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Förord 

Denna rapport redogör för kandidatexamensarbetet ”Vad Scanias Pinjong-tillverkning 

vinner på att förbättra sin riggningsprocess. Samt hur det ska åstadkommas” som är ett 

arbete utfört under 11 veckor på vårtterminen 2011 i årskurs 3 av 

civilingenjörsutbildningen Maskinteknik Design och Produktframtagning. Författarna 

går inriktningen Industriell Ekonomi respektive Industriell Produktion.  

Kandidatexamensarbetet har utförts vid mjuka bearbetningen hos Scania Transmission i 

Södertälje. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår uppdragsgivare Ulf Bjarre, övriga medlemmar i 

kandidatexamensarbetets styrgrupp samt berörda personer på avdelningen Scania 

Transmission. Till sist vill vi tacka övriga som på något vis hjälpt till under arbetets 

gång, tekniker, operatörer, produktionsledare, vänner och familj.  

 

 

 

 

Jimmy Carlsson  Gustav Schmidt 

 



 

 

Sammanfattning 

Scania arbetar hårt med ständiga förbättringar som en del av sin företagsfilosofi, Scania 

Production System (SPS). I dagsläget medför riggning, när en produktionsline ställs om 

från en artikelsort till en annan, ett stopp i produktionen. Detta föranledde detta 

kandidatexamensarbete. 

Syftet med arbetet är således att identifiera ingående moment i riggninen, föreslå 

förbättringsåtgärder och visa potential med dessa. Arbetet ska även besvara effektmålet 

”Går det att minska det största produktionsstoppet till 20 minuter?”. Arbetet 

sammanfattar även de vanligaste teorierna inom förbättringsarbete, samt beskrivning av 

metoder för hur dessa kan tillämpas. 

En noggrann kartläggning av nuläget skedde för att få en klar bild av dagens 

riggningsprocess, utrustning och eventuell förbättringspotential. Kartläggningen utgick 

från en fallstudie av rigg för Pinjong 3 som filmades och analyserades. Flödesscheman 

skapades sedan för samtliga moment under riggen. En litteraturstudie av 

företagsfilosofier och förbättringsarbete gjordes sedan för att ge underlag för 

förbättringar. Dessa applicerades på teoretiska flödesdiagram som visade potentiell 

vinst vid åtgärdning av dagens problem. 

Arbetet visade att det teoretiskt är möjligt att minska det största produktionsstoppet till 

under 20 min. Åtgärderna som krävs är att slöseri i form av onödiga moment, 

förflyttning, felaktigt ordningsföljd vid rigg elimineras. Detta innefattar även att 

optimera rörelseschemat vid rigg, ändra inställning av program för att möjliggöra 

parallella processer, förbereda innan rigg samt mekanisera för att göra maskinprocesser 

snabbare. Arbetet visualiserar även riggningsmomenten idag, potentiell vinst vid 

förbättring samt hur detta ska utföras.  

 

Nyckelord 

Riggning, TPS, Scania, förbättringsarbete, värdeskapande, slöseri, ställtid, lean 

produktion. 



 

 

Analysis of Line Rig 
Abstract 

Scania is constantly working towards improvement in their production philosophy 

Scania Production System (SPS). As for today, the switching from one article to another 

results in a production hold-up for around 60 minutes. This issue is what led to this 

project.  

Therefore, the purpose of the project is to identify the stages in the process that are 

improvable, and to show the gain from these improvements. Then, from the results 

answer the question ”Is it possible to reduce the production hold-up to 20 minutes?”. 

The project also summarizes most common theories about improvement work, and how 

these can be applied.  

A studious mapping of the current state was carried out in order to get a clear picture of 

the rig process, equipment and possible improvements of today. The mapping 

underlined from a case study of the Pinion Line 3, which was filmed and later analyzed. 

From the material, flow-charts were constructed covering all the different parts of the 

line. In the next phase, a study of literature was carried out, covering the philosophies of 

other similar companies and theories about improvement work. The theories were then 

applied to flow-charts, which then showed the potential gain in time if the problems 

were to be solved. 

The analyzes showed that in theory it is possible, with reasonable actions, to reduce the 

switching time from one article to another down to 20 minutes. The arrangement needed 

is that all kinds of waste are removed. This includes optimizing the movement pattern, 

re-programming of machines to enable parallel processes, preparations before the rig 

and making some processes more efficient. The analysis also visualizes how the rig is 

carried out today, potential gain in time as well as how to improve it.  

 

 

 
  



 

 

Innehåll 

1. Inledning ................................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte .............................................................................................................................................. 2 

1.3 Frågeställning .............................................................................................................................. 2 

1.4 Mål................................................................................................................................................ 3 

1.5 Avgränsningar ............................................................................................................................. 3 

1.6 Utförande ..................................................................................................................................... 4 

1.7 Materialbeskrivning ................................................................................................................... 4 

2. Verksamhetsbeskrivning ..................................................................................................... 5 

2.1 Scania ........................................................................................................................................... 5 

3. Nulägesbeskrivning .............................................................................................................. 6 

3.1 Scania Transmission – mjuk bearbetning ................................................................................ 6 

3.2 Studerad line: Pinjong 3 ............................................................................................................. 6 

4. Metod ..................................................................................................................................... 8 

4.1 Litteraturstudie ........................................................................................................................... 8 

4.2 Fallstudie...................................................................................................................................... 8 

4.3 Kvantifiering ............................................................................................................................... 9 

4.4 Teoribildning och modellbildning ............................................................................................. 9 

4.5 Empiri ........................................................................................................................................ 10 

4.6 Presentation ............................................................................................................................... 11 

5. Teori ..................................................................................................................................... 12 

5.1 Lean produktion ....................................................................................................................... 12 

5.2 Slöseri ......................................................................................................................................... 12 

5.3 SMED ......................................................................................................................................... 14 

6. Analys av empiri ................................................................................................................. 15 

6.1 Rörelseschema ........................................................................................................................... 15 

6.2 Flödesanalys .............................................................................................................................. 17 

6.3 Förbättringsåtgärdernas reabilitet .......................................................................................... 25 

6.4 Förberedelser inför riggning .................................................................................................... 25 

6.5 Förbättrade riggtider................................................................................................................ 26 

7. Diskussion ............................................................................................................................ 27 

7.1 Diskussion av metod ................................................................................................................. 27 

7.2 Diskussion av analys ................................................................................................................. 27 

8. Rekommendationer till Scania för fortsatt arbete........................................................... 29 



 

 

9. Referenser............................................................................................................................ 30 

9.1 Litteraturkällor ......................................................................................................................... 30 

9.2 Internetkällor ............................................................................................................................ 30 

 

 

Bilagor: 

Bilaga 1. Uppdragsbeskrivning från Scania 

Bilaga 2. Terminologi 

 



1 

 

1. Inledning 

I avsnittet beskrivs bakgrunden till varför detta kandidatexamensarbete kom till, syftet 

med arbetet, frågeställning, de mål som sattes upp, vilka avgränsningar som gjorts och 

till sist hur utförandet gick till.  

