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Sammanfattning 
Metoder och system för mätteknik får en allt större betydelse för moderna tillverkningsföretag. 
Allt fler företag har insett det strategiska värdet av en förbättrad kvalitetsuppföljning för att 
minimera kostnader på grund av kvalitetsbrist. 

Syftet med denna rapport är att ta fram en strategi för standardisering av kontrollmätningen vid 
den nya typ av mätplats, en Q-plats, som ställts upp inom avdelning DXMH vid Scania 
Transmission. Q-platsen ger möjligheter för operatörerna att i större grad själva genomföra 
kontrollmätningen i närheten av produktionslinjen. 

I rapporten analyseras först Q-platsens funktion utifrån en studie av Scania Transmission DX, 
dessutom redovisas fallstudier på andra avdelningar inom Scania och vid andra 
tillverkningsföretag. En intervju och en genomförd litteraturstudie ger stöd åt analysen 
fallstudierna. Tillsammans gav det en samlad bild av arbetet på Q-platsen.  I uppsatsen 
identifieras ett antal enligt vår bedömning viktiga faktorer att ta hänsyn till vid utformningen av 
en strategi för standardisering av kontrollmätningen. 

Vår rekommendation är att arbetet på Q-platsen bör standardiseras utifrån en strategi med 
kontrollmätning i slingor. Detta för att arbete med kontrollmätning i slingor tydliggör ett 
normalläge för arbetet från vilket avvikelser och ständiga förbättringar kan genomföras. 
Identifiering av normallägen och avvikelser är målet med standardisering enligt Scanias 
produktionssystem SPS. 

 

  



 

Abstract 
The importance of, and need for, improved quality assurance has gained an increased interest 
among companies in the manufacturing sector.  The strategic value that may be realised from 
reduced costs due to improved quality control has thus been noted by a growing number of 
companies. 
 
Given this, the purpose of this paper is to present a strategy for standardization of the working 
methods at the new quality assurance site developed within the department of DXMH at Scania 
Transmission. 
 
The paper includes four kinds of studies; a literature review, a study of the present state at 
DXMH and their future plans for the Q-site, an interview and a set of case studies at other 
manufacturing companies as well as some other departments at Scania. 
 
In the case studies the Q-site is compared with the approaches developed in other 
manufacturing companies regarding quality assurance. Based on the study of the present state, 
we have identified a number of issues in relation to the work at the Q-site. We have moreover 
highlighted the fact that currently there is no active process of standardization within the DXMH 
department. In light of the accomplished interviews and the literature review, we are then able 
to present a proposal for how the Q-site may be used as a first step towards the establishment of 
process for standardized work at the department. We suggest that such a process of 
standardization more easily is introduced when the different measuring operations are merged 
together into so-called “measuring loops”, as also presented in the recommendations. 
Finally, suggestions for further studies are identified in order to indicate areas which are beyond 
the scope of this report, but which anyhow should be of interest for the development of the Q-
site at the DXMH department.  
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Inledning 
Följande avsnitt beskriver bakgrunden till vår rapport, uppdragsbeskrivningen som ligger till 
grund för rapporten och den metod som valts för genomförandet. 

1.1 Bakgrund 
Scania CV AB är ett globalt företag med mål att leverera optimerade tunga lastbilar och bussar, 
motorer och tjänster till den bästa driftsekonomin för att vara det ledande företaget i branschen 
(Scania AB, 2011).  

2008 genomfördes en ombyggnation av Scanias avdelning DXMH, avdelningen för 
hårdbearbetning av kronhjul och pinjong. I samband med ombyggnationen införde man ett nytt 
koncept för kontrollmätning för att på ett kostnadseffektivt sätt arbeta med kvalitetssäkring. 
Man investerade i ett antal mätmaskiner som placerades på en yta mellan produktionslinorna. 
Området bildar en plats för kontroll av kvalitet (Quality), en Q-plats. Ombyggnationen på 
avdelning DXMH är slutförd men Q-platsen utformas fortfarande. 

