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Sammanfattning 

Ett behov av att förbättra och utveckla dagens kvalitetzon för cylinderhuvud har 
framkommit för att kunna hänga med i det ökande kravet på kvalitetsutveckling. 
Dagens zon är både fysiskt krävande för operatörerna samt att den saknar rätt 
förutsättningar för ett effektivt arbete. Följderna blir utslitna arbetare samt onödigt 
höga avsyningsmissar som i slutändan skapar kostnader för Scania. 
   
Huvudmålet för arbetet har därför varit att lämna ett lösningsförslag på en optimerad 
layout samt vad för utrustning denna zon ska innehålla. För att skapa en 
grundförståelse över problemet utfördes en nulägesanalys och stationen observerades 
för att se hur personalen arbetade. Intervjuer med operatörer hölls då 
projektprojektgruppen vill höra deras tankar om vad de ansåg om problemet och vad 
de hade för behov. En benchmarking samt litteraturstudie utfördes vilket gav en bild 
av hur projektprojektgruppen skulle gå tillväga samt vilka metoder projektgruppen 
skulle använda sig av.  
 
Med hjälp av diverse kvalitetsverktyg kunde olika brister, behov och rotorsaker 
lokaliseras. En fokusgrupp samordnades mellan relevanta parter för att kunna få 
feedback på de layout-förslag som presenterades och på så sätt iterera fram den 
optimala lösningen. Samtidigt pågick ett konstant sökande efter leverantörer som 
kunde uppfylla det krav som ställdes på den nya utrustningen som behövdes 
införskaffas.  
  
Ett slutgiltigt lösningsförslag med tillhörande implementeringsplan kunde till sist 
presenteras där bansystemet hade omarbetats samt att hela avsyningen nu skulle ske 
i en process istället för två med hjälp av de nya rolloverna. Två stationer skulle arbeta 
rygg mot rygg avgränsade av bullerdämpande väger med utökade belysning och 
tillhörande endoskop för samtliga stationer.  
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Abstract 
A need to improve and develop today's cylinder head quality zone has been identified 
in order to be able to keep up with the ever-increasing demands for quality. Today's 
zone is both physically demanding for the operators and that it lacks the right 
conditions for efficient work. The consequences are worn out workers and 
unnecessarily high utilities who ultimately create costs for Scania. 
 
The main objective of the work has therefore been to provide a solution on an 
optimized layout and what this zone should contain. To provide a basic 
understanding of the problem, a zero-state analysis was performed and the station 
was observed to see how the staff worked. Interviews with operators were held when 
the project team wanted to hear their thoughts about what they considered the 
problem to be and what they needed. A benchmarking and literature study were also 
conducted, which gave a better picture of how the project group would go along and 
what methods would be used. 
 
Different deficiencies, needs and rotors could be found using various quality tools. A 
focus group was coordinated between relevant parties in order to get feedback on the 
layout proposals presented and thus iterate the optimal solution. 
At the same time there was a constant search for suppliers who could meet the 
demands placed on the new equipment that was required to be acquired. 
 
Finally, a final solution with its associated implementation plan proposal was 
presented where the conveyor system had been reworked and that the entire 
inspection would now take place in one process instead of two thanks to using the 
new rollover. Two stations would work back to back bounded by noise-damping walls 
with extended lighting and associated endoscopes for all stations. 
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1 Inledning 
Under inledning så har projektgruppen behandlat hur man tänker gå tillväga för att 
utföra examensarbetet.  

1.1 Bakgrund 
Exjobbets syfte är att optimera en kvalitetszon, en zon där man idag kontrollerar 
cylinderhuvudet innan den skickas till kunden. Uppdraget har utförts på Scania och 
handlar om att projektgrupen ska ta fram ett lösningsförslag på hur man skulle 
kunna förbättra slutkontrollen av produkten. 

Som ett sista steg i processen att gjuta cylinderhuvudämnen ingår att visuellt avsyna 
produkten utifrån givna parametrar definierade i ritningen för produkten. Detta görs 
i en ”Quality gate” där operatören manuellt avsynar produkten. Upptäcks mindre 
avvikelser kan operatören justera godset och därpå godkänna produkten för vidare 
leverans, vid större avvikelser utanför ritningskrav skrotas produkten.  

Hela kvalitetskontrollen sker idag inline med intilliggande maskiner som har ett 
taktat flöde. 

Nya krav på utformning av en quality-gate har tillkommit och stationen behöver 
byggas om för att säkra kvalitet i kombination med att bibehålla den givna 
kapaciteten för processen. Dagens utformning har dessutom stora brister i 
arbetsmiljö, främst ergonomi, och behöver uppdateras. 

1.2 Syfte     
Syftet med detta projekt är att omarbeta och lämna ett förslag på en ny layout för en 
kvalitetszon för avsyning av cylinderhuvuden. Förslaget ska vara ett beslutsunderlag 
för ombyggnation. 

1.3 Målformulering 
Uppdraget från Scania omfattar mål och krav listade nedan:  

 

 En ny standard på hur avsyning av cylinderhuvudet ska gå till.  
 Ta fram förslag på ergonomiskt riktiga operatörsplatser, där operatör står avskild 

från övrig verksamhet vid kontroll av produkt.  
 Uppfylla produktionsflödets kapacitetsmål. 
 Kassationsstatistik ska lagras för att senare analys. 
 Metodval ska harmonisera med Scanias Produktionssystem – Filosofier, 

Principer, Metoder. 
 Projektplan för införande av en ny kontrollplats 
 Kartläggning vilka mått som ska kvalitetssäkras, när och hur i processen. Utgå 

från gällande mätteknisk beredning. 
 Presentera förslag på arbetssätt för kvalitetssäkring. 
 Presentera offertförslag på utrustning för att utföra kvalitetssäkring baserat på 

ergonomisk utformning och utan att tappa kapacitet mot dagens utformning. 
 Presentera riskerna med vald kvalitetssäkringsmetodik. 
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1.4 Omfattning 
Arbetet kommer att utföras i gjuteriet på Scania Södertälje. Projektgruppen kommer 
att beröra den sista delen på gjuteriet innan produkten skickas till kund. Arbetet 
kommer endast omfatta slutkontrollen på avdelningen DMFP. Projektgruppen 
arbetar endast med linen som tillverkar cylinderhuvudena. Gruppen har berört alla 
olika typer av cylinderhuvudena, då slutkontrollen sker på samma sätt för alla 
produkter.  

Avgränsingar 
Examensarbetet har bedrivits helt från Södertälje. 

Examensarbetet har inte innefattat installation av utrustning utan jobbar med att få 
fram en lösning som av produktion kan installeras till sommaren 2018.  

Randvillkor för kontrollplatsen är att en operatör skall syna hela produkten, 
processen för avsyning skall vara visualiserad och tidsstyrd. 

1.5 Lösningsmetoder 
Projektgruppen har utfört: 

 litteraturgenomgång  
 benchmarking  
 FMEA 
 Ishikawa diagram 
 Intervjuer inkl. fokusgrupp 
 Visuella observationer  
 Datainsamling 
 Ishikawa diagram 
 Histogram 
 PUGH-diagram 
 QFD-matris 
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2 Teoretisk referensram 
Under teoretisk referensram så har projektgruppen förtydligat de moment som 
behandlas i rapporten.  

2.1 Ergonomi 
Med ordet ergonomi syftar man på läran om att konstruera en miljö och arbete efter 
människans förutsättningar och behov för att på så sätt minimera risken för 
personskador och sjukdom. Ergonomi innefattar idag allt ifrån fysiska, 
organisatoriska samt mentala perspektiv på arbetsplatsen. Hur miljö och arbetsplats 
ska utformas för att åstadkomma så lite slitage på kroppen som möjligt. När 
utvecklingsarbete ska utformas för ergonomi är det väsentligt att företaget har ett 
starkt helhetstänk, både när det kommer till operatörens förutsättningar samt till 
hela organisationen. En förutsättning för att god ergonomi skapas på företaget är att 
detta tänk har följt verksamheten redan från ett planeringsstadium. Aspekter som 
man ska ha i åtanke när man arbetar med ergonomi kan vara, ljus, buller, fysisk 
ansträngning, monotont-arbete, arbetsposition med mera. (Göran, et al., 2015) 

De fysiska aspekterna  
Två förekommande begrepp inom ergonomin är lokal belastning samt 
helkroppsbelastning, med de två avser man att skapa en tydligare bild för hur mycket 
och vart den största fysiska påfrestningen sker på kroppen. Helkroppsbelastning 
avser belastning där hela kroppen utsätts tungt fysiskt arbete, ofta förekommande 
inom lossningsarbete samt räddningstjänst.  

I dagens samhälle är dock lokal belastning allt vanligare. Vissa delar av kroppen 
utsätts då för större ansträngning än andra, ofta är det överkroppen som står i fokus. 
Vid arbete som kräver stort ansträngning för hela kroppen kan skador uppkomma på 
allt ifrån vävnader, cirkulationsorgan till diverse leder. Lokalbelastning angriper 
istället området som utsätts för belastningen, skador som tex slitage på specifikt axlar 
och handleder.  

Sverige har en längre tid rekommenderat företag att inte låta sina arbetare utsättas 
för sammanhängande belastningar som överskrider 35 % av en persons maximala 
lyftförmåga. Skulle belastningarna överskridas en längre period finns det risk för 
uppkomst av kroppsskador. En studie som utfördes på arbetare med tyngre 
arbetsuppgifter visade till forskarnas förvåning att istället för att få en välmående och 
frisk kropp av det fysiska arbetet fick de en nedsatt kapacitet. Anledningen antogs 
vara att kroppen aldrig fick tillräckligt med tid för att reparera sig själv och på så sätt 
bygga upp musklerna igen.  

Ett tydligt tecken på att en process eller arbetsstation kan vara skadlig för operatören 
är om hen upplever diskomfort i arbetet. Detta är ofta en första länk i en kedja som 
fortsätter med obehag, smärta och till sist personskada. Vikten av variation i 
arbetsuppgifter och arbetsställning är därför ett viktigt moment som ständigt kräver 
förbättring och utveckling.  