 

1.1 Bakgrund 

Scanias produktionsfilosofi, Scania Production System (SPS), används som grund för 

företagets arbete med ständiga förbättringar. Ett problem i dagsläget vid tillverkning av 

pinjonger är att riggningstiden är alldeles för lång vilket leder till att produktionen 

stannar upp. Produktionsstopp genererar inga pengar till företaget och därför är det av 

stort intresse för Scania att identifiera förbättringspotential och att reducera 

riggningstiderna.  

För att underlätta förbättringar av riggprocessen behövs en vetenskaplig studie som: 

 Identifierar problemen 

 Visualiserar vad som kan åtgärdas 

 Hur problem kan åtgärdas 

 Visualiserar potentiell vinst för att Scania sedan kan ta ställning till om de vill 

genomföra förändringarna 

Personal som arbetar på företaget kan ha svårt att vara objektiva i sin egen bedömning 

eftersom de är vana vid att arbeta på ett visst sätt. Eftersom författarna saknar tidigare 

erfarenhet av berörd produktion ges en objektiv bedömning i denna studie. Författarna 

kan med vetenskapliga teorier om förbättringsarbete som utgångspunkt påvisa potentiell 

vinst med förändringar samt förslag på hur dessa kan utföras.  

Tillverkningen av pinjong består av en mjuk och en hård bearbetning med 

mellanliggande härdning. Den mjuka bearbetningen består av att först bearbeta 

geometrin i en svarv och därefter utföra kuggfräsningsoperationer. När tillverkningen 

ska ställas om för en ny artikelsort måste fixturer och verktyg riggas i såväl 

verktygsmaskiner som i hanteringsutrustning.  

Genomsnittlig riggtid idag är 1,5-2 timmar. Detta är dock den totala tiden för hela 

maskinserien, dvs. den tar inte hänsyn till att vissa moment kan utföras parallellt. Den 

tiden detta arbete har fokuserats på är de två produktionsstoppen som ingår i den totala 

riggningen, ett på 30 minuter och ett på 60 min.  
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1.2 Syfte 

Arbetet ska identifiera kritiska moment vid riggningen samt föreslå potentiella 

förändringar för tidsvinst. Osäkerheten i att uppskatta tidsåtgång för riggningen idag 

leder till att planering av hur produktionen bör ligga till blir väldigt osäker. Detta 

drabbar operatörer som får svårt att planera sin dag, raster och förberedelser inför 

skiftbyte. Det drabbar också beställare av artiklarna som inte kan veta exakt när 

artiklarna blir klara och det kan uppstå förseningar i produktionen. Syftet med detta 

arbete blir därför även att lyfta fram vilka åtgärder som kan säkerställa pålitligare 

riggtid. 

 

1.3 Frågeställning 

”Vad vinner Scanias Pinjong-tillverkning på att förbättra sin riggningsprocess? Och hur 

ska det åstadkommas?” 

För att konkretisera resultatet ytterligare kommer arbetet svara på om det är möjligt att 

minska det största produktionsstoppet på 60 min för en pinjong-tillverkningsline till 20 

minuter. 

Genomsnittlig riggtid (1,5-2 timmar) syftar på den totala riggtiden. Men när den första 

maskinen, svarven, är färdigriggad kan den börja arbeta. Det som arbetet söker är i 

själva verket det största produktionsstoppet på 60 min, se Figur 1 nedan. 

 

 

Figur 1. Översikt över hela riggen som illustrerar det största produktionsstoppet. 
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1.4 Mål 

Uppdragsbeskrivningen angav både effektmål och projektmål för arbetet och återfinns i 

Bilaga 1. 

 

Effektmål: 

Sänka riggtiden till 20 minuter samt att säkerställa den nya tiden. Idag skiljer sig 

riggutförandet mellan olika operatörer, vilket leder till att riggtiderna varierar från fall 

till fall. Uppdraget innefattar därför även att redogöra för ett optimalt riggutförande.   

 

Projektmål: 

 Definiera arbetssätt vid rigg och att tydligt visualisera utförandet 

 Analysera ingående fixturer och fixturdelar samt ge förslag till förbättringar  

 Ange metod/verktyg för att framöver analysera gällande riggmetod 

 

Utöver målen i uppdragsbeskrivningen vill författarna med denna rapport även föreslå 

förändringar av riggutförandet, samt påvisa potentiell tidsvinst som detta medför. 

Arbetet ska även redogöra en sammanställning av relevanta förbättringsteorier samt hur 

dessa kan användas vid förbättringsarbete. Rapporten ska även redovisa metoden som 

använts för att uppnå målen.   

 

1.5 Avgränsningar 

Den ursprungliga frågeställningen innefattade alla produktionsliner om kuggfräsning 

(åtta stycken totalt). Även kostnadsberäkningar önskades ingå. För att arbetet skulle 

kunna genomföras på 11 veckor gjordes följande avgränsningar: 

 Kuggfräsning (hjul+pinjong) begränsades till en produktionsline; Pinjong 3 

 Inga detaljerade kostnadsberäkningar skulle göras 

 Arbetet omfattar inte att implementera föreslagna lösningar 

 Arbetet innefattar inte mätrummet där artiklarnas toleranser kontrolleras efter 

riggningen. Tidsåtgången för denna mätning ingår heller inte i denna studie  
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1.6 Utförande 

Utförandet är indelat i tre faser; förstudie, problemlösning samt analys och 

redovisning. 

