1 0 0 2 2 1 - 2 2 0 0 0 0 12 2 

J 0 2 1 0 0 2 1 1 0 - 2 0 0 0 0 9 2 

K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 

L 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 - 0 0 0 18 3 

M 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 - 1 1 20 3 

N 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 - 2 24 3 

O 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 - 21 3 

 

 
Bedömningsskala 

2 Viktigare än 

1 Lika viktigt som 

0 Mindre viktigt än 

 

 
Viktskala 

1 0-8 

2 9-16 

3 17-24 
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Bilaga 8 - Närhetsvärderingsschema 
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Bilaga 9 - Närhetsdiagram 
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Bilaga 10 - Blockdiagram 

 

 

  

 

 

 

  

Tvungen 
Viktig 
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Bilaga 11 - Personalutgifter 

 

Steg 3,5 
Antal 

[st] 

Höjd kostnad 

[Mkr] 
Steg 4/5 

Antal 

[st] 

Höjd kostnad 

[Mkr] 

Core-utgifter     Core-utgifter     

Ny personal (3-skift) 4 3,0 Personal (3-skift) 6 0 

Höjda löner (3-skift) 6 0,2       

  
 

  
   

Strategiska utgifter     Strategiska utgifter     

Ny personal (4-skift) 5 3,8 Personal (3-skift) 20 0 

Höjda löner (4-skift) 20 0,6       

      
   

Summa   7,5 Summa   0,0 

Varav core-utgifter   3,2 Varav core-utgifter   0,0 

Varav strategiska 

utgifter 
  4,4 

Varav strategiska 

utgifter 
  0 

Totalt antal operatörer 26   Totalt antal operatörer 26   
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Bilaga 12 - Investeringsberäkningar 

Pay off-tid, P [år] 

Investeringskostnader, U [Mkr] 

Intäkter per år, I [Mkr/år] 

Investeringsutrymme, Iu [Mkr] 

Maximal pay off-tid, Pmax [år] = 2 år 

 

   
 

 
 (1)  

             (2)  

Investeringar i steg 4 
Intäkter i steg 4: 17,7 Mkr/år  

Med gammal finhening i steg 3,5 

Strategiska investeringskostnader: 31 Mkr 

   
  

    
        

(3)  

                      (4)  

Med ny finhening i steg 3,5 

Strategiska investeringskostnader: 51 Mkr 

   
  

    
        

(5)  

                        (6)  

Investeringar i steg 5 
Intäkter i steg 5: 30,7 Mkr/år 

Med gammal finhening i steg 3,5 

Strategiska investeringskostnader: 31 Mkr 

   
  

    
        

(7)  

                       (8)  

Med ny finhening i steg 3,5 

Strategiska investeringskostnader: 51 Mkr 

   
  

    
        

(9)  

                       (10)  
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Bilaga 13 - Utvärdering av koncept 

 

  
Låg produktbredd Hög produktbredd 

Krav Vikt 
Koncept 1 Koncept 2 

Scanias 

koncept 
Koncept 3 Koncept 4 

Värd. Poäng Värd. Poäng Värd. Poäng Värd. Poäng Värd. Poäng 

A 3 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 

B 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

C 2 2 4 1 2 2 4 1 2 1 2 

D 3 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 

E 3 2 6 2 6 1 3 2 6 2 6 

F 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 

G 1 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 

H 2 1 2 0 0 0 0 1 2 2 4 

I 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

J 2 2 4 1 2 1 2 1 2 2 4 

K 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

L 3 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 

M 3 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 

N 3 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 

O 3 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 

Totalt 52 50 56 61 52 

Uppfyllnadsgrad 92 % 79 % 76 85 % 92 % 

Maximal poäng 66 
  

  
    

 

 

 

Värdering 

2 Uppfyller kraven med god marginal 

2 Uppfyller kraven 

1 Uppfyller kraven delvis 

0 Uppfyller inte kraven 
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Övergripande krav 0 1 2 

  Lösningsförslaget skall    

A vara praktiskt genomförbart Nej Delvis Ja 

B vara förankrat i organisationen Nej Delvis Ja 

C 
kunna implementeras så att det stör produktionen i minsta 

möjliga mån 
Nej Delvis Ja 

       

 
Produktionskrav    

  Lösningsförslaget skall    

D resulterar i en effektiv produktion Nej x Ja 

E klara av kapacitetskraven i steg 3,5 till och med steg 5 Nej Entreprenad Ja 

F minimera korsande flöden 5 3 1 

G minimera avstånd till efterföljande operationer 40 m 30 m 20 m 

H minimera antalet manuella transporter >10 10 <5 

I minimera antalet ompaketeringar 2 1 0 

J ge en lättöverskådlig produktion Nej Delvis Ja 

K vara skyddat från yttre miljöfaktorer Nej Delvis Ja 

L klara av produktbredden Nej Delvis Ja 

  
   

 M Utrymmeskrav    

 
Lösningsförslaget skall     

 
medge utrymme för de olika delarna av produktionen i steg 5 Nej Delvis Ja 

       