Det är dock inte endast tungt arbete som utsätter kroppen för eventuell skaderisk, 
detta förekommer även vid långvarigt arbete med vridna eller böjda positioner. Även 
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det monotona arbete som de flesta operatörer i Sveriges fabriker utsätts för idag kan 
få långvariga konsekvenser. De kan ofta vara svåra att upptäcka samt härleda då de 
kan dröja en längre tid innan några märkbara symptom uppenbarar sig. (Göran, et al., 
2015) 

Trötthet och återhämtning 
Ett tydligt tecken på att kroppen har eller börjar bli utsatt för tungt fysiskt arbete är 
att kroppen känner trötthet i musklerna. Detta är kroppens interna sätt att varna för 
att musklernas resurser håller på att ta slut eller att en skada kan uppkomma. 
Trötthet innefattar dock inte endast muskler utan gäller även den mentala tröttheten 
som kan uppkomma vid monotont eller psykiskt krävande arbete. Med återhämtning 
syftar man på att låta systemen vila och med tiden komma tillbaks till sin fulla 
kapacitet igen. Tiden som krävs för detta varierar beroende på nivå av utmattning 
samt vilken del av kroppen som är utsatt. Denna process kan variera mellan minuter 
till flera dygn. Vid upprepad och långvarig fysisk påfrestning kommer mjölksyra att 
börja samlas i de utsatta musklerna pga. att cirkulationen stryps, förlorad styrka samt 
smärta är vanliga symptomber. När musklerna väl får vila fraktas mjölksyran ut från 
musklerna och energin återkommer. När det kommer till mentaltrötthet påverkas 
kroppen annorlunda än vid fysisk. Symtomen innefattar långsammare reflexer, 
inlärningsförmåga samt nedsatt beslutsförmåga med mera.  

Kritiska aspekter som kan ge upphov till de olika symptomen är:  

• Dålig belysning  
• Buller  
• Arbete som är monotont  
• Ointressanta arbetssysslor  
• Smärta och sjukdom  

Återhämtningsperioden för mental trötthet jämfört med fysisk trötthet kan ske 
nästan omedelbart så länge utlösningsfaktorn åtgärdas. (Göran, et al., 2015) 

Kroppsställning  
Det som till största del avgör vilken kroppsställning som bör tillämpas vid en 
arbetsstation är hur denna är konstruerad samt hur operatörens kroppsdimensioner 
är fördelade. Detta måste därför has i åtanke när det kommer till val gällande ifall 
operatören ska stå och arbeta eller om tex stolar ska finnas tillgängliga. För att 
minimera riskerna för att operatörerna använder sig av skadliga arbetsställningar är 
aspekterna man bör ha i åtanke vid layout av en arbetsplats:  

• Ökad variation på arbetsställning.  
• Snäva arbetsvinklar för huvudet samt roterande ställningar.  
• Arbete som kräver att händer är över axelhöjd får endast ske i korta intervall.  
• Se till att ryggstöden är optimerade för stationer med sittplatser. 

Det väsentligaste för en operatör är att stationen möjliggör för att arbeta både på ett 
effektivt men även naturligt sätt där rätt förutsättningar ges. (Göran, et al., 2015) 

2.1.1 Borg CR-skala 
Borg CR-10 skalan är en skala som togs fram av professor Gunnar Borg år 1982. 
(Borg, 1970) Denna skala är utformad för att skapa en tydligare bild av hur olika 



5 
 

personers upplevelseintensitet varierar. Skalan går till på ett sådant sätt att man låter 
personerna svara på ett antal frågor gällande hur de intensivt de upplever t.ex. smärta. 
Skalan sträcker sig mellan nivåerna 0–10 där 10 är den högsta möjliga intensiteten. I 
många fall används Borg CR-10 skalan i symbios med en kroppskarta för att på så 
sätt underlätta för individerna som blir utfrågade. Kroppskartan består av en bild på 
den mänskliga kroppen där man sedan låter personerna gå igenom varje moment på 
kartan. Denna har man tagit fram då det kan vara svårt för personen att på ett tydligt 
sätt förklara var upplevelseintensiteten är som starkast. (Göran, et al., 2015) 

 
Figur 1 Kroppskart  (Göran, et al., 2015) 

2.1.2 Risker vid manuell hantering 
Arbetsmiljöverket har tagit fram ett verktyg i form av ett dokument som ska 
underlätta arbetat att ta reda på om ens fysiska arbete kan innebära någon 
fysiskskada på individen i fråga. (Risker, 2002) 
Mallen är uppbyggd på ett sådant sett att personen delar upp den totala fysiska 
aktiviteten i olika delmoment för att lättare bedöma dem. En slutsumma räknas 
sedan ut som kan sträcka sig från <10 till>=50. En tillhörande beskrivning medföljer 
där summorna har delats in i fyra olika klasser med separata riskbedömningar för de 
olika uppdelningarna. (Arbetsmiljöverket, 2018) 

 

Figur 2 Riskbeskrivning 

2.2 Kvalitetsverktyg 
För att arbeta och göra ett bra jobb med kvalitetsförbättringar så krävs data samt 
analys av den data man får. I Japan började man på 1960 talet att arbeta med de sju 
förbättringsverktygen. Verktygen ska vara enkla att använda så att företag lätt kan ta 
hjälp av dem i förbättringsarbetet. I detta arbete så har följande kvalitetsverktyg 
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använts: Datainsamling, histogram och orsak-verkandiagram. (Bergman & Klefsjö, 
2012) 

2.2.1 Datainsamling 
Datainsamling är ett viktigt steg för att man ska lyckas med ett förbättringsarbete. 
Men det är viktigt att man samlar in data som är korrekt. Samlas data in som är 
missvisande kommer det endast att vara slöseri av resurser i slutändan då man inte 
kommer ha någon användning av det. För att undvika att samla in fel data så måste 
man ha koll på syftet med datainsamlingen: vad är kvalitetsproblemet? Vilken fakta 
behövs för att framhäva problemet? 
Datainsamling kan samlas in genom att man gör observationer, intervjuar personal, 
gör enkätundersökningar eller hittar litteratur som är relevant för problemet. 

Intervjuer 
Intervjuer är en form av primärdatainsamling som utförs genom att ställa ett X-antal 
strukturerade frågor till utvalda personer som är kopplade till ämnet i fråga. Optimalt 
intervjuas så många som möjligt för att få in så mycket tankar och åsikter möjligt. 
(Philip Kotler, 2013) 

Observationer 
Närma observationer utförs för att se tex hur en operatör utför arbetet med att avsyna 
cylinderhuvuden. Hur ser dagens utrustning ut på arbetsplatsen. Här studerar man 
alla tänkbara aspekter som har med ämnet att göra. (Philip Kotler, 2013) 

2.2.2 Histogram 
Vid en stor mängd data så kan histogram vara bra att använda för att sortera ut data. 
För att kunna skilja olika mätstorheter så kan man enkelt se skillnaderna med hjälp 
av ett histogram. För att få fram ett histogram så utgår man från en viss frekvens 
något uppkommer utifrån den sorterade data man tagit fram. (Bergman & Klefsjö, 
2012) 

 

Figur 3 https://statistics.laerd.com/statistical-guides/img/histogram-1.png 
 

2.2.3 Orsaks-verkandiagram 
Ett orsaks-verkandiagram kan tas fram, även kallat Ishikawa diagram. Med detta 
diagram så listas ett kvalitetsproblem längst fram vilket man sedan försöker att 
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finna ”fiskben” med orsaker till att problemet uppstår. För att kunna rubrik 
sätta ”fiskbenen” kan man ha en grund i de sju M:en, Människa, metod, miljö, 
management, maskin, mätning och material. För att fylla ut benen så kan man fråga 
sig i varje grund varför? för att lista fler orsaker. Ett orsak-verkandiagram används 
för att skapa ett underlag för vidare problemlösningar. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

Figur 4 http://www.sixsigmatrainingfree.com/8203ishikawa-fishbone-diagram.html 

2.3 Kundfokuserad produktutveckling 
För att man ska kunna bli framgångsrik räcker det inte endast att tillfredsställa sina 
nuvarande kunder, utan man måste även skapa förutsättning för kunderna att bli 
nöjda i framtiden. För att skapa en bra produktutveckling så har Don Clausing skapat 
ett system som har en grund i en iteration som består av tre steg: Krav, koncept och 
förbättring. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

2.3.1 Krav 
Detta stag handlar om att man ska tillsammans med sin kund samla in behov och 
krav. Detta för att man alltid vill ha kunden centralt i sin kvalitetsutveckling. Man kan 
samla in den data man behöver här på flera olika sätt ex: observationer, intervjuer, 
fokusgruppen eller enkätundersökningar. För att sedan sortera ut de behov och krav 
man hittat hos kunden kan man utföra en sambandsmatris en s.k. QFD.   

QFD 
QFD även kallat kvalitetshuset kommer i många skepnader och avanceringsgrader. 
Huset kan konstrueras utifrån att man kollar på många olika aspekter som jämförelse 
mellan företag, målvärden svårighetsgrad för implementering, viktning med mera. 
Huvudfokus ligger dock på att skapa en tydligare sambandsförståelse mellan 
produktegenskaper och kundkrav. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

2.3.2 Koncept 
I konceptsteget så kommer man att med hjälp av ”brainstorming” att lista ett flertal 
koncept man har tagit fram, för att sedan sortera ut dem. När man har listat flera 
koncept så kan man med hjälp av en PUGH-matris ställa upp de olika koncepten som 
tagits fram och jämföra med dagens befintliga lösning. Det som kommer att jämföras 
är olika produktegenskaper som tagits fram med hjälp av intervjuerna. När man 
utfört en PUGH-matris så kommer man få fram en lösning som anses vara bäst. 

PUGH-matris 
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Verktyget är framtaget för att underlätta valet av konceptförslag när det kommer till 
konstruktionsproblem men även inom andra områden. Genom att studera olika 
produktkriterier och vikta dessa utifrån vad kunden anser är viktigast avser man att 
finna den lämpligaste problemlösningen. Gedigna utredningar måste utföras för att 
kunna tilldela rimliga poäng till de olika förslagen. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

2.3.3 Förbättring 
Det sista steget handlar om att ta det bästa förslaget man fick fram under koncept 
delen och förbättra det. Man ska förbättra lösningsförslaget så att konceptet blir så 
bra som möjligt till en så låg kostnad som möjligt.  Här är de viktiga parametrarna 
säkerhet, felfrihet och tillförlitlighet.  (Bergman & Klefsjö, 2012), 

2.4 Benchmarkning 
Benchmarking är ett verktyg vars mål är att väga olika områden av tex ett förtag mot 
varandra. Huvudsyftet är att lokalisera eventuella brister i sin egen verksamhet för att 
sedan på ett effektivare sätt finna eventuella åtgärder. Benchmarking är ett brett 
verktyg som både fungerar externt som så väl internet där de flesta aspekter går att 
jämföra. (Canea, 2018) 

2.5 FMEA  
FMEA är ett kvalitetsverktyg som används då man vill lokalisera så många möjliga 
risker som finns hos en process. Aspekter som felsätt, felorsak, feleffekt samt 
kontrollmetod utvärderas för hela ledet. Dessa olika aspekter värderas sedan från 1–
10 utifrån hur allvarliga de är. Ett sista risktalfårs sedan fram i form av en slutsumma 
vilket ger en bild av vad som behöver åtgärdas först. (ASQ, 2018) 
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3 Nulägesbeskrivning 
Under nulägesbeskrivningen så har projektgruppen behandlat hur Scania fungerar 
idag och även vad cylinderhuvudet har för roll i en motor. Projektgruppen har även 
behandlat vad problemet är idag och även utföra en benchmarking mot andra 
avdelningar på Scania hur dem löst liknande problem med kvalitetskontroll. 