 

Förstudie 

 Litteraturstudie 

 Deltagande observation vid rigg 

 Filmning av rigg 

 Intervju/diskussion med anställda 

 Datainsamling 

 

Problemidentifiering 

 Analys av nuläge 

 Brainstorming 

 Tidssättning 

 Utvärdering och val av idéer 

 

Analys och Redovisning 

 Utvärdering av förslag 

 Rapportskrivning 

 Muntlig presentation 

 

Veckovisa möten med uppdragsgivaren på Scania har förts. Presentation av arbetets 

fortskridning har gjorts kontinuerligt.  

 

1.7 Materialbeskrivning 

Det empiriska materialet har kontinuerligt godkänds och diskuterats med 

uppdragsgivare och tekniker. Dessa kommer i fortsättningen benämnas som 

referensgrupp. Materialet till arbetet omfattas av litteraturstudie, observationer, film och 

intervjuer. Samtliga litteraturkällor anses vara tillförlitliga. Det filmade materialet har 

av referensgruppen bekräftats återspegla ett normalt riggutförande. För att underlätta för 

läsaren finns en utförlig lista över använd terminologi i Bilaga 2. 
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2. Verksamhetsbeskrivning 

I detta avsnitt redogörs grundläggande information om företaget Scania. 

2.1 Scania 

1891 grundades i Södertälje en fabrik för tillverkning av järnvägsvagnar, men redan 

1902 tillverkades den första lastbilen. Företaget kom senare att heta Scania CV AB. 

Sedan starten för över 100 år sedan har över 1 400 000 lastbilar rullat ut från Scanias 

produktionsanläggningar [5]. 

Scania har över 35 000 anställda. Av dessa arbetar 2400 inom forskning och utveckling, 

de flesta i Sverige i närheten av företagets produktionsenheter. Företaget inriktar sig på 

tillverkning av tunga lastbilar, bussar och industri- och marinmotorer. Utöver detta 

erbjuder företaget andra tjänster, såsom verkstadstjänster och reservdelar [5]. 
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3. Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel ger en bild av Transmissionsavdelningen i allmänhet och mjuka 

bearbetningen där kandidatarbetet utförts i synnerhet. 

 

3.1 Scania Transmission – mjuk bearbetning 

Scanias Södertälje består av flera olika produktionsavdelningar. Samtliga arbetar med 

line-produktion, dvs. produktionen sker i en bestämd följd genom en serie av maskiner 

med en hög automatiseringsgrad. Med mjuk bearbetning menas ej härdade artiklar.  

Vid varje line på Transmission arbetar en operatör och det är även denne som sköter 

omställning (riggning) av maskiner mellan olika artiklelsorter. Operatörerna vid 

Transmission arbetar i tre olika skift per dygn och under dagtid arbetar även två stycken 

produktionsledare. Utöver dessa finns även två produktionstekniker som arbetar med 

maskinunderhåll, förbättringsarbete och ibland även riggning.  

 

3.2 Studerad line: Pinjong 3 

Den studerade produktionslinen för fallstudien har varit den tredje av totalt fyra liner 

som tillverkar pinjonger. En pinjong visas i Figur 2 nedan och är det kuggdrev som 

överför kraften från kardanaxeln till krondrevet.  

 

 

Figur 2. Illustration av pinjong [8]. 
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Pinjong 3 är uppbyggt enligt Figur 3 nedan. Linen består av en svarv, kuggfräs, 

robotcell, splinesfräs, gradmaskin samt en bana för bitarna.  

 

 

Figur 3. Uppbyggnad av Pinjong-line 3 [6]. 

 

En obearbetad artikel läggs för hand på banan av operatören vid startpunkten, se Figur 3 

ovan. Sedan transporteras biten automatiskt via de olika maskinerna, se Figur 4 nedan. 

Operatörens sköter maskinerna, utför mätningar, matar på nya ämnen och lyfter av 

färdiga artiklar som sedan transporteras till montering. 

 

 

Figur 4. Artikelns rörelse genom line. 
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4. Metod 

Arbetsprocessen startade med ett företagsbesök med visning av verkstaden och möte 

med personal och uppdragsgivare på Scania Transmission. Därefter följde en 

litteraturstudie för att skapa en teoretisk förankring i vetenskapligt material. Olika 

metoder för studier av linjeproduktion studerades och utvärderades. Målet var att hitta 

en optimal metod att angripa uppdraget på. Den empiriska studien bestod i deltagande 

observation samt filmvisning och diskussion med referensgruppen. Metoder för 

förbättringsarbete ur litteraturstudien diskuterades. Empirin låg sedan, tillsammans med 

studerad litteratur, till grund för uppsatsens analys. Analys och slutsatser 

sammanfattades sedan denna rapport.  

 

4.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien syftade till att bygga upp en teoretisk bas för uppsatsens analys av 

empirin. Det första som undersöktes var vetenskapliga metoder, för att kunna angripa 

uppdraget på bästa sätt. Metoderna behövde vara erkända och vetenskapligt pålitliga. 

Det visade sig att flera olika metoder behövde kombineras för att nå resultat. Dessa 

beskrivs noggrannare i kapitlen nedan. 

Boken ”Vetenskaplig Metod” [1] säger att: ”Litteraturstudien ligger även till grund för 

utformningen av intervjuunderlag vid insamling av empirisk data.” Genom att läsa om 

andra företagsstrategier (Gemba Kaizen, TPS (Toyota Production System)) skapades en 

förståelse för senare empiriskt inhämtad data.  

Insamlingen av litteratur skedde via Stockholms stadsbibliotek där företagsstrategier 

och framstående filosofier såsom den japanska produktionsfilosofin studerades. Scanias 

databaser gav information om cykeltider, maskindata osv. Även internetkällor har 

använts till faktainsamling om Lean produktion, som handlar om förbättringsarbete och 

minskat spill i produktionen. Databaser knutna till KTHB gav information om 

flödesanalys. 

 

4.2 Fallstudie 

Syftet med en fallstudie är enligt [1] att ta en liten del av ett stort förlopp (som alltså 

innehåller många fall av olika sorter vid olika tidpunkter) och med hjälp av fallet 

beskriva verkligheten. Vinsten med tillvägagångssättet är att slippa angripa den stora 

beskrivningen (ta upp många eller alla fall), utan istället på ett begränsat utrymme ändå 

ge en uppfattning om hur något går till eller ser ut. Svårigheten är att ett ensamt fall 

aldrig fullt ut kan representera verkligheten. Det betyder att slutsatser måste dras med 

försiktighet. Slutsatserna kan ses som indicier och får värde först när det finns andra 

indicier som pekar åt samma håll och som inhämtats genom andra forskningsmetoder.  