Q-platsen skapar nya förutsättningar för hur arbetet med kontrollmätning ska genomföras på 
avdelningen. Metoder och principer för hur man arbetar på Scania finns formulerat i Scanias 
produktionssystem (SPS), en etablerad modell som har avgörande betydelse för ständig 
förbättring av produktiviteten och kvalitet. Man arbetar standardiserat utifrån ett normalläge 
för att upptäcka avvikelser som ger upphov till ständiga förbättringar. Standardisering innebär 
att det inte bara är viktigt vad som görs utan också hur arbetet utförs. (Scania AB, 2011) 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
På uppdrag av Scania Transmissions avdelning DXMH ska vi ta fram en strategi för 
standardisering av kontrollmätning på Q-platsen för kronhjul och pinjong. Uppdraget är högst 
aktuellt eftersom implementeringen påbörjats och fortgår under våren 2012.   

1.2.1 Målbild 
Strategin för standardisering av kontrollmätningen måste anpassas till de nya förutsättningar 
som Q-platsen skapar. Strategin ska bidra med grunden för hur avdelning DXMH ska arbeta 
vidare med kontrollmätning och standardisering. 

1.2.2 Syfte 
Syftet är att föreslå en strategi för att standardisera arbetet med kontrollmätning på Q-platsen 
på avdelning DXMH vid Scania i Södertälje.  

1.2.3 Frågeställningar 
För att kunna ta fram en strategi för standardisering av kontrollmätningen behöver Q-platsens 
funktion definieras. Detta görs genom följande frågeställningar: 

• Vad är en Q-plats? 
• Vad ska kontrollmätas på Q-platsen?  
• Vem ska genomföra kontrollmätningen på Q-platsen? 
• Hur kan kontrollmätningen på Q-platsen standardiseras?  
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1.2.4 Avgränsningar  
Arbetet begränsas av att vår arbetsprocess sker parallellt med ombyggnationen på avdelningen. 
Detta har förändrat förutsättningarna under arbetets gång vilket gjort det svårt att få en klar 
bild av hur arbetet genomfördes tidigare och hur arbetet genomförs idag. De skiftande 
förutsättningarna försvårar beräkningar av eventuella effekter vårt förslag skulle få. 

1.3 Metod 
Rapporten omfattar fyra studier; litteraturstudie, en studie av avdelning DXMH, en intervju och 
fallstudier på Scania och andra tillverkningsföretag. 

1.3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien syftar till att bygga upp en teoretisk bas för rapportens analys och för att 
underbygga övriga delar av rapporten. Litteraturstudien fokuserar på mät- och 
styrbarhetsberedning inom fordonsindustrin och Scanias standardiserade arbetssätt.  

Data från Scanias databas har insamlat, studerats och analyserats. Däribland Scanias 
Produktionssystem och arbetsstandarder, både allmänna och specifika för DXMH. Detta för att få 
en djupare förståelse för Scanias sätt att arbeta. Även The Toyota Way, som ligger som grund till 
Scanias och andra tillverkningsföretags produktionsfilosofier har studerats.  

Inom mät- och styrbarhetsberedning har vi studerat ny svensk forskning i form av Richard 
Lindqvists avhandling då den framhållits under de fallstudier som genomförts och har en stark 
koppling till grunden i vår studie. Andra internationellt kända källor har studerats för att få en 
bredare syn på området mät- och styrbarhetsberedning. 

1.3.2 Studie av Scania Transmission DX 
Studien innefattar en kartläggning av nuläget och framtida planer kring arbetet med 
kontrollmätning på avdelning DXMH. Studien innefattar även monteringen på Scania 
Transmission DX som har studerats eftersom de kommit långt med att arbeta utifrån ett 
standardiserat arbetssätt. 

 En stor mängd samtal och intervjuer med personer med olika erfarenhet och positioner ligger 
till grund för studien.  

1.3.3 Fallstudier 
I fallstudierna tittar vi på hur andra tillverkningsföretag och andra avdelningar inom Scania valt 
att arbeta med kontrollmätning. Avsikten är att kartlägga avdelningarnas övergripande koncept 
för kontrollmätning för att jämföra detta med Q-platsen och eventuellt hitta sådant som även 
kan implementeras på Q-platsen. De tillverkningsföretag som besökts är Volvo CE Eskilstuna och 
Sandvik Gimo eftersom deras produktion på flera punkter liknar Scanias. Inom Scania har vi 
besökt två avdelningar som ligger i framkant inom produktionsmätning.  