3.1 Scania 
Scania är ett företag som grundades år 1891 och till en början tillverkade man 
järnvagnar. Scania gick sedan vidare och började konstruera lastbilar år 1902. I 
dagsläget så verkar Scania globalt i över 100 länder med 49 000 anställda. År 2017 
tillverkade Scania 95 000 fordon.  
År 1914 expanderade Scania genom att starta upp ett gjuteri där man göt sina egna 
motorblock och cylinderhuvud i Södertälje. 

Scania är ett företag som grundar sig i starka principer. Detta visar man genom att 
introducera ett kvalitetshus, där de tre grundpelarna är: Kunden först, Respekt för 
individen och eliminering av slöseri. Detta är värderingar som man tydlig kan se 
genomsyrar hela verksamheten från tillverkning till kundrelationer. (Scania, 2018) 

 

Figur 5 Scanias produktionssystem (Scania, Internt) 

3.2 Cylinderhuvud 
Cylinderhuvud även kallat topplock är den delen på motorn som tätar toppen av 
cylindern på en motor, detta för att skapa den s.k. förbränningskammaren. 
Cylinderhuvudet är även den motordel som ser till så att avgaserna försvinner ut ifrån 
motorn. Man använder även cylinderhuvudet som en del där man kan montera 
ventiler, tändstift samt bränslespridare till motorn. 

3.3 Kvalitetsproblemet 
Med dagens nya kvalitetskrav så blir kraven på slutkontroller hårdare och hårdare. 
Scania internt sätter mer press på avdelningarna att man ska ha rätt förutsättningar 
och att man ska ha en välutvecklad slutkontroll för att kunna leverera den bästa 
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kvalitén. Just nu så ligger renseriet på gjuteriet flera steg bakom de nya krav som 
ställts på hur en kvalitetszon ska vara utformad, vilket medför att personalen inte har 
rätt förutsättningar till att utföra ett godkänt arbete, som i sig leder till fler 
kvalitetsmissar och containments till kund. 
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4 Genomförande 
Under genomförande delen så har projektgruppen behandlat de observationer man 
gjort samt vad personalen på avdelningen tycker om dagens kontrollzon.  

Intervjuer 
Intervjuer har utförts med två personer som arbetar på linen samt två personer i 
ledningen (se bilaga 3). Intervjuerna har utförts för att få ett underlag att arbeta med 
för att få en förståelse av problemet. Intervjuerna är en bas för Ishikawadiagram, 
QFD-matris och PUGH diagram.  

Projektgruppen har även utfört intervjuer med fem personer (se bilaga 4) på en 
annan avdelning där man kommit längre i utvecklingen av sin QG (Qualitygate, en 
kvalitetszon där slutkontroller sker av en produkt) samt med en konkurrent(se bilaga 
7). Detta utfördes för att kunna göra en benchmarking, där projektgruppen jämför de 
olika avdelningarna för att kunna se vad för potentiella förbättringar man skulle 
kunna göra. 

Projektgruppen har varit ute på avdelningen för att kunna skapa en uppfattning om 
hur dagens situation ser ut, hur man arbetar med att kontrollera produkten, även hur 
arbetsplatsen är utformad. Observationerna är en grund för framtagningen av 
rotorsaker i Ishikawadiagrammet. 

FMEA 
En FMEA utfördes för att hitta felsätt i dagens utförande när man kontrollerar ett 
cylinderhuvud. Utförande och felsätt togs fram med hjälp av observationer på plats 
där projektgruppen studerade kontrollen och listade vad för felsätt som kunde ske 
genom hela processen, från när man matar fram detaljen tills att man är klar med 
avsyningen. Denna FMEA utfördes i början av projektet för att projektgruppen skulle 
kartlägga fel och utvärdera konsekvenserna av dessa.

 

Figur 6 FMEA orsaker 

Det man kan ta ut ur FMEA är att det flesta feleffekter är att man missar ett gjutfel till 
kunden. Men det är inte det som är det största problemet ifall man följer risktalet där 
man gångrar ihop F*A*U. Där är det arbetsskador som har det absolut högsta 
risktalen, vilket beror på att det är lätt att skada sig ifall man inte är uppmärksam. Att 
stå på samma station en längre tid anses inte alls vara ett problem just nu då skiften 
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internt har tagit fram olika arbetsrotationer så att man slipper stå en hel dag på 
samma station.  

 

4.1 Benchmarking 
Projektgruppen har valt att utföra en benchmarking för att mäta sig mot 
slutkontrollen på bearbetningen av cylinderhuvudena  
I sista steget av bearbetningen av cylinderhuvudena utförs en snarlik process som 
den som utförs på gjuteriet.  

Scania har länge arbetat med ständiga förbättringar och hela tiden strävat efter att 
leverera högklassig kvalitet. För att lyckas med detta har Scania utvecklat så 
kallade ”Quality Gate” (QG). Detta är ett fysiskt område som är en del av 
tillverkningskedjan. 

Då stort fokus läggs på att kvaliteten ska hållas så hög som möjligt har Scania tagit 
fram ett styrdokument för vad som ska ingå i en quality gate. I detta dokument tas 
följande upp: 

 

Figur 7 Scanias Q-gate mall 

  

Projektgruppen väljer därför att börja med att studera de två zonerna skillnader / 
likheter uppifrån och ned utifrån den angivna kravlistan.  
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Fysiska förutsättningar 
Det som skiljer de båda zonerna mest är även det som antagligen är det viktigaste, de 
fysiska förutsättningarna. Studerar man förutsättningarna för de olika avdelningarna 
ser man tydligt att lite till ingen energi har lagts på att förbättra kvalitetszonen 
medans kvalitetzonen hos bearbetning är en välutrustad, fungerande och effektiv zon. 
Det man ser här är att bearbetning har avskiljningsväggar, bättre belysning och en 
rollover som inte täcker så mycket ytor. På gjuteriet så tvingas operatörerna till o 
ergonomiska positioner genom att man synar tre cylinderhuvuden samtidigt även att 
man har dåliga betraktningsvinklar och måste använda en ficklampa för att se alla 
defekter. 

4.1.1 Arbetsinstruktioner 
När det kommer till arbetsinstruktioner så har de båda zonerna var för sig i 
samarbete med operatörer samt chefer tagit fram ett instruktionsdokument där det 
enkelt och tydligt ska framgå hur man ska utföra avsyningen. Men bristerna hos båda 
zonerna är att man i princip aldrig uppdaterar bilderna, vilket leder till att man inte 
följer det standardiserade arbetssättet som finns.  

4.1.2 Certifiering 
På bearbetningen har ett certifieringssystem utformats. System i fråga kräver vissa 
förkunskaper i ämnena: 

 Generell kunskap kring fräsning samt ytjämnheten. 
 Generell kunskap kring olika cylinderhuvudtyper.  
 Skall helst ha jobbat i samtliga områden på DMCK   

Själva certifikatsprocessen består av tre olika steg, där första steget handlar om att 
man ska läsa standarden och berätta vad man ser. Steg två ska man syna med hjälp, 
man vet skillnader på samtliga detaljer och kan kontrollera själv. Steg tre handlar om 
att man får syna helt själv, för att nå detta steg ska man kunna samtliga rutiner och 
standarder. 

På gjuteriet existerar endast ett dokument över vilka operatörer som har kunskapen 
att utföra diverse kvalitetskontroller samt godkännanden. Någon vidare utbildning 
och uppföljning av certifieringarna finns dock inte. Operatören får i dagsläget sin 
klassifikation av en kort upplärning av handledare för att sedan tillåtas arbeta på 
egen hand.  

4.1.3 Personligspårbarhet 
Under personligspårbarhet så är det få skillnader. Då man idag på båda ställena 
stämplar detaljen med ett individnummer. Gjuteriet gör det med en hammare och 
bearbetning stämplar med en penna. Det som brister hos gjuteriet är att man idag 
synar detaljen i två stationer men endast en operatör godkänner detaljen vilket kan 
bli en liten risk att person ett missar något som sedan person två missar. 

 

4.1.4 Begränsad och styrd rotation 
I dagsläget arbetar två stycken skift på bearbetningens kvalitetszon där en person 
ansvarar för zonen under hela hens arbetspass, med andra ord förekommer ingen 
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rotation. 
Gjuteriet har som rutin att en person endast ska stå på samma position i 15 minuter 
för att sedan rotera till en annan arbetsuppgift. Detta för att motverka att 
arbetssysslorna ska bli allt för monotona och slitsamma för kroppen.  

4.1.5 Kontinuerlig träning 
Kontinuerlig träning är ett område där båda zonerna tyvärr brister. Avsaknaden av 
kontinuerlig träning är påtaglig och detta var även något som operatörerna själva 
önskar att förbättring ska ske.   

4.1.6 Avvikelser som hittas i QG ska loggas 
Gjuteriet använder idag ett datoriserat uppföljningsprogram som kallas för Pus 
(process uppföljningssystem). När en operatör hittar ett fel eller avvikelse på 
cylinderhuvudet använder sig operatören av en dator som hen har framför sig. 
Bearbetningen har här valt att gå en annan väg, istället för en dator vid själva 
avsyningssationen antecknar operatören felen på ett särskilt formulär som vid slutet 
av dagen matas in i datorsystemet.  

4.1.7 Tidstyrning 
Tidstyrningen är en av Scanias standarder som ska följas när möjligheterna ges. Detta 
är något som hade varit fullt genomförbart på gjuteriet men är för tillfället inget som 
har implementerats då underlag saknas för vad denna bör vara. 
Bearbetning har med hjälp av lång erfarenhet och nära diskussioner med sina 
operatörer uppskattat en standard för tiden det tar att avsyna två huvuden, denna 
standard har satts till 55 sekunder.   