Efter godkännande från uppdragsgivaren har arbetet i denna rapport ändå utgått från 

enskilda fall. Detta ansågs nödvändigt med tanke på arbetets tidsplan. Materialet har 

sedan kontinuerligt granskats av referensgruppen, som har bekräftat att fallstudien 

motsvarar ett normalt tillvägagångssätt.  
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Syftet med fallstudien har varit att dela upp materialet i samtliga arbetsmoment för att 

sedan grundligt analysera riggningen. 

Första stadiet av en fallstudie har enligt [1] till uppgift att skapa förståelse mer än att 

förklara. Det är först när fallstudien har skapat förståelse som precisa frågor och 

hypoteser kan formuleras. Fallstudien inleddes genom medverkan vid riggningar och 

anteckningar fördes över observationerna. Det visade sig informationsmängden var 

överväldigande. För att effektivisera inhämtningen av empiriskt data beslutades att 

riggningen skulle dokumenteras på film. Mer om dokumenteringen under ”Empiri”, 

kapitel 4.5. 

I motsats till statistisk analys innebär fallstudien stor närhet till analysobjektet. 

Fallstudien är vanligtvis även mer idégivande än den statistiska [1]. Fallstudie har 

vidare valts som metod eftersom det gynnar arbete med många olika variabler (dvs. 

problem) istället för att arbeta med många objekt men få variabler. 

Inledningsvis samlades all form av dokumenterat riggningsmaterial hos Scania in. Det 

visade sig att materialet inte var tillräckligt detaljerat för att kunna användas till detta 

arbete. Därför blev deltagande observation nödvändigt för att fortskrida i arbetet.  

Enligt [1] är det väldigt viktigt att deltagande observationer även kompletteras med 

andra källor såsom protokoll och intervjuer. Annars riskerar rapporten att inte tillmätas 

tillräckligt stort vetenskapligt värde. Därför har materialet kontinuerligt granskats av 

referensgruppen. 

 

4.3 Kvantifiering 

Kvantifiering har använts genom hela arbetet då insamlad data har tidssatts, räknats på 

och jämförts. Resultaten har sedan använts för att generera förslag till lösningar.  

 

4.4 Teoribildning och modellbildning 

För att öka förståelsen hur undersökningsobjektet (riggningen) fungerar har fallstudien 

brutits ner  i delar om varje moment för att på så vis forma en teori om utförandet. 

Enligt [1] är inte teorin en beskrivning av hur undersökningsobjektet verkligen fungerar 

utan en förenklad bild av hur vissa delar kan tänkas fungera och hänga samman. Den 

vetenskapliga artikeln ”Produktion Flow Analysis” [7], säger även att producerande 

system beskrivs bäst med flödesscheman som gör det enkelt att förstå komplexa flöden. 

Därför har tidssatta flödesscheman skapats över samtliga ingående moment som utförs 

vid riggningen. Flödesschemat får sedan verka som en modell för hur verkligheten ser 

ut. Ju noggrannare tidssättning och ju mer komplicerad modellen görs, desto större är 

möjligheten att den återspeglar verkligheten [1]. Därför har fallstudien tidssatts på 

sekundnivå med hjälp av videoredigeringsprogrammet Sony Vegas Pro, vilket medförde 

hög noggranhet. Avrundning upp till hela sekunder har skett. Referensgruppen, och 

författarna, har inte tyckt att noggrannare tidsättning har varit nödvändig då resultatet 

inte påverkas nämnvärt av avrundningen. 
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4.5 Empiri 

Då riggningen är en komplicerad process har många samtal och intervjuer skett med 

referensgruppen på företaget. Inledningsvis intervjuades operatörer i samband med rigg, 

men det visade sig svårt att få ut relevant fakta. För en lyckad intervju måste 

intervjuaren nämligen välja rätt objekt samt vara väl förberedd [1].  

Då deltagande observation inte var tillräcklig dokumenterades riggningen på film. 

Filmen studerades, klipptes och de olika momenten tidssattes. Utöver egen analys har 

även referensgruppen deltagit i studie av filmad material. Under filmvisningen har 

tillvägagångssätt och möjliga lösningar diskuterats. Diskussionerna spelades in och 

skrevs ut i efterhand för analys.  

Utifrån filmad riggning av Pinjongline 3 har flödesscheman konstruerats som beskriver 

varje delmoment i riggen. Momenten har sedan färgsatts, se Figur 5 nedan. 

Färgsättningen skildrar graden av värdeskapande (momentet höjer värdet på produkten) 

och slöseri (momentet är onödigt). Mer djupgående beskrivning av begreppen återfinns 

i teoravsnittet. 

 

 

 

Figur 5. Färgkodernas innebörd. 
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4.6 Presentation 

Flödesscheman har analyserats och momenten har markerats med tre stycken färger. 

Färgerna representerar i vilken mån ett moment är värdeskapande eller slöseri. Ett 

flödesschema över nuläget har sedan presenterats för referensgruppen.  

En fiktiv process i Figur 6 nedan, består av att operatören först byter skär, väntar på 

maskinoperation, måste hämta nya verktyg för att byta upplägg och slutligen gå tillbaka 

och lämna verktygen. 

 

 

Figur 6. Förenklat exempel på hur en riggnings olika moment har presenterats. 

 

Om verktygen istället placerades intill maskinen slipper operatören gå och hämta 

verktygen och kan utföra bytet av skär och upplägg samtidigt och sedan gå vidare till 

nästa steg i riggningen. Figur 7 nedan illustrerar då hur förändringen har utförts, samt 

tidsvinsten. 

 

 

 

Figur 7. Förenklat exempel på hur potentiell vinst vid riggninsförändring har 

presenterats. 
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5. Teori 

Detta kapitel innefattar de sju former av slöseri som förekommer vid produktion. De 

aspekter ur Scania Production System (SPS) som har kunnat utnyttjas under projektets 

gång sammanfattas sedan. Slutligen nämns SMED-metoden som har använts under 

analysen. 