1.3.4 Intervju 
Vi har intervjuat Lars Mattsson som är professor i mätteknik vid KTH för att ta del av hans 
akademiska erfarenheter kring mätning i tillverkningsföretag.  
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2 Litteraturstudie  
Litteraturstudien syftar till att skapa en teoretisk bas för rapporten.  Studien fokuserar på mät- 
och styrbarhetsberedning inom fordonsindustrin och Scanias standardiserade arbetssätt.  

2.1 Mät- och styrbarhetsberedning i fordonsindustrin  
Fordonsindustrin har länge haft höga kvalitetskrav mot noll defekter på sina produkter. 
Produkterna består ofta av ett flertal sammanfogade komponenterna vilket ställer höga krav på 
kvaliteten i tillverkningen av varje komponent. (Lindqvist, 2011) 

Mätteknik och mät- och styrbarhetsberedning får en allt större betydelse i den industriella 
produktionen. Kostnaden för bristande kvalitet har identifierats som en viktig slöserifaktor. För 
ett företag med välutvecklat kvalitetssystem kan denna kostnad bidra med så litet som 2 % av 
den totala kostnadsomsättningen medan det hos ett företag med ett sämre utvecklat 
kvalitetssystem kan uppgå till så mycket som 20 % (Harrington, 1987). Allt fler företag har därför 
insett det strategiska värdet i att minimera kvalitetsbristkostnaderna genom förbättrad och 
snabbare kvalitetsuppföljning genom avancerad mätteknik (SIMET - Swedish Industrial 
Metrology Forum).  

Volvo CE Eskilstuna har kommit långt i arbetet med att utveckla mät- och styrbarhetsberedning 
och har deltagit i ny svensk forskning på området. En nulägesbild av mät- och 
styrbarhetsberedning inom fordonsindustrin har tillsammans med bland andra Volvo CE nyligen 
sammanställts och presenterats i en avhandling från 2011. Resultatet är en modell för 
geometrisk och dimensionell mät- och styrbarhetsberedning, GMCP, samt ett verktyg benämnt 
kvalitetssäkringsmatrisen, QSM. (Lindqvist, 2011) 

Modell för geometrisk och dimensionell mät- och styrbarhetsberedning 
Modellen GMCP bygger på flera kända och välfungerande metoder inom mät- och 
styrbarhetsberedning. Bland annat en arbetsmodell för feleffektsanalys, FMEA, som är den 
arbetsmodell Scania använder sig av vid mät- och styrberedning.  

Det huvudsakliga målet med modellen är att skapa interaktion mellan olika avdelningar såsom 
konstruktion, produktion, beredning och mätteknik för att samla erfarenhet och effektivisera 
produktionen genom att lyfta ett antal frågor. Dessa frågor tar upp vad som ska kontrollmätas i 
bearbetningsprocessen och varför. Man tittar även på var mätningen ska genomföras, av vem 
och hur. Frågor kring osäkerheter i processen tas upp liksom hur man minimerar risken för att 
de uppstår. 

Det är viktigt att påbörja arbetet med GMCP tidigt i produktutvecklingsprocessen eftersom det 
kan resultera i ändringar av hela fabrikslayouten eller investeringar i nya maskiner eller 
fixturer. Traditionellt har dessa frågor lyfts först efter att en ny produkt utvecklats vilket orsakat 
onödiga problem. Frågorna bör istället behandlas tidigt och parallellt med att man utvecklar nya 
produkter eller utvärderar befintliga produkters tillverkningsprocess. (Lindqvist, 2011) 

Verktyget kvalitetssäkringsmatris 
Avhandlingen presenterar även kvalitetssäkringsmatrisen QSM som är ett verktyg innehållande 
metodik för mät- och styrbarhetsberedning. 

Den stora skillnaden från FMEA, som används bland annat inom Scania, är att man gör en 
bedömning på komponentnivå och att varje specifikation hanteras av en tvärfunktionell grupp 
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på ett kostnadseffektivt sätt. Nyckelfrågan är tidigt engagemang och insamlande av erfarenheter 
redan vid tillverkningsplaneringen och utformandet av designen för en ny artikel. (Lindqvist, 
2011) 