4.1.8 Årlig synkontroll 
Årlig synkontroll är något som Scania har satt som standard då det absolut viktigaste 
verktyget för avsyningen är operatörens egna ögon. Bearbetningen hade dock ingen 
återkommande synkontroll för sina operatörer, en synkontroll utfördes när de blev 
anställda på företaget men ingen uppföljning har skett sen dess. 
På gjuteriet sker en årlig synkontroll men den utförs i det tunnaste laget.  

4.2 Ergonomi 
Projektgruppen har använt sig av en FMEA för risker vid manuell hantering för att 
undersöka hur allvarligt det faktiska problemet är för personalen idag som jobbar på 
kvalitetszonen. Man har använt sig av en Borgs CR-10 skala(Borg), där personalen 
fått uttrycka hur pass ansträngande det är för kroppen, samt en metod från 
arbetsmiljöverket(Arbetsmiljöverket, 2012).  

4.2.1 Borgs CR-10 skala 
Verktyget har använts på fem anställda som arbetar på den nuvarande arbetsplatsen 
där ett genomsnittligt värde tagits fram (se figur 8). Detta gjordes för att identifiera 
hur stor påfrestning dagens utrustning faktiskt har på olika kroppsdelar. I just detta 
fall valde projektgruppen att fokusera på vilket upplevelse av smärta man känner när 
man utför sitt arbete. Kroppskartan (se figur 1) används för att personer ska kunna 
sätta ut en punkt där man känner av en smärta, man kan även sätta ut flera punkter 
där man känner svag eller stark smärta. 
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Projektgruppen kombinerades borgs CR-10 skala och kroppskartan för att ta reda på 
vilken kroppsdel som är mest påfrestad på dagens slutkontroll.  

 

Figur 8 Bilaga 4 Genomsnittligt värde.  

Ergonomiska påfrestningar 
Det projektgruppen kommit fram till är att som tidigare intervjuer antytts att axlar 
och handlederna påfrestas kraftigt Vid närmare observationer så kan man även se att 
det just är axlarna och handlederna som påfrestas kraftigt vid kontroll av 
cylinderhuvudet. Detta sker eftersom att bansystemet inte är fungerande samt att 
dagens rollover (rollover är det hjälpmedel man idag har när man ska rotera på 
detaljen för att se runt hela cylinderhuvudet) är tung att rotera, samt att man måste 
rotera fram och tillbaka flera gånger eftersom att man inte har rätt ljusförutsättningar. 

4.2.2 Risker vid manuell hantering 
Bansystemet undersöktes enligt Arbetsmiljöverkets metod ”Bedömning av arbeten 
som involverar att dra och skjuta med stöd av nyckelindikatorer”. 

Med hjälp av observationer och beräkningar av hur många cylinderhuvuden man idag 
kontrollerar så fick projektgruppen ett resultat med risktalet 46. Detta risktal hamnar 
inom intervallet 25 till <50 och beskrivs som ”kraftigt ökad belastningssituation, 
fysisk överbelastning möjlig även för personer med normal kapacitet. En ny 
utformning av arbetsplatsen rekommenderas.”  (Arbetsmiljöverket, 2012) 

Med detta resultat så anser projektgruppen att det är nödvändigt att jobba vidare 
med att förbättra bansystem. 

4.3 Ishikawa diagram 
Med hjälp av intervjuer och observationer genomfördes en rotorsaksanalys till varför 
man missar en kvalitetsavvikelse  
Huvudorsakerna sorterades enligt 7M, men punkten material valdes bort då 
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projektgruppen inte avser att ändra cylinderhuvudets utseende eller material. 

 

Figur 9 Ishikawa diagram 

Projektgruppen definierade problemet i Ishikawa diagrammet som ”Missad 
kvalitetsavvikelse”.  

Metod 
Under ”metod” så uppmärksammades det att en av rotorsakerna var att det inte finns 
någon standard på dagens upplärning och även att man inte har något strukturerat 
sätt att gå till väga för att utföra en upplärning. Även o ergonomiska positioner 
listades som en av rotorsakerna till metod, eftersom att man i dagens slutkontroll 
avsynar tre cylinderhuvud på samma gång vilket medför att man måste sträcka sig 
över att stort område för att upptäcka kvalitetsavvikelser. Arbetspositionerna kan 
leda till påfrestande ansträngningar för axlar samt nacke. 

Maskin 
Projektgruppen definierade rotorsakerna till dagens maskin och utrustning som: dra 
fram detaljen, dålig rollover samt att man inte kan se hela detaljen. Rotorsakerna 
grundar sig alla i att dagens utrustning är gammal och man har inte lagt någon tid på 
att förnya eller förbättra. Även bansystemet är gammalt och slitet, ifall man använder 
de knappar som ska rulla fram detaljen så kommer detaljen endast hela vägen fram i 
några få av fallen, detta medför att man som personal har gjort det till en vana att 
alltid dra fram de tre cylinderhuvudena som matas fram, vilket är en skaderisk. 

Miljö: 
Detta är en av punkterna som har haft många rotorsaker till dagens problem som 
uppstått på kvalitetszonen då man lätt blir störd av olika moment i omgivning såsom: 
buller, dålig belysning samt allmänna störningsmoment. Det finns även risk till 
personskador genom att man kan klämma sig samt att man jobbar o ergonomiskt, det 
har även förekommit sjukskrivningar p.ga. slitage i axlar.  
Detta kommer att påverka slut kvalitén till kund. Eftersom att med en dålig 
arbetsmiljö så kommer allt fler missar att ske och skickas till kund. 
Detta har man på dagens avdelning sätt som det största problemet då personalen på 
plats upplever stor ansträngning av att stå en hel dag och kontrollera 
cylinderhuvudena. 
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Människa 
Rotorsakerna till ”människa” blev att man inte har rätt förutsättning och att man är 
ofokuserad. De två olika rotorsakerna går i grunden ihop med varandra eftersom att 
man blir lätt ofokuserad av de olika störningsmomnten som finns runt arbetsplatsen 
samt att man kan känna verk i kroppen vilket leder till att man kan börja slarva för 
att göra det lättare för sig själv. Detta är helt beroende på att man som personal inte 
har rätt förutsättningar på arbetsplatsen. Med rätt förutsättningar så skulle man 
kunna eliminera båda rotorsakerna till ”människan”. 

Mätning 
Idag finns det inga tydliga instruktioner på vad som är godkänt eller inte. Det krävs 
lång erfarenhet av att veta vad som går att bedöma som godkänt eller inte. Detta är 
helt beroende på om man vet vad bearbetning kommer att bearbeta för ytor och vad 
för defekter som kommer att försvinna. Med tydligare standarder och bättre 
introduktion med vad som får och inte får skickas till kund skulle man få bättre 
förutsättningar även här.  

 
Management 
Under management kan man se rotorsaken att man inte har tagit tag i att förbättra 
området. Via intervju med chefen så framgick det att även han tyckte att det tidigare 
ledarskapet har vart bristfälligt då man inte har jobbat tillräckligt med ständiga 
förbättringar för kvalitetszonen. Ett av problemen kan vara att man ofta byter chefer 
och att ingen anser det som en prioriterad station att förbättra. Rotorsakerna kan 
bero på att man inte har dem resurser som krävs, tidsbrist och även ny personal.  
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5 Analys och resultat - konceptutveckling 
Under analys och konceptutveckling så har projektgruppen arbetat med att förbättra 
förutsättningarna för kunden. Projektprojektgruppen har undersökt vad för behov 
som finns idag för att kunna utveckla kvalitetszonen. Projektprojektgruppen har även 
analyserat de olika koncepten för att ta reda på vilket som är det mest optimala. 

5.1 Krav framtagning 
För att ta reda på kraven för den nya produkten så har projektgruppen utfört 
intervjuer med personal på plats. En fokusgrupp har skapats för att kunna stämma av 
olika lösningsförslag  

För att kundens behov och förväntningar ska vara en del av 
produktframtagningsprocessen så har projektgruppen använt sig av s k 
kundcentrerad planering (Bergman & Klefsjö, 2012), till hjälp har projektgruppen 
använt sig av en QFD-matris (Se figur 10)  

 

Figur 10 QFD-diagram  

 
Pris 
Egenskapen pris har ett samband med det flesta behov som kunden har. Men 
eftersom att man är i behov att göra en förändring så kommer priset inte ha en större 
betydelse. 

Tidsåtgång 
Tidsåtgång har flera samband mellan med allting som har med just avsyningssteget 
att göra. Eftersom att man idag hade ett behov från kunden att man inte vill att det 
ska bli en ny flaskhals. Detta kommer vara helt beroende på hur den nya 
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utformningen kommer att vara och antalet detaljer man avsynar på samma gång. 
Men som det ser ut idag så kontrollerar man idag tre stycken cylinderhuvuden på ca: 
20 sekunder och med en takttid på 30 sekunder så borde inte detta vara ett hinder.  

Antalet arbetsskador 
Arbetsskador har man som mål att alltid få ner till noll. Med dagens utrustning så är 
det svårt att undvika att arbetsskador ska förekomma. Här ser man att en ny rollover 
skulle vara passande då man idag har en tung rollover där man synar 66kg samtidigt 
och ska snurra runt på hela rollovern. Med en ny utvecklad rollover så kommer man 
förmodligen endast syna ett cylinderhuvud med nya lager vilket leder till att det inte 
alls blir lika tungt att rotera på rollovern.  

Antalet containments 
Antal fel till kund är ett produktegenskaper som projektgruppens kund anser är en av 
punkterna som är prioriterat från avdelningen att fixa. Därför har just denna 
egenskap ett högt samband med flera av behoven för att kunna lösa detta problem.  

Antalet detaljer som kontrolleras 
Idag kontrollerar man tre bitar samtidigt vilket lätt kan leda till ökat antal 
containments. Genom att reducera antalet cylinderhuvuden till en bit så kommer 
man kunna ha full fokus på just den detaljen.  

Slutsats krav 
Det man kan se är att antalet arbetsskador och antalet containments är dem två som 
fått det högsta sambandsvärdet, vilket man därför kan se som de två viktigaste 
sakerna att åtgärda. Fokus från QFD vidare in i koncept är att underlätta just de två 
problemen. Men kollar man på svårighetsgraden så har projektgruppen ansett att 
antalet containments är det svåraste att förändra just för att man har så mycket 
invändiga hål man måste kunna kontrollera och man har en väldigt hög 
kassaktionsnivå. Men genom att förbättra avsyningen så kommer man kunna sänka 
antalet containments.  