 

5.1 Lean produktion 

Lean produktion handlar om att eliminera slöseri samt maximera den värdeskapande 

tiden i systemet.  En stor del av en produkts ledtid består av transporter, onödig 

hantering, lager, väntetid och andra former av slöseri. Endast en liten del av produktens 

väg genom produktionen är värdeskapande. Med värdeskapande menas allt som tillför 

ett värde till produkten, t ex. när ämnet bearbetas eller verktyg/program byts för 

tillverkning av ny artikelsort. För att erhålla en effektiv produktion gäller det att 

eliminera allt slöseri. Detta i enhet med Toyota Produciton Systems erkända 

produktionsfilosofi [3].  

Lean produktion använder en metod kallad 5S för att skapa en väl anpassad arbetsplats 

[4]. Varje S står för ett steg i metoden:  

Sortera – sortera bort allt onödigt (material, verktyg etc.).  

Systematisera – placera saker så att dem är synliga och lättillgängliga, samt märk upp. 

Städa – håll rent och snyggt.  

Standardisera – gör upp regler för hur punkterna ska upprätthållas.  

Se till – följ reglerna. 

 

5.2 Slöseri  

Med slöseri menas allt som inte är värdeskapande för produkten. I Lean produktion 

definieras sju typer av slöseri [3].  

 

Överproduktion 

Vid överproduktion produceras mer än vad kunden behöver. I ett just-in-time system 

anses det värre att ligga före än efter planerad produktion. Detta anses vara det värsta 

slöseriet eftersom det ger en falsk bild av verkligheten. I själva verket leder 

överproducering till lagerkostnader, överbemanning, maskintid, onödiga transporter 

samt administration [3]. 
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Onödiga lager 

Lager av såväl råmaterial som färdiga produkter är inte värdeskapande utan medför 

endast ökade kostnader i form av lagerhållning, transporter och hantering. Även 

kvalitén blir lidande då det är svårt att behålla en god översikt. Stora lager kan även 

medföra att problem som t ex. maskinhaveri inte åtgärdas direkt då produkter istället 

kan hämtas från lager [3]. 

 

Misstag och korrigeringar 

Felaktigt tillverkade produkter leder till slöseri eftersom de förr eller senare måste 

justeras eller i värsta fall kasseras. För att undvika detta ska produkterna vara noggrant 

utvecklade från början [3].  

 

Onödiga rörelser 

All förflyttning som inte är värdeskapande är onödiga rörelser. Detta innefattar gång, 

tunga lyft samt att sträcka sig efter saker. För att undvika denna form av slöseri ska alla 

verktyg vara strategiskt placerade. Även de 5 S:en används här [3]. 

 

Onödiga arbetsmoment 

För att identifiera denna form av slöseri krävs detaljerad kunskap om arbetsprocessen. 

Onödiga arbetsmoment kan komma av överdrivna toleranskrav, felaktig ordningsföljd 

av arbetsmomenten eller missanpassad utrustning. Onödiga arbetsmoment kan effektivt 

undvikas genom användarvänlig utrustning, kombinering av olika moment samt en 

genomtänk flödesorientering [3].   

 

Väntetid 

Det finns två typer av väntetid. Den första är lätt att upptäcka och uppkommer när det är 

obalans i systemet, det saknas delar, information eller vid maskinhaveri.  

Den andra typen är svårare att upptäcka. Även om en maskin utför ett värdeskapande 

arbete är det samtidigt onödig väntetid om operatören endast står och iakttar detta 

istället för att arbeta med något annat. 

För att motverka detta används ofta filosofin Paper Kaizen, som syftar på att eliminera 

allt slöseri redan på skrivbordsstadiet [3]. 

 

Onödiga transporter 

Transporter är nödvändiga men inte värdeskapande. Därför är onödiga transporter 

slöseri då de är tidskrävande samt att det medför risker att transportera då produkter 

riskerar att skadas. Transporter medför även kostnader. För att motverka onödiga 

transporter används bl. a. förbrukningsstyrd produktion [3]. 
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5.3 SMED 

SMED (Single digit Minute Exchange of Dye) handlar om förbättring av förberedelser. 

Enligt teorin finns det två typer av ställtider [2]:  

Inre ställ – sådant som måste utföras medan maskinen är stoppad.  

Yttre ställ – innefattar arbetsmoment som går att utföra medan maskinen är igång. 

 

SMED-metoden utförs i åtta steg: 

1. Separera inre och yttre ställ 

2. Omvandla inre ställ till yttre ställ 

3. Standardisering måste vara funktionell, dvs. ska endast ske där det är väsentligt 

för verktygens infästning 

4. Funktionella fästanordningar, t ex. bajonettfästning 

5. Justera fixturer i förhand 

6. Parallella operationer – vad kan göras parallellt? 

7. Eliminera justeringar 

8. Mekanisera – hydrauliska och pneumatiska infästningar, dvs. snabbare byten. 
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6. Analys av empiri 

I detta kapitel redogörs för hur riggningen utförs idag samt  förslag på förbättringar. 

Avsnittet påvisar vinst vid optimering samt vad som krävs för att uppnå resultaten. 

 

6.1 Rörelseschema 

Onödig förflyttning höjer inte värdet på produkten och är därför slöseri. Onödig 

förflyttning uppstår när verktyg och material som används vid riggning är felplacerade. 

En annan anledning kan vara att ett utarbetat optimalt rörelsemönster saknas. Ett 

spagettidiagram för förflyttning under en normal riggning utifrån det filmade materialet 

illustreras i Figur 8 nedan. 

 

Figur 8. Förflyttning (röda linjer) under normal riggning. 
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Total förflyttning under rigg är drygt 500 meter. Av dessa är 300 meter till och från 

mätrum och 200 meter är rörelse vid P3. För att elimineras den onödiga förflyttningen 

måste verktyg placeras på armlängds avstånd och ett standardiserat riggutförande 

efterföljas. Resultatet blir att den totala rörelsen minskas till 365 meter. Det betyder 65 

meter i anslutning till P3, en minskning med 67.5 %. Det optimala rörelsemönstret blir 

enligt Figur 9 nedan: 

 

Figur 9. Optimalt rörelsemönster (gröna linjer). Siffrorna indikerar ordningsföljden i 

vilken riggen ska utföras. 