N Miljö- och arbetsmiljökrav Nej Delvis Ja 

  Lösningsförlaget skall    

 

uppfylla gällande arbetsmiljölagar och -regler. Både 

myndighetskrav och interna krav 
   

  bibehålla nulägets arbetsmiljö eller förbättra denna    

 
tillhandahålla lämpliga utrymningsvägar     

  
uppfyllande gällande miljölagar och -regler. Både 

myndighetskrav och interna krav 
   

  
   

 O Ekonomiska krav >2 x <2 

O investeringar har en pay off-tid mindre än 2 år    
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Bilaga 14 - Implementeringsplan för låg produktbredd 

Den första delen av implementeringsplanen innebär att ett nytt, rakt plasmaflöde byggs upp intill det 

nuvarande plasmaflödet i steg 3,5. Samtidigt byts finborren ut mot en ny grovhening och den gamla 

finheningen byts ut mot en ny finhening. Den nya finheningen är större än den gamla vilket medför att 

tvätten och banorna måste flyttas efter och därmed måste även pausplatsen flyttas. 
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Nästa steg av implementeringen innebär att tvätten i den nuvarande plasmacellen vrids upp för att stå i 

linje med blästern och plasmasprutorna. På så sätt går det att montera ett portalsystem även till detta 

flöde. Plasmaflödena kopplas sedan ihop via en högbana för att göra det möjligt att utnyttja en 

robotcell till paketeringen. 
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I steg 4 eller i steg 5 byggs ett nytt bearbetningsflöde upp på det nuvarande logistikutrymmet. Det nya 

flödet utnyttjar den gamla finheningen och är därmed anpassat för att tillverka enbart standardfoder. 
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Bilaga 15 - Utvärdering av detaljutvecklade layouter 

 

  Låg produktbredd Hög produktbredd 

Krav Vikt 
Koncept 1 Koncept 4 

Värd. Poäng Värd. Poäng 

A 3 2 6 2 6 

B 1 2 2 1 1 

C 2 2 4 1 2 

D 3 2 6 2 6 

E 3 2 6 2 6 

F 1 2 2 2 2 

G 1 2 2 2 2 

H 2 1 2 2 4 

I 2 1 2 2 4 

J 2 2 4 2 4 

K 1 2 2 2 2 

L 3 2 6 2 6 

M 3 2 6 2 6 

N 3 2 6 2 6 

O 3 2 6 2 6 

Totalt 62 63 

Uppfyllnadsgrad 94 % 95 % 

Maximal poäng 66 
 

 

Värdering 

2 Uppfyller kraven med god marginal 

2 Uppfyller kraven 

1 Uppfyller kraven delvis 

0 Uppfyller inte kraven 
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Övergripande krav 0 1 2 

  Lösningsförslaget skall    

A vara praktiskt genomförbart Nej Delvis Ja 

B vara förankrat i organisationen Nej Delvis Ja 

C 
kunna implementeras så att det stör produktionen i minsta 

möjliga mån 
Nej Delvis Ja 

       

 
Produktionskrav    

  Lösningsförslaget skall    

D resulterar i en effektiv produktion Nej x Ja 

E klara av kapacitetskraven i steg 3,5 till och med steg 5 Nej Entreprenad Ja 

F minimera korsande flöden 5 3 1 

G minimera avstånd till efterföljande operationer 40 m 30 m 20 m 

H minimera antalet manuella transporter >10 10 <5 

I minimera antalet ompaketeringar 2 1 0 

J ge en lättöverskådlig produktion Nej Delvis Ja 

K vara skyddat från yttre miljöfaktorer Nej Delvis Ja 

L klara av produktbredden Nej Delvis Ja 

  
   

 M Utrymmeskrav    

 
Lösningsförslaget skall     

 
medge utrymme för de olika delarna av produktionen i steg 5 Nej Delvis Ja 

       

N Miljö- och arbetsmiljökrav Nej Delvis Ja 

  Lösningsförlaget skall    

 

uppfylla gällande arbetsmiljölagar och -regler. Både 

myndighetskrav och interna krav 
   

  bibehålla nulägets arbetsmiljö eller förbättra denna    

 
tillhandahålla lämpliga utrymningsvägar     

  
uppfyllande gällande miljölagar och -regler. Både 

myndighetskrav och interna krav 
   

  
   

 O Ekonomiska krav >2 x <2 

O investeringar har en pay off-tid mindre än 2 år    



1 (4) 

 

Bilaga 16 - Implementeringsplan för hög produktbredd 

I den första delen av den här implementeringsplanen byggs ett det nya plasmaflödet upp på det 

nuvarande logistikutrymmet. 
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När det nya plasmaflödet har körts in så flyttas bearbetningsflödena över till logistikutrymmet. I 

samband med omflyttningen så köps en ny grovhening och en ny finhening in för att ersätta de gamla 

maskinerna. 
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Den sista delen av implementeringen i steg 3,5 innebär att den nuvarande plasmacellen bryts upp och 

placeras i det nya plasmaflödet. 
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I steg 4 eller i steg 5 byggs ett nytt bearbetningsflöde upp med den gamla finheningen. Flödet är 

anpassat för att utnyttja finborren. 

 