5.2 Koncept rollover 
Under koncept för rollover så kommer olika lösningsförslag att behandlas och 
analyseras. 

5.2.1 Rollover framtagning 
Projektgruppen har tagit fram tre stycken olika koncept för rollovers med hjälp av 
intervjuer med personalen samt hur andra avdelningar löst liknande problem. De tre 
lösningarna presenteras och sedan analyseras med hjälp av en PUGH-matris. 

Motordriven lösning(A) 
En av lösningarna projektgruppen tog fram var att man skulle kunna driva rollovern 
med en motor, man skulle alltså ha en elektriskmotor på sidan av rollovern som kan 
drivas fram och tillbaka. Detta förslag togs fram eftersom att det har vart en 
ergonomisk fråga på avdelningen att dagens rollover är tung och slitsam att stå och 
snurra hela dagarna. Med hjälp av en motor och en kontroll så kan man fokusera mer 
på att avsyna än att stå och tappa fokus p.ga. att man känner slitage i sina axlar. 

En komplett avsyning i en station(B) 
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Detta förslag var det som kom från personalen på plats till projektgruppen. Man 
önskade en rollover där man kan vrida på rollovern både horisontellt och vertikalt. 
Detta har man sätt lösningar på ifrån företag från Tyskland, ex: Volkswagen och 
Ematec har en lösning för just detta. Denna lösning skulle man se som effektiv då 
man kan syna av hela produkten i endast en rollover.  

Två stycken nya välutvecklade rollovers(C) 
På en annan avdelning på Scania så hade en person som jobbar med tooldesign tagit 
fram en ny rollover till en avdelning där man skulle minska antalet täckta ytor. 
Rollovern som är framtagen anser projektgruppen skulle vara effektiv i ett fall där 
Scania behåller den nuvarande layout. En ny välutvecklad rollover behövs då dagens 
är svår arbetad då den täcks av metallstänger som håller cylinderhuvudena på plats. 

5.2.2 Rollover analys 
I figur 13 så har ett PUGH matris utförts. Projektgruppen har här endast använt sig 
av om lösningen anses bättre eller sämre mot dagens lösning i de olika kriterierna. 
Kriterierna till PUGH-matrisen har valts ut ifrån de kraven kunden hade på den nya 
avsyningen. 

 

Figur 11 PUGH rollovers 

Kvalité 
Under kriteriet kvalité så listades underfaktorerna upp att man söker mindre 
containments, yta som täcks av rollover samt antalet bitar man synar av. Det förslaget 
som var bäst här var förslag C, detta eftersom att de nya rolloverserna skulle vara väl 
utformade så att man inte har så många täckta ytor man måste kolla under. Här är 
man dock inte helt säker på hur utformningen av förslag B skulle vara, men med 
tanke på att man ska kunna vrida den i fler axlar så antas det att mer yta kommer 
vara täckt jämfört med förslag C. Medans motorkonceptet inte påverkas så mycket av 
detta eftersom att grunden är att man behåller samma rollover som man har idag på 
avdelningen. 

Kostnad 
Kriteriet kostnad blev inte prioriterad då projektgruppen inte hade någon budet för 
förslagen. Det man kan konstatera är att det finns en kostnad men vikten blev väldigt 
låg samt att alla tre förslag kräver att man köper hem nya delar. 

Ergonomi 
Kriterierna som listats upp är: Komma ifrån monotona rörelser, fungerande 
bansystem, säkerhet samt en låg arbetsbörda Med koncepten som tagits fram så har 
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alla visat sig positiva i en jämförelse. Mellan motor och en komplett avsyning är det 
båda positiva i alla lägen. Medan med två nya rollovers så tappar man en punkt på 
monoton rörelse, att man ska behöva kontrollera 800 huvuden totalt under en dag 
istället för 400. 

Tid 
Under tid så var ett av kraven att stationen inte får bli flaskhals. Det andra kriteriet 
var att man vill komma ifrån onödigt arbete, ett arbete där man synar samma 
cylinderhuvud två gånger. Flaskhalsdelen anser inte projektgruppen kommer bli ett 
problem eftersom att man idag synar tre stycken huvuden på ca: 20 sekunder. Med 
två parallella flöden där man synar 400st huvuden var på en dag så har man ca: 67,5 
sekunder per huvud att kontrollera, vilket projektgruppen inte anser ska vara ett 
hinder. Den lösning som visat sig bäst här är förslag B eftersom att man slipper syna 
samma huvud två gånger.  

Utformning 
Kriterierna till utformning listades som: en rollover, två parallella flöden samt att 
rollovern ska vara användarvänlig. Här tappar två stycken rollovers poäng, att 
behovet till två parallella flöden inte finns. Det som visar sig starkast på utformning 
är just en komplett avsyning i en rollover då man endast behöver en rollover för att 
kontrollera cylinderhuvudet. 

 
Slutsats rollover 
Den som fått det högsta resultatet är just en komplett avsyning i en rollover. Det är 
det man haft som önskemål från avdelningen Men strax därefter så kommer en 
motorlösning, vilket man inte ska helt prioritera bort. I en perfekt kontrollzon så 
skulle man kunna integrera en komplett avsyning i en station med en motor för att få 
en så väl utvecklad avsyning som möjligt. 

5.3 Koncept bansystem 
Under koncept för bansystem så kommer olika lösningsförslag att behandlas och 
analyseras. 

5.3.1 Bansystem framtagning 
Ett tidigt önskemål från uppdragsgivaren har varit att den befintliga bufferten som 
existerar i dagsläget för cylinderhuvudena skall vara kvar även efter ombyggnaden av 
systemet. Vikten från cylinderhuvudena är en kritisk faktor. Då ett huvud väger ca 22 
kg kommer det krävas att bansystemet klara att hålla upp 100kg/m vikt då.  

Två banor, korsningslösning(A) 
Genom att studera den tillgängliga ytan där processen av avsyningen går till ville 
projektgruppen lägga fram ett layoutförslag som inte krävde så mycket ombyggnad 
samt var platseffektivt. Grundidén gick ut på att ha kvar den 7,4 meter 
buffertsträckan och sedan låta transportbanan delas upp i två parallella banor. Detta 
genom att flytta ut dagens bana ca 50 cm så att den nya banan skulle få plats. Själva 
placeringen av avsyningsstationerna skulle ske på ungefär samma ställe där de är 
lokaliserade i dagsläget. Då lösningen använder sig av parallella banor skulle en 
korsningslösning av banorna tas fram för att möjliggöra att den andra stationen får 
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cylinderhuvudena som inte är avsynade samt att de avsynade huvuden från första 
stationen kan fortsätta i produktionssystemet.  

 

Figur 12 korsningslösning (A) 

Två banor mot varandra(B) 
Projektgruppen ville här presentera en layout som istället för att spara på den 
tillgängliga ytan försöker utnyttja så mycket som möjligt av den. Inspiration 
hämtades från hur bearbetningen har lagt upp deras avsyningszon. Layouten gick ut 
på att låta den första avsyningsstation en vara kvar på samma plats som den är idag. 
En bana skulle sedan fortsätta längs med den första stationen och där i ett separat 
rum låta den andra stationen vara. För att låta operatörerna få tillgång till den första 
stationen skulle en öppning i banan att konstrueras. I detta förslag skulle de båda 
stationerna använda sig av en gemensam skrotbinge för att underlätta tömningen. 

 

Figur 13 Två banor mot varandra 

5.3.2 Utveckling av koncept 
För att utveckla de koncept som projektgruppen tagit fram och skapa ett så 
tillförlitligt system som möjligt så behövde projektgruppen få in avdelningens tankar 
på hur den nya layouten skulle se ut. 

Tillsammans med fokusgruppen presenterades korsningslösningen/alt A och en 
dialog om möjliga förbättringar och tankar startade. Ett nytt förslag (C) började ta 
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form och i denna nya iteration hade layouten utvecklats. Den 7,4 meter långa 
buffertbanan skulle kortas ner för att spara plats. Systemet i sin helhet skulle dock 
inte förlora någon buffertmöjlighet då den delas upp i två parallella banor där 
bufferten kan utnyttjas. Avsyningsstationerna skulle nu placeras parallellt längre ner 
i systemet. En trappa som i dagsläget går över bansystemet skulle flyttas samt att 
maskinen vars uppgift är att blåsa rent cylinderhuvudena från eventuell sand skall 
skrotas då denna inte uppfyller sin tänkta funktion. Avblåsningen skall i stället 
integreras in i maskinen vars funktion är att måla cylinderhuvudena. 

  

Figur 14 Parallellt(C) 

Även förslag Två banor mot varandra/ alt B presenterades för fokusgruppen där 
eventuella förbättringar och svårigheter med förslaget diskuterades. Projektgruppen 
gick sedan tillbaks till ritbordet för att åtgärda punkterna som hade framkommit från 
mötet. Det nya förslaget (D) var utformat på ett sådant sett att man istället för att ha 
två separata avsyningsrum skulle kombinera det till ett stort gemensamt. Detta för att 
underlätta återkoppling mellan operatörerna gällande diverse defekter på 
cylinderhuvudet. Den uttänkta ingången till avsyningsstationen förflyttades då det 
var en eventuell säkerhetsrisk att ingång var placerad rakt ut i truckgången. 
  

 
Figur 15 Rygg mot rygg (D) 
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5.3.3 Bansystem analys 
För att analysera de olika koncepten som tagits fram i projektet så har 
projektgruppen utfört en PUGH matris. I PUGH matrisen så grundar sig kriterierna 
på avdelningens tankar och idéer på vad som är viktigt för de nya systemen. 

 

Figur 16 PUGH Bansystem  

Kostnad  
Projektprojektgruppen valde här inköpspris, underhållskostnader samt ombyggnad. 
Tittar man på de olika alternativen anser projektprojektgruppen att 
inköpskostnaderna kommer vara relativt lika för förslagen ”rygg mot rygg” samt ”två 
banor, parallell”. Rygg mot rygg kommer kosta lite mer då detta förslag kräver att 
några meter mer av banväg köps in jämte vad två banor, parallell kräver. Underhåll 
kommer att ligga på den nivån det gör i dagsläget då även den nya utrustningen 
kommer kräva service för att hållas så optimal som möjligt. När det kommer till 
ombyggnad så kommer parallella kräva mer resurser då planen är att riva trappan 
samt avblåsningsmaskinen som i dagsläget är nästa steg i processen.  