 

Det optimerade rörelsemönstret i Figur 9 utförs enligt: 

1. Rigga två paletter samt lägg på två ämnen 

2. Rigga svarv 

3. Mäta pinjong 

4. Lämna pinjong till mätrum 

5. Rigga fräs 

6. Lossa de två uppläggen 

7. Placera dessa på tavlan samt ta ner tre nya upplägg 

8. Lossa ett upplägg och placera ett nytt 

9. Placera de sista två uppläggen samt rigga iRb-gripare 

10. Rigga gradverktyget (spin-tech) 

11. Rigga gradningsutrustning 

12. Rigga splines-fräs 

13. Stäng dörr, kvittera rigg 



17 

 

6.2 Flödesanalys 

Flödesdiagram har skapats för riggning av respektive maskin, för att identifiera samtliga 

ingående moment under riggningen. Dessa har sedan färgsatts, där färgkodningen 

identifierar i vilken mån momenten är värdeskapande, väntetid eller slöseri. Utifrån 

detta har sedan optimering av riggningen utförts för samtliga maskiner. Även 

nödvändiga åtgärder för att uppnå detta presenteras. 

 

Splines-fräs 

I Figur 10 nedan visas ett flödesschema över de moment som ingår i riggning av 

splines-fräsen.  

 

 

Figur 10. Flödesschema för splines-fräs. 

 

Problem vid riggning av splines-fräs: 

 Splines-fräsen är placerad i robotcellen med en säkerhetsfunktion, vilket gör att 

maskinerna inte kan köras om en celldörr står öppen. För att återställa cellen 

måste säkerhetsdörrar stängas och detta kvitteras från utsidan. Detta för att 

operatören inte ska skadas av maskinerna inuti cellen. Riggning av splines-

fräsen sker inne i cellen där upplägg byts, gripdon spänns manuellt och ämne 

lyfts in från banan. Säkerhetsfunktionen gör därför att operatören måste förflytta 

sig in och ut genom cellen upprepade gånger.  

 Kontrollpanelen för att sköta splines-fräsen, stänga och växla runt gripdon samt 

att utföra programbyte är placerad utanför cellen.  
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 Kontrollpanelen innehåller även komplexa menyer för programbyte och 

operationer. 

 Tunga ämnen används för att ställa in splines-fräsen. Dessa måste lyftas 

manuellt av operatören från banan, vilket innebär extra förflyttning. 

 

Dessa faktorer leder till att operatören måste förflytta sig in och ut genom cellen sex 

gånger för att fullfölja riggen.  

 

Åtgärder: 

Om istället en riggmall av plast införs, som placeras på armlängds avstånd från 

maskinen, kan onödig förflyttning till och från banan elimineras. Riggmallen medför 

även att arbetet blir mer ergonomiskt för operatören. 

Om en ljusbom installeras vid öppningen till splines-fräsen kan denna tillåtas köras 

medans operatören befinner sig i cellen på ett säkert sätt. Om ljusbommen bryts stannar 

splines-fräsen. Detta kombinerat med att en handdosa för styrning av splines-fräsen 

installeras nära öppningen till maskinen gör att operatören kan utföra riggningen från 

samma position.  

Handdosan möjliggör även snabbare styrning än kontrollpanelen på utsidan, eftersom 

onödiga menyval elimineras då operationerna istället kan utföras med enkla 

knapptryckningar. Om även verktygen för den manuella inställningen av gripdonen 

placeras på armlängds avstånd, och uppläggen som ämnet placeras i typanpassas, 

minskar riggningstiden ytterligare.  

Dessa förändringar leder till ett förbättrat riggningsutförande och förkortad riggningstid, 

se Figur 11 nedan. 

 

 

 

Figur 11. Flödesschema för förbättrad riggning av splines-fräs. 
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Svarv 

I Figur 12 nedan visas ett flödesschema över de moment som ingår i riggning av 

svarven. 

 

Figur 12. Flödesschema för riggning av svarv. 

 

Problem vid riggning av svarv: 

 I fallstudien sker totalt tio stycken öppningar och stängningar av dörren till 

svarven. Fyra av dessa steg uppstår på grund av att svarvens två revolvrar 

(mekaniska verktygshållare) mäts in två separata operationer. 

 I fallstudien är även riggningen av palletter och ämnen på inbanan inte förberedd 

och måste istället ske under riggning av svarven. 

 Väntetiderna på maskinen under riggning är väldigt utspridda, vilket innebär att 

parallella processer (t ex. fortsatt riggning av inbana) inte kan utföras utan att 

svarvriggningen står still. 
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Åtgärder: 

Om de två revolvrarna istället mäts in i en operation så elimineras fyra 

öppningar/stängningar av svarvdörren.  

Verktygstavlan kan flyttas närmare kontrollpanelen för att minimera operatörens 

förflyttning. 

Förbereds inbanan innan riggning så behöver operatören inte lägga på palletter och 

ämnen under riggningen. Inför svarvriggningen behöver inte fler än två ämnen läggas 

på inbanan.  

Om inmätning av skär och revolvrar sker samtidigt och i följd, fås ett smidigare 

riggningsflöde där svarven kan arbeta utan övervakning i 8 min 23 sek. Denna tid kan 

då utnyttjas till fortsatt riggning av inbanan.  

Dessa förändringar leder till ett förbättrat riggningsutförande och förkortad riggningstid, 

se Figur 13 nedan.   

 

 

Figur 13. Flödesschema för förbättrad svarvriggning. 
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Gradning 

I Figur 14 nedan visas ett flödesschema över de moment som ingår i riggning av 

gradning och gradverktyg (spin-tech). 

 

Figur 14. Flödesschema för riggning av gradning och spin-tech. 

 

Problem vid riggning av gradning: 

 Rörelsemönstret i gradcellen är inte optimalt. Operatören behöver förflytta sig 

mellan två verktygstavlor inuti cellen. Uppläggen för pinjongen är placerade på 

tavlan längst bort från gradningsstationen. 

 Fyra skruvar till upplägg används men endast två stycken är nödvändiga. 

 Operatören har en handdosa för att styra roboten när han arbetar inuti cellen, 

men roboten arbetar då av säkerhetsskäl väldigt långsamt. Gradfilen måste först 

justeras en gång, sedan pausas robotens läge vid inmätningsposition och 

gradfilen måste justeras ytterligare en gång.  

 Ordningsföljden som momenten utförs i gör att operatören måste stå i cellen och 

styra roboten med handdosa, vars hastighet reduceras. 
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Åtgärder: 

Om uppläggen flyttas till verktygstavlan närmast gradstationen undviks onödig 

förflyttning.  