Ergonomi 
Projektprojektgruppen inriktade sig här på kriterierna säkerhet, byta skrotbinge och 
störningsmoment.  Operatörerna kommer att befinna sig i samma rum på 
lösningsförslaget ”rygg mot rygg” anser projektprojektgruppen att detta kommer att 
öka säkerheten då operatörerna alltid kommer ha någon i sin närhet om något 
oförutsett skulle ske. Då ”rygg mot rygg” kommer kräva något större plats 
en ”parallella” kommer utrymmet för skrotbingen bli lite lidande och tömningen av 
denna kan eventuellt försvåras. Störningsmoment kan argumenteras både för och 
emot, det kan vara en fördela att stå i samma rum om en operatör hittar en avvikelse 
och vill informera sin kollega om detta och slippa lämna stationen. Dock kan det även 
vara ett störningsmoment ifall de två operatörerna börja diskutera o-relevanta 
privata ämnen men varandra.  

Tid  
Då samtliga av lösningsförslagen kommer bevara dagens buffert så som den är i 
dagsläget så kommer buffertmöjligheterna i stort sätt var den samma som den är idag 
innan avsyningen är utförd. ”Rygg mot rygg” kommer dock ha utrymme för en större 
buffert efter avsyningsprocessen är gjort än de andra förslagen pga. banans 
konstruktion.  
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Utformning 
Inget av systemen går direkt klassa som riktigt komplext men ”rygg mot rygg” tappar 
en aning då denna involverar mer banväg, en öppning i banan samt en gemensam 
skrotlösning. Denna skrotlösning kommer kräva att man på något sätt kan göra så att 
systemet känner av vilket huvud operatören har valt att kassera och sedan sorteras 
bort. Även när det kommer till plats det krävs förlorar ”rygg mot rygg” då man 
föredrar lösningen med det gemensamma avsyningsrummet som möjliggöra direkt 
kommunikation och uppföljning. 

5.3.4 Förbättring bansystem 
Det konceptet som kommer att förbättras är två banor rygg mot rygg. Här har 
projektgruppen tillsammans med fokusgruppen suttit ner och fått förslag på vad som 
kan förbättras. Den första tanken var att buffertbanan inte kommer att förändras, 
men fokusgruppen nu anser man att den är långsam, samt att bitarna fastnar ibland 
mitt på banan vilket medför att man skulle behöva byta denna med. 

  

Figur 17 Rygg mot rygg förbättrad 

Dörren som ska gå att öppna mitt i banan för att ta sig in i kontrollzonen var först 
tänkt att vara på långsidan, men i det förbättrade förslaget kommer projektgruppen 
att flytta den till kortsidan då man slipper stödpelaren som står i vägen samt att man 
kan ha en kortare väg till mötes platsen. Platsen finns och att det är en truckbana 
bredvid är inte ett problem, eftersom att det först är en gångbana innan truckgången 
kommer.  

För att systemet med skrotningen ska vara i slutet av banan och för att det ska kunna 
synkas ihop med avsyningen så fick man problem med att det var för lite plats då 
cylinderhuvudena redan delats upp på två olika banor. Projektgruppen tänkte korta 
ner banan där man delar upp cylinderhuvudena samt att man fixar en push där man 
kan dela upp bitarna tidigare. Man skapar ett system som låter två bitar gå förbi på 
första banan sedan pushar två bitar över till den andra. Man ville även försöka få dit 
någon form av rullsystem så att man kan ha kvar två skrotbingar eftersom att man 
ibland kan skicka väldigt mycket skrot och risken att de blir fulla är stor.  
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En av punkterna som man pratat om är att luftstationen i slutet av banan endast är 
ett onödigt objekt idag och inte uppfyller sin tilltänkta funktion, så anser 
projektgruppen att den bör tas bort och integreras i processen efter avsyningen. Detta 
för att kunna flytta på trappan över banan åt sidan för att få plats för skrotbingen och 
det parallella flödet som ska skapas. 
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6 Resultat och lösningsförslag 
Under resultat och lösningsförslag så behandlar projektgruppen de förslagen man har 
till avdelningen. I lösningsförslaget så kommer projektgruppen att behandla: 

6.1 Ergonomi 
Det som tydligt framgick av nulägesanalysen var att det fanns brister när det kom till 
operatörernas ergonomi och arbetsmiljö. Element som behöver åtgärdas är 
påfrestande arbetsmoment, buller, störningsmoment och bristande belysning. 
Projektgruppen rekommenderar här förslag på hur man ska kunna förbättra dessa 
punkter.  

6.1.1 Avskiljningsväggar 
Personer som jobbar på stationen kommer inte längre kunna bli störd av 
omgivningen och endast fokusera på det den ska göra. Eftersom att man idag lätt blir 
ofokuserad av folk som går förbi längs gångbanan och vad som händer runt om. Med 
omslutande väggar kommer man kunna stå i lugn och ro och kunna fokusera på att 
kontrollera cylinderhuvudet. Detta finns även som ett krav från Scania idag att det 
ska finnas på plats. Att man tydligt avgränsar en zon för just kvalitetskontroll. Dagens 
blåa sträck på golvet kan man inte anse tillräckligt för att undvika störningsmoment. 
Då man planerar att införskaffa avskiljningsväggar så bör man även ha i åtanke att 
man vill ha ventilation i området då det kan bli uppemot 40grader på gjuteriet under 
somrarna. 

6.1.2 Golv/stol 
På dagens kontrollplats är golvet gammalt och slitet. Man har inga 
mattor att stå på och underlaget är hårt. Men det nya 
avsyningsförslaget att man endast ska syna ett cylinderhuvud i 
taget i 20sekunder så kommer det innebära att man tillägnar mer 
tid på avsyningen i den nya q-gaten jämfört med vad man gör idag. 
Vilket kommer innebära att man ska stå länge och hålla fokus. 
Därför skulle det vara passande att skaffa en stol som man kan 
sitta på med stöd för magen, så att man inte tappar fokus för att 
man börjar bli trött i benen.  
Man borde även införskaffa nya gummimattor som har god 
dämpning så att man kan variera från stående och sittandes. 
Utifrån ”konkurrensjämförelsen” framgick det att företaget 
Frapett var ett populärt företag som flera andra kvalitetzoner 
använder på Scania. Den modell projektgruppen rekommenderar är 
modell 3660 som visas i figur. Denna stol har ett bekvämt stöd mot magen och man 
kan ha sina armbågar lutandes mot stöden för att få så liten belastning som möjligt. 
(Frappet, 2018) 

6.2 Layout 
Layouten projektgruppen kommit fram till som ska vara den mest optimala är ”rygg 
mot rygg” lösningen. Lösningen kommer att vara den mest gynnsamma då man lätt 
kan följa upp kvalitetsavvikelser med personen bakom sig ifall man ser något 
återkommande fel. Med hjälp av ett välfungerande bansystem så kommer man att 
slippa dra fram detaljerna. Tanken med layouten är att man ska införskaffa sig ett 
nytt bansystem som är välfungerande och klara av dem vikter som cylinderhuvudet 

Figur 16 Stol 
www.frappet.se 
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har.  
Det man bör ha i åtanke när man formar det nya layout förslaget är att man ska 
införskaffa en individkontroll som ska läsa av varje cylinderhuvud innan man avsynar 
dem. Vilket medför att man måste ha ett bansystem som transporterar fram 
cylinderhuvudet utan några ojämnheter när huvudet ska passera scannern. 

 

Figur 18 Rygg mot rygg förbättrad 

6.3 Avsyning 
Under lösningsförslag för avsyning så behandlar projektgruppen dem parametrar 
som projektgruppen anser kan förbättra förutsättningar för att kontrollera ett 
cylinderhuvud. 

6.3.1 Endoskop 
Projektgruppen anser att ett endoskop behövs idag för att kunna säkerställa kvalitén. 
Eftersom att man har flera olika hål runt på detaljen så måste man kunna gå in 
invändigt och inspektera med en kamera för att kunna se alla ytor. Idag kan man 
endast studera insidan med hjälp av en lampa för att finna gjutdefekter. Så med hjälp 
av ett endoskop kan man gå in i dem hålen där det är extra viktigt att det inte finns 
några gjutfel och kontrollera.  
Här har projektgruppen vart i kontakt med ett företag som heter Holger Andreasen 
AB. Företaget har flera olika lösningar på vad för kamera som bör användas. 
Projektgruppen anser att Scania bör satsa på att köpa NX versionen då den är 
välutvecklad med en bra kvalité på kameran och möjligheten att koppla upp en extra 
skärm så att man slipper stå och försöka se felen på en liten skärm.  

 

Figur 19 https://www.olympus-ims.com/en/rvi-products/iplex-nx/ 
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6.3.2 Belysning 
Ljus är något man bör fokusera på att förbättra i en ny kvalitetszon, med ett bättre 
ljus som är jämnare för ögonen så kommer man att kunna fokusera bättre. Det 
projektgruppen anser här är att man bör införskaffa sig ett ljus där man kan ställa in 
en dimmer med olika styrkor. Eftersom att på avsyningssationen så arbetar 
operatörer i alla åldrar samt olika långa vilket påverkar hur man ser ljuset på 
cylinderhuvudet. Med hjälp av en dimmer så kan varje person själv ställa in hur 
starkt ljuset ska vara. Här har projektgruppen hittat ett företag som har arbetat med 
Scania tidigare, Waldmann AB. Wallman är ett företag som jobbar med att testa ut 
det perfekta ljuset för varje zon så att det blir så bra som möjligt.  
Det Waldmann rekommenderade var att man skulle införskaffa en high bay 
höglagerarmatur, en lampa som bör hängas minst fyra meter upp i luften för att få ett 
jämnt ljus över hela zonen (figur 20). Även en montagearmatur Tameto lampa som 
bör hänga ovanför kontrollzonen för att få ett jämnt ljus ner på cylinderhuvudet 
(figur 21)  

 

Figur 21 High Bay  

 

6.3.3 Rollover 
Förslaget projektgruppen har som rollover var just det avdelningen önskade en 
rollover där man kan syna hela produkten i en station. Här har projektgruppen 
endast hittat några lösningar på förslaget. En av lösningarna var en video från 
Volkswagen och en lösning från ett företag som heter Ematec. Detta anses vara det 
absolut bästa för att kunna slippa onödigt arbete och avsyna samma produkt i flera 
steg. Man skulle kunna utnyttja sin kapacitet bättre anser projektgruppen istället för 
att man ska kontrollera cylinderhuvudet två gånger. Det som projektgruppen fick 
fram från PUGH matrisen var även att ett motoriserat förslag skulle kunna vara en 
möjlighet men här anser projektgruppen att ifall man endast avsynar en produkt i 
taget med en välutvecklad rollover så kommer det inte vara samma slitage på 
kroppen som det är idag då man syner tre produkter samtidigt. (Volkswagen Engine 
Production - Chemnitz Factory, 2016) (Anon., 2010) 

6.3.4 Tidsstyrning 
Tidsstyrning är ett krav på vad som ska finnas på en q-gate enligt Scanias standard. 
Tidsstyrning anser projektgruppen bör implementeras när man bygger om den gamla 
banan till den nya. Det projektgruppen lämnar som förslag är att ifall man går efter 
konceptet med två parallella system så skulle det räcka med en tidsstyrning på 20 
sekunder. Men man måste även ha i åtanke här att man måste undersöka processen 

Figur 20 Tameto 
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och ha en färdig standard för hur man ska avsyna cylinderhuvudet innan man 
bestämmer vilken tid man ska sätta per cylinderhuvud. Optiskt hjälpmedel har en 
stor roll eftersom att ifall man ska införa ett endoskop måste man på avdelningen 
bestämma hur ofta och vad för hål som ska avsynas med endoskopet och hur man ska 
gå tillväga för att vara mest effektiv.  

6.3.5 Certifikat 
Ett certifikat har Scania idag som krav på en q-gate att det ska finnas. Detta är något 
man bör införskaffa. Det lösningsförslag projektgruppen vill lämna här är att man ska 
studera hur konkurrenten gjort genom att ha olika perioder med handledare och utan 
handledare för att tillslut kunna få göra ett test för att bli certifierad. Något 
projektgruppen anser att man bör ha under certifikatet är att ifall man upptäcker ett 
fel från en arbetare så kan man behöva gå under en upplärningsperiod igen för att 
tillslut visa vad det är man ska undersöka på cylinderhuvudet.  

6.4 Kostnad 
I kostnad så tar projektgruppen fram ett ungefärligt pris på vad man lyckats få tag på 
från leverantörer. Detta presenteras i tabell  

 

 

 

 

 

 

Det man fått fram som en totalkostnad för att förbättra kvalitetszonen är 1 228 653 kr. 
Detta är ett pris för att kunna förbättra kvalitetszonen och göra det bättre 
ergonomiskt för arbetaren. Man får inte glömma bort att projektgruppen inte lyckats 
få tag i något pris på en rollover samt att priset på bansystemet man lyckats få fram 
inte klarar av dem viktkrav projektgruppen hade.  
Projektgruppen har inte heller tagit hänsyn till några installationskostnader i detta 
förslag, detta är endast produktkostnader från företagen. 

 

 

 

  

Kostnad 
Endoskop 2st       895 000,00 kr  
Avskiljningsväggar 3x2m       110 400,00 kr  
Bansystem 24m        192 900,00 kr  
Ljussättning         15 995,00 kr  
Stol 2st         14 358,00 kr  

  1 228 653,00 kr  
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7 Projektplan 	
För att starta upp ett projekt som kommer Scania att behöva en eller flera personer 
som ska jobba med problemet. När man utsett en projektledare så kommer 
implementeringen ske i fyra steg: Planera, förbered, utför och utvärdera. 

 
Figur 22 Implementeringsplan 

7.1 Planera och specificera  
I det första steget så bör man ta fram en plan på hur och när man ska utföra 
förändringen på avdelningen. Man ska lista aktiviteter som behöver göras och även 
verifiera planerna. Här vill man även ta fram kravspecifikation på förändringen, detta 
rekommenderar projektgruppen att Scania ska göra utförligt enligt PEIP och TFP och 
med den grund som projektgruppen har tagit fram med lösningsförslag och de 
företag som projektgruppen anser ha det som krävs för att lösa problemet. 

7.2 Förbered och träna 
När man startat upp projektet och skapat tydliga planer så är det dags att förbereda 
förändringen och påbörja träning av hur det nya systemet ska fungera för att kunna 
motivera personalen. 

Det projektgruppen anser att Scania ska göra här är att man ska förbereda sig på hur 
man ska bygga om banan för att utnyttja kapaciteten till max och slippa att 
produktion står still. Detta kan man göra genom att man fortfarande bevarar den 
gamla avsyningssationen medan man påbörjar att bygga upp det nya parallella flödet. 
När det flödet är färdigbyggt så kan man bygga om det gamla. 

För att träna personalen så skulle man behöva utveckla grupper på avdelningen för 
att kunna arbeta fram en gemensam standard som alla är nöjda över. Att det inte är 
någon chef som bestämmer hur arbetarna ska jobba, operatörerna ska känna sig 
delaktiga i den nya standarden så att den blir utfärdad på rätt sätt. Man skulle även 
tidigt behöva påbörja träning av den nya utrustningen som planerats, vad man ska 
kolla efter och varför. Exempelvis om man väljer att köpa hem endoskop så måste 
man skapa nya rutiner på vad för hål man ska inspektera med kameran.  

7.3 Utför 
I utförande steget är det dags att påbörja förändringen på avdelningen. Nu gäller det 
att prioritera rätt med hjälp av planerna man gjort tidigare. Här gäller det att 
övergången från den gamla utrustningen till den nya ska gå så smärtfritt som möjligt. 

Utse projekt 
ledare

Planera och 
specificera

Förbered och 
träna

Utför Utvärdera
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Man måste tidigt ha koll på vad för förändringar på utrustningen som måste göras för 
att få full koll så att det inte sker något fel när man ska försöka matcha ihop den nya 
utrustningen, det kan hända att den nya utrustningen inte passar in i det nya flödet. 

Här gäller det att Scania har planerat väl med de företag som ska montera in den nya 
banan och med det företaget som har de nya rolloverserna så att de två matchar 
varandra. Detta för att man ska kunna lyckas takta fram en detalj utan att den fastnar 
på vägen av exempelvis någon höjdskillnad eller för dåliga rullar så att inte detaljen 
kan matas fram ordentligt. Man måste även ha koll på att all utrustning som behövs 
för det nya systemet finns hemma så att man inte fastnar någonstans och inser att 
man måste göra en ny beställning och lämnar ett påbörjat ofärdigt system. Här är det 
viktigt att man utfört en riskanalys och eliminerat riskerna för implementeringen av 
den nya utrustningen. Något man alltid måste tänka på är risken för att förändra 
personalens arbetssätt, det kan vara känsligt för personal som jobbat länge på 
avdelningen att ändra sina rutiner. Man måste ständigt ha arbetssättet i baktanke och 
under hela processen lära ut hur det nya systemet kommer vara utformat. För att få 
med all personal så skulle projektgruppen rekommendera att man utför ett certifikat 
på den nya kontrollplatsen, att man behöver visa att man förstått det nya och vet hur 
man gör en korrekt utförd avsyning på en detalj.   

7.4 Utvärdera 
När projektet är genomfört och allt är på sin plats så är det dags att stänga ner 
projektet och utvärdera hur det har gått genom projektet. Man ska försöka samla in 
data framåt för att kunna ta reda på om det blivit någon förbättring på antalet missar 
man skickar till sin kund. Man får inte glömma bort att presentera uppföljningen till 
arbetarna så att dem blir medvetna om att man gör ett bättre jobb med den nya 
utrustningen jämfört med den gamla för att fortsätta att skapa motivation. Man ska 
även se till att dem nya standarderna kommer på plats och att man fortsätter att 
jobba med ständiga förbättringar. Att ständigt försöka göra små förbättringar på den 
nya utrustningen så att den kan bli så optimal som möjligt. (Bellander, 2015) 
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8 Diskussion 
Projektprojektgruppen gick in i detta arbete med höga förväntningar på vad som 
skulle kunna levereras som ett slutligt resultat. Detta p.ga att Scania är ett företag 
som förstår vikten utav att leverera kontinuerlig och god kvalitet både internt och till 
slutkund. Det var därför lite förvånande att se resultaten utav nulägesanalysen som 
visade på en kvalitetzon mer i namn än vad den faktiskt levde upp till i ställda krav. 
Samtidigt gav de projektprojektgruppen en möjlighet att lämna ett lösningsförslag på 
flera konkreta ändringar som skulle kunna medföra förbättringar både när det 
kommer till de arbetsmiljöaspekter samt antal fel som kan lokaliseras på 
cylinderhuvudena.  

 
Projektprojektgruppen har under hela arbetet haft för avsikt att ha en öppen och nära 
diskussion med operatörer och relevant personal för kvalitetszonen via fokusgrupp. 
Deras insikt i problemet och ständiga feedback har varit en avgörande faktor i de 
resultat som har tagits fram. Genom år av arbetslivserfarenhet kunde de peka på 
väsentliga problem och faktorer som våra egna 1–2 dagars observationer av zonen 
inte hann uppmärksamma. En extra åtgärd i detta moment hade kunnat vara att låta 
projektprojektgruppen själva arbeta med avsyningen i x antaldagar för att ge en ännu 
tydligare och djupare bild på problemet. Detta var dock något som inte gjordes då det 
skulle ta för lång tid med upplärning och dylikt. 

Något som tidigt uppenbarades sig som problematiskt var avsaknaden av budget för 
projektet. Detta skapade en viss förvirring när de gällde att hitta relevant utrustning 
och företag då projektprojektgruppen inte visste på vilken prisnivå man skulle lägga 
sig på. Följderna övergick även till fokusgruppen, då det bästa alternativet men även 
det dyraste blev det som operatören ansåg var det mest lämpliga. Hade man haft 
tydligare riktlinjer på dessa punkter kanske vissa förslag hade uteslutits direkt. Det 
svåraste att finna var en lämplig rollover då det visade sig att det är en nischad 
produkt som inte många företag tillhandahöll. Inte nog med det, det finns heller inget 
standardnamn för produkten. Företag väljer att kalla den utifrån vad de själv anser 
att produkten utför, vilken försvårar letandet. 

 
Det företag som projektprojektgruppen hittade valde dessvärre att avböja våra 
förfrågningar om vidare information och offertförslag då projektgruppen var tydliga 
med att det gällde ett examensarbete som inte garanterade sälj.  
Det som talar för att Scania inte väljer att lägga stora investeringar på dagens 
kvalitetzon är att Scania just nu är i skede att bygga ett nytt modernare gjuteri som 
kommer att ta över hela processen om ca fem år.   

Det projektprojektgruppen kom fram med som kostnadsförslag är inte alls optimalt 
då projektgruppen inte funnit leverantörer till alla delar. En ny rollover samt ett 
bansystem som klarar dem vikterna kommer förmodligen bli dyrare. Man kan även 
tänka över om behovet av endoskop är så stort att det är värt 800 000kr 

 

Rekommendationer 
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Projektgruppen listar här några konkreta punkter som Scania borde arbeta vidare 
med för att uppbyggnaden av den nya kvalitetzonen ska bli så smidig som möjligt.  