Under deltagande observation av andra riggningar har författarna konstaterat att endast 

två skruvar för uppläggen räcker. Detta sparar tid vid både av- och påmontering. 

Idag används roboten för att ställa in läget för gradverktygets gradfil i två operationer. 

Om istället en tolk (stålverktyg för inställning av gradfilens position) används av 

operatören kan operationen istället utföras i ett moment utan robotens inblandning, 

vilket leder till minskad väntetid. 

Om riggningen förbereds och ordningsföljden ändras så att gradmaskinen blir helt 

mottaglig för ämne, kan operatören lämna cellen och roboten arbeta i full hastighet och 

väntetider reduceras ytterligare. För att detta ska fungera måste roboten programeras att 

stanna när gradinställningen ska utföras vid första arbetscykeln.  

Åtgärderna leder till ett förbättrat flödesschema i Figur 15 nedan. 

 

 

Figur 15. Förbättrat flödesschema för riggning av gradning och spin-tech. 

 

 



23 

 

Fräs 

I Figur 16 nedan visas ett flödesschema över de moment som ingår i riggning av fräsen. 

 

 

Figur 16. Flödesschema för riggning av fräsen. 

 

Riggningen av fräsen kan enligt analysen inte optimeras mer än med ett par sekunder. 

Det finns dock faktorer att ta hänsyn till: 

När fräsen ska riggas behöver det nya fräsverktyget lyftas in med en travers. I 

fräsverkyget fästs därför en ögla som traversen hakas fast i. Små tidsvinster kan uppnås 

om en extra lyftögla förmonterats i det nya fräsverktyget. Detta gör att operatören inte 

behöver flytta öglan från den gamla till det nya fräsverktyget, vilket gör att maskinen 

kan startas innan det gamla verktyget lossas från traversen. 

Riggningen kräver att den riktiga pinjongen lyfts in från banan. Operatören kan alltså 

inte använda en riggmall i detta fall. 
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Den viktigaste faktorn för att säkerställa riggningstiden av fräsen är att undvika onödiga 

förflyttningar. Detta görs genom att riggvagnen (vagn med verktyg för riggningen) är 

väl förberedd och innehåller: 

 Nytt fräsverktyg med förmonterad lyftögla 

 Utskrivet Arthur-dokument (information om toleranser, inställningar, program) 

 Chuck för pinjong 

 Centreringsdon för inmätning av chuck-kast 

 Mätklocka 

 Trasa 

 

Förberedelserna och förbättringarna leder till ett optimerat riggningsflöde i Figur 17 

nedan. 

 

Figur 17. Flödesschema för förbättrad fräsriggning. 
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6.3 Förbättringsåtgärdernas reabilitet 

För att försäkra att förbättringsåtgärderna är rimliga har referensgruppen i diskussioner 

om redovisat material bekräftat följande: 

 Filmat material återspeglar normalt riggutförande 

 Mätning av ämne i svarv ska ej utföras 

 Riggmallar kan användas 

 Omprogrammering av svarv och robot är möjliga 

 Operatören behöver endast lasta på två ämnen för rigg av svarv 

 Flytt av verktygstavlor samt maskinkomponenter är möjliga 

 Justering och förenkling av inställningar är möjlig 

 

6.4 Förberedelser inför riggning 

Goda förberedelser är nödvändiga för förbättringar vid riggningarna. Dessa är grundade 

på SMED-metoden och ordningsföljd av riggmoment har ändrats för att möjliggöra 

parallella processer vid väntetider på maskiner. I analysen har förberedelser innefattat 

att riggvagnen måste vara förberedd, samt att inbanan är riggad med två palletter och 

ämnen innan riggningen av svarven börjar.  
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6.5 Förbättrade riggtider 

Teoretiskt möjliga förbättringar utifrån SMED-metoden (kapitel 4.3) ger riggtid: 

 Svarv: 18:19 min (tidigare 23:59 min) 

 Fräs: 10:45 min (tidigare 11:01) 

 Gradning: 14:20 min (tidigare 16:08) 

 Splines-fräs: 2:28 min (tidigare 4:17) 

 

Produktionsstoppet är uppdelat i två delar, över svarv och över fräs/gradning/splines-

fräs. 

Svarven går enligt resultat att rigga under 20 min. 

Riggningtid för fräs, gradning och splines-fräs är totalt 27:33 min. Dock är en cykeltid 

på 5 min inräknat när första bit bearbetas i fräsen. Riggas splines-fräsen parallellt under 

denna cykeltid, se Figur 18 nedan, blir största produktionsstoppet 22:33 min. Den 

manuella gradinställningen i det här fallet tar totalt 5:42 min. Referensgruppen har 

bekräftat att gradinställningen är ett hantverk och varierar stort beroende på fall till fall 

och operatör.  

Då största produktionsstoppet i fallstudien ligger väldigt nära 20 min anser författarnas 

att effektmålet kan uppnås, dvs. det går att minska riggningstiden (produktionsstoppet) 

till under 20 minuter. 

 

 

Figur 18. Riggningsföljd med parallella processer. 
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7. Diskussion 

7.1 Diskussion av metod 

Då denna uppsats bygger på en fallstudie av filmad riggning är uppsatsens resultat en 

modell av verkligheten. Diskussioner med referensgruppen har visat sig vara mycket 

givande. Dock finns det alltid en risk att författarna, vid sammanställningen av 

ostrukturerad data, medvetet vinklar eller sållar efter vad de tror eftersöks. För att 

motverka detta har de mest ingående diskussionerna spelats in och analyserats noggrant 

i efterhand. Osäkerheter har eliminerats genom att uppgifterna har följts upp i efterhand 

och bekräftats riktiga. 

Deltagande observation ger möjlighet att gå på djupet och förstå skeenden. När de 

endast betraktas utifrån kan de misstolkas och studeras en process enbart från text går 

ofta många moment om miste. Deltagande observation ger en mer verklighetstrogen 

bild av processen. 

En nackdel med deltagande observation är dock att betraktaren lätt blir involverad i 

skeendet och snabbt ser det från en subjektiv utgångspunkt. Det kan då vara svårt att 

hålla tillräcklig distans för att säkerställa en klart objektiv beskrivning. En annan 

nackdel är att betraktarens närvaro kan påverka det händelseförlopp som studeras [1].  

Detta gäller både såväl vid antecknande men framför allt vid filmning. För att försäkra 

att inhämtat material speglar verkligheten har det kontinuerligt redovisats för 

referensgruppen. 