• Skapa en arbetsgrupp som tar över där exjobbet slutade. Arbetsgruppens 
huvudsyfte kommer bestå av att förverkliga och arbeta vidare med de idéer och 
förslag som projektgruppen har tagit fram.  

• Ta fram en mer noggrann och exakt offert på vad hela projektet hade kostat att 
förverkliga. Detta genom vidare kontakt med de företag som har rekommenderats.  

• Använda dagens QG på gjuteriet som en bra grund både när det kommer till att ta 
lärdom om vad som har fungerat väl men även till att testa nya idéer för det framtida 
gjuteriet 
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9 Slutats  
Målet med arbetet att presentera ett lösningsförslag på hur en ny optimerad layout 
för kvalitetzonen på gjuteriet skulle kunna se ut samt innehålla. 
Via en nulägesanalys ville projektprojektgruppen kartlägga hur dagens kvalitetszon 
presterade samt vad den hade för eventuella brister. En benchmarking utfördes mot 
bearbetningens kvalitetzon som gav ett tydligt facit på att gjuteriet behövde stora 
förbättringar. Scania har idag en standard som ska följas för att en station ska få kalla 
sig QG (kvalitetzon) där vissa kriterier ska uppnås.  

Brister uppmärksammades på zonens samtliga områden, så som: 

 Ergonomi 
 Arbetsmiljö 
 Utrustning  

Via intervjuer konstaterades det att operatörer kände sig utslitna i fram för allt axlar 
och handleder pga. tunga och monotona rörelser som skapades till följd av en 
överbelastad roller. Även många av de andra maskinerna hade flera år på nacken och 
när det gällde bansystemet hade företaget som haft hand om installationen gått i 
konkurs i installationsprocessen som ledde till ett ofärdigt och felpräglat system. Vid 
jämförelse med de andra zonerna på Scania visade sig att gjuteriets låg långt efter. 
Någon konkret anledning till varför ingen hade tagit tag i upprustningen av zonen 
framkom dock aldrig.  
 
Det slutgiltiga layoutförslag på ett nytt bansystem lades fram där det föreslogs att 
man konstruerar en kvalitetszon bestående av ett rum där operatörerna arbetar rygg 
mot rygg för att effektivisera återkopplingen mellan varandra. En roller som kan 
avsyna hela huvudet i en process anses vara ett måste för att denna lösning ska 
fungera. Förslag på kringutrustning så som, ny belysning, golv och ventilation togs 
även fram.  

Med ett färdigt resultat i handen anser projektprojektgruppen att arbetet på det stora 
hela har gått smidigt. Även om det ibland har varit svårt att få tag på leverantörer så 
har personal på Scania aldrig tvekat på att bistå med kunskap och hjälp.  
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Bilaga 1, Offert Bullerbekämparen 
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Bilaga 2, Offert Waldmann  
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Bilaga 3, Behovs intervjuer 
 

Namn: Lukas 
Hur lång tid har du jobbat här:  
3 månader 
Fråga 1: 
Vad tycker du är det största problemet idag med avsyningen? 
-Ergonomin, Sega rollers, axlar, armar. 
rollen = dålig, dålig syn.  

Fråga 2: 
Vad vill du helst se vid en ny kontrollplats? Vad har du för behov? 
-banan fungerar, nya roller, fri sikt.  
 
Fråga 3: 
Har du känt att slutkontrollen slitit på din kropp?  
Ja. Axlar, armar.  
 
Fråga 4: 
Hinner man med allt man ska göra runt om? är det stressigt. 
-Inte super stressigt, beror lite på vem man jobbar med 
 
Fråga 5:  
Tycker du upplärningsperioden är för snabb? borde den vara längre? 
-Inte super pedagogiskt. Upplärning genom att studera andra som jobbar.  
 
Fråga 6:  
Hur lätt är det att se allting? Är det enkelt att missa kvalitetsavvikelser på 
huvudet? 
(Ljus, buller, störningar runt om, dåligt utformad rollover.) 
-Störningsmoment runt om kring.  

Fråga 7: 
Är det för enformigt att stå på samma plats en hel dag? Tappar man fokus? 
- Väldigt enformigt. Men går att hålla fokus uppe 
 
Fråga 8: 
Hur fungerar störningsrapporteringen? Något som saknas? 
-Fungerar helt okej. Mer valmöjligheter på vad som är defekt.  
 
Fråga 9:  
Följer du någon ”standard” när du kontrollerar huvudet? Eller har du 
hittat ditt egna arbetssätt? 
-Det ska finnas en standard, men inget som var utlärt till en. Använder sin egen.   
                                          

Namn: Kimmo 
Hur lång tid har du jobbat här: 22år 

Fråga 1: 
Vad tycker du är det största problemet idag med avsyningen? 
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-Ergonomin, och det går inte fullfölja uppgiften, pga av synen, detta för det är en 
dålig rollover som blockerar.  
 
Fråga 2: 
Vad vill du helst se vid en ny kontrollplats? Vad har du för behov? 
-Ny rollover, Blir en riktig fungerande Q-plats med allt som hör där till.  
 
Fråga 3: 
Har du känt att slutkontrollen slitit på din kropp? 
-Axlar och handleder. Sedan 96, 2 fått opera axlarna.  

Fråga 4: 
Hinner man med allt man ska göra runt om? Eller är det stressigt. 
-Stressfaktor noll. 

Fråga 5:  
Hur lätt är det att se allting? Är det enkelt att missa kvalitetsavvikelser på 
huvudet? 
(Ljus, buller, störningar runt om, dåligt utformad rollover.) 
-lätt att missa då man inte har rätt förutsättningar. 
 
Fråga 6: 
Är det för enformigt att stå på samma plats en hel dag? Tappar man fokus? 
-Monotont, Rotation var 20 min, funkar helt okej. 
 
Fråga 7: 
Hur fungerar störningsrapporteringen? Något som saknas? 
-bättre uppföljning behövs, id nummer på detalj är på väg. 

-interfacet går att göra betydligt bättre. Beror på vad dom vill ha ut för data. Varje 
cylinderhuvud ska få ID-nummer, kommer bli bättre uppföljning.  

 
Fråga 8:  
Följer du någon ”standard” när du kontrollerar huvudet? Eller har du 
hittat ditt egna arbetssätt?  
-Har en fast standard som kimmo följer.   
 
Fråga 9: Är det möjligt i dagens kontroll att syna av hela huvudet i en 
station? Eller måste man ha ett roterande bord? Blir det för jobbigt att 
syna hela i en station? 
-funkar inte med dagens rollers, bästa vore om det fanns en roller man kunde rotera 
hela huvudet i.  

Namn: Markus Malm 
Hur lång tid har du jobbat här: 4,5 år. 
Fråga 1:  
Vad anser du är det viktigaste vid kvalitetszonen?  
Rätt förutsättningar för de som arbetar, bra belysning, ergonomi, väl belyst, avskilt 
 
Fråga 2:  
Vad är ditt behov hos en välutvecklad kvalitetszon? 
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Noll fel till kund.  
 
Fråga 3: 
Vad anser du att den viktigaste saken skulle vara att fixa? 
Rätt föutsättningar för de som arbetar, bra belysning, ergonomi, väl belyst, avskilt. 
 
Fråga 4: 
Hur tycker du att arbetet med ett standardiserat arbetssätt fungerar? 
För tillfället fungerar det inte alls. Workshop på hur man gör standarden, arbetarna 
vet bästa metoden. Markus skriver en standard som finns men ingen följer. Nu har 
arbetarna fått skriva en egen.  
 
Fråga 5: 
Hur tycker du att man bör lära upp nyanställda? 
Få en gedigen rundvandring på hela gjuteriet. Förstå hela processen. Blir enklar att 
veta vad man ska kolla efter om man förstår hela processen. Gjutfelsanalys på 2 dar, 
bör ingå. Behöver någon form av utbildning för gjutgods. Få en handledare i 1-2 
veckors tid. Certifikat bör införas. Finns olika nivåer. Finns dock inget som säger när 
man får en ny nivå. Kan va bra att ha dagsligt schema för vem som ska vara 
handledare.  

Namn: Stefan Andersson 
Hur lång tid har du arbetat här: Sedan december 2017 
 
Fråga 1: 
Vad är din syn på kvalitetszonen idag? 
Ansvarslös, 2 stationer där bara en tar ansvaret. + 3 huvuden åtgången men borde 
bara vara 1. så man kan lägga större fokus på bara den. Konsekvensen blir att det är 
noll spårbarhet.  
 
Fråga 2: 
Vad är ditt behov hos en välutvecklad kvalitetszon? 
Att varje person har möjlighet och förmåga att utföra sitt arbete och se sitt resultat. 
Bättre uppföljning.  
 
Fråga 3:  
Har personal blivit sjukskrivna p.ga slitage? P.ga dålig ergonomi 
Troligtvis. Monotont.  Slöseri.  

Fråga 4: 
Varför har ingen förändring skett tidigare? 
Det har endå fungerat. Kravbilden förändras, har stigit markant.  
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Bilaga 4, RPE Skala 
RPE Skala  Person 1   Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Medel 
Nacke  7   3 1 1 1 2,6 
Axlar  7   4 7 5 8 6,2 
Över rygg  3   1 1 1 5 2,2 
Armbåge  3   1 8 1 7 4 
Nedrerygg  7   2,5 1 3 7 4,1 
Handled  6   3 9 7 7 6,4 
Lår  3   1 1 2 3 2 
Knä  5   1 1 2 3 2,4 
Fot  3   1 1 2 1 1,6 
 
 
 
 
  



IX 
 

Bilaga 5, offert bansystem 
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Bilaga 6, offert endoskopi 
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Bilaga 7, Intervju hos konkurent 
Intervju Stefan Nömm 

1. Hur fungerar certifieringen på eran avdelning idag? 
- Det finns en mall som följs, steg 3 följs inte upp så ofta. 

2. Har ni några arbetsinstruktioner? 
- Finns tydliga instruktioner i q-gaten 

3. Han ni någon rotation på arbetare? 
- Finns ingen rotation men ska skaffa det. 

4. Har ni någon kontinuerlig träning på dem som avsynar? 
-Ingen bra uppföljning eller träning. 

5. Hur följer ni upp avvikelser som ni hittar? 
-PUS, skriver på papper när vi hittar och rapporterar in vid slutet av skiftet 

6. Har ni tidsstyrning? 
- ja 2 cylinderhuvudena på 55sekunder.  Detta testades fram 

7. Har ni årlig synkontroll? 
-Finns inte. 
 