Filmning och dokumentation kan vara hämmande för vissa personer, men inspelning av 

såväl riggning som möten bedömdes dock vara nödvändigt. Detta för att den omfattande 

informationsmängden skulle kunna analyseras korrekt i efterhand.  

För att motverka hämningar försäkrades även att allt material enbart skulle användas av 

författarna. 

Metoden och utförandet rekommenderas av författarna för analys av andra 

produktionsliner på såväl Scania som hos andra företag eftersom den effektivt ger en 

god bild av verkligheten och förbättringsmöjligheter.  

 

7.2 Diskussion av analys 

Arbetet sammanfattar förbättringsteorierna väl. I analysen redovisas tydligt 

riggutförandet som det ser ut idag, samt tidsvinst med potentiella förändringar och hur 

dessa kan utföras. 

Resultaten från analyses anses tillförlitiga. Förbättringarna är grundade i kända 

förbättringsteorier och är möjliga att genomföra. Detta har även bekräftats av 

referensgruppen.  

Författarna anser att resultaten kan användas på samtliga pinjong-liner (fyra stycken) på 

Transmission – mjuk bearbetning. Dock måste hänsyn tas till eventuell skillnad i 

utrustning och maskiner. Eftersom resultatet kommer ur en fallstudie kan resultatet inte 

appliceras direkt på andra företag. Inte heller på andra produktionsdelar av Scania.  
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För de fyra kronhjuls-linerna på Transmission behövs egen studie då dessa skiljer sig 

till såväl utseende som utförande.  

Resultatet för effektmålet anses pålitligt och det är möjligt att hålla produktionsstoppet 

under 20 min. I analysen antas dock att oförutsägbara problem som t ex. maskinstopp 

eller ovanligt lång kö i mätrum inte uppkommer. För att ytterligare säkra riggtiden bör 

rutiner i mätrummet ses över då det i praktiken kan förekomma längre väntetider än 45 

min. 

Resultatet förutsätter även att riggen är väl förberedd.  

För att ytterligare säkra riggtiden kan även en Andon (extra operatör) användas. 

Analysen är utformad efter en operatör. Möjligheten att ta till Andon är dock bra vid 

uppkomst av oförutsedda problem vid riggning. 
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8. Rekommendationer till Scania för fortsatt arbete 

Metoden för att utföra arbetet är noga beskrivet och kan med fördel användas av Scania 

för liknande studier.  

Författarna rekomenderar följande tillvägagångssätt: 

1. Studera denna rapport 

2. Studera de förbättringsfilosofier som beskrivs i denna rapport 

3. Filma det riggningsobjekt som ska undersökas för att fånga samtliga moment 

4. Analysera materialet tillsammans, diskutera, brainstorming, var öppna för idéer 

och förändring 

5. Skapa flödesdiagram för översikt 

6. Färgsätt moment efter värdeskapande/slöseri 

7. Analysera slöseri, vad kan åtgärdas? Använd SMED för inre/yttre ställ 

8. Åtgärda teoretiskt och analysera vinst/kostnad 

9. Involvera operatörerna som har god kunskap om riggning. Be dem komma med 

egna förslag så tar de lättare till sig förändringarna 

10. Utför tester av åtgärder innan implementering 

 

Om produktionsstoppen ska sänkas ännu mer än under 20 min ser författarna potential i 

att bryta ner momenten i flödesdiagrammen än mindre komponenter. Det finns många 

värdeskapande (gröna) moment som vid nedbrytning förmodligen visar sig innehålla 

onödiga (röda) delmoment. Detta innefattar t ex. hur verktyg ska hållas i handen eller i 

vilken följd skruvar ska lossas. Framför allt rekommenderas att undersöka de mer 

tidskrävande momenten från denna studie.   

Om analysen fastställt att riggtiderna inte längre går att förbättra ytterligare efter 

förutsättningarna är det dags att undersöka mer radikala förändringar. Med detta menar 

författarna ombyggnad av befintlig utrustning, nya maskiner eller utformning för att 

förändra flödet. Detta är dock kostsamma operationer och har inte undersökts i denna 

rapport. 

För att resultaten till riggförbättring från detta arbete ska fungera är mätrummet en 

kritisk punkt. Författarna rekommenderar Scania att utföra liknande analys för 

mätrummet för att minska riskerna för köer och optimera mättiderna. Svara på frågor 

som: 

 Behövs fler eller nya maskiner? 

 Behövs mer personal?  

 Är uppfästningssätt optimalt? 

 Behövs utbildning? 

 Kan mätrummet förberedas? 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Uppdragsbeskrivning från Scania 
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Bilaga 2. Terminologi 

 

Andon – Extra personal som kallas in när en process behöver hjälp. 

 

Artikel – Typ av ämne/objekt. 

 

Buffert – Lager av produkter, artiklar och komponenter mellan de olika stegen i 

processen. 

 

Fixtur – Uppspänningsanordning för arbetsstycke. 

 

Kronhjul – Den ena typen av tillverkade komponenter på Transmission, mjuk 

bearbetning. Används i lastbilar för att överföra moment från pinjong. 

 

Lean – Filosofi om att eliminera slöseri för att maximera den värdeskapande tiden i 

produktionen. 

 

Line – Engelsk beteckning för linjeproduktion. 

 

Mätrum – Avskiljt rum där toleranser för ämne mäts. 

 

Operatör – Personal som arbetar vid line och kör maskinerna. 

 

Pinjong – Den andra (och studerade) typen av tillverkade komponenter på 

Transmission, mjuk bearbetning. Pinjong är den kuggdrev som överför kraften från 

kardanaxeln till krondrevet.  

 

Produktionstekniker – Ingår i avdelningens ledningsgrupp med hög kompetens, styr 

och utvecklar mot aktuella mål. 

 

Rigg – Omställning av maskiner och inställningar från en artikel till en annan. 

 

Robot – Robotarm som används för att mekanisera hantering av ämne. Benämns även 

som iRb (Industri-Robot). 
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Spin-tech – Munstycke till robotarm som utför gradningsoperationer. 

 

Splines-fräs – Fräser splines-spår på pinjong. Sista steget i produktionen. 

 

Svarv – Maskin som bearbetar cylindriska delar av ämnet. Första steget i produktionen. 

 

Travers - Lyftanordning 

 