Resultatet av QSM är en plan för mät- och styrberedning som inbegriper en produkts alla mått 
och deras förhållande till tillverkningsprocessen. Förhållandet ger information om var den 
specifika tillverkningsfunktionen skapas och var man därför bör hålla extra fokus i processen för 
att säkra de geometriska och dimensionella funktionerna. Även lämplig mätutrustning och vilka 
mått som kontinuerligt behöver följas upp anges. Sammanställningen gör det lättare att 
identifiera vilken kunskap och utbildning som behövs för arbetet. All data som används i 
samband med QSM registreras i ett applikationsprogram i Microsoft Excel där det enkelt kan 
följas upp. (Johansson, 2012) 

Volvo CE har kommit långt i arbetet med att implementera GMCP och QSM, vilket har gett 
positiva resultat sedan 2008. Arbetet med QSM har lett till ökad kommunikation mellan de olika 
avdelningarna. Antalet mått som kontrollmäts har minskats efter diskussioner kring vilka mått 
som är relevanta och produktionen har effektiviserats då man på ett systematiskt sätt bestämt 
var kvalitetssäkringen bör genomföras. (Lindqvist, 2011) 

Volvo CE, Scania och många andra tillverkningsföretag både inom Sverige och internationellt har 
produktionsfilosofier som inspirerats av Toyota. De utvecklade produktionssystemet Toyota 
Production System som gavs ut i skriftlig form 1988 under ledning av Taiichi Ohno (Liker, 2004). 
Sedan dess har det i många avseenden varit en förebild i västvärlden då de japanska principerna 
för flödesproduktion och förändringsarbete överfördes och omtolkades till förhållanden i USA 
genom konceptet lean production som snabbt spreds till Europa. (Swerea IVF AB, 2009) 

Toyota har dock en annan syn på mät- och styrbarhetsberedning. De undviker att bygga in 
kvalitetsarbete i byråkratiska och tekniska standarder och anser istället att man ska hålla det 
enkelt. Detta genom att vara på plats för att kunna se processen och analysera situationen. Om 
avvikelser uppstår ska operatören ställa frågan varför till dess att problemet kartlagts i sin 
helhet. (Liker, 2004) 

När det gäller kontrollmätning har Shigeo Shingo som arbetade nära Toyota presenterat idéer 
kring hur kvalitetssäkring i produktionen ska genomföras. Shingo menar att objektivitet är 
grunden för inspektioner och att kontrollmätningar ska genomföras av en oberoende 
kvalitetstekniker eller annan operatör än den som ansvarat för processen som kontrolleras. Man 
tenderar att bli blind för sitt eget arbete och kan därför lätt missa något om man själv ska 
kontrollera det. (Shingo, 1986) 

I Sverige har Lindqvist presenterat en annan bild av hur kvalitetssäkring i produktionen ska 
genomföras genom inspektioner. Han betonar att inspektionsprocessen bör vara i nära 
samarbete med arbetsprocessen så att en fristående process inte behövs. (Lindqvist, 2011) 

2.2 Standardiserat arbetssätt på Scania 
Metoder och principer för hur man arbetar på Scania finns formulerat i Scanias 
produktionssystem. Produktionssystemet beskriver Scanias produktionsfilosofi och kan 
appliceras inom både produktionen, montering och arbetet med kvalitet (Scania CV AB, Sweden, 
2007). Ett produktionssystem är en leanmodell som ofta återfinns inom tillverkningsindustrin 
och främst fordonsindustrin. Produktionssystemet tydliggör visionen, alltså vad man strävar 
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efter och stärker därigenom den gemensamma förståelsen för vad man vill åstadkomma (Swerea 
IVF AB, 2009). Scanias strävan efter att arbeta utifrån ett standardiserat arbetssätt formuleras i 
Scanias produktionssystem, SPS, som gavs ut i början av 2000-talet. (Scania CV AB, Sweden, 
2007) 

Scanias standardiserade arbetssätt består av sex delar: standardisering, takt, utjämnat flöde, 
balanserat flöde, visuellt och realtid. Genom att arbeta utifrån ett normalläge kan man lättare 
upptäcka avvikelser som ger upphov till förbättringsaktiviteter. (Scania CV AB, Sweden, 2007) 

 

Figur 1: Scanias produktionssystem åskådliggörs i Scaniahuset (Scania CV AB, Sweden, 2007) 

Standardisering är en princip i det standardiserade arbetssättet som innebär att det inte bara är 
viktigt vad som görs utan också hur arbetet utförs. Att standardisera manuellt arbete innebär att 
det beskrivs och utförs likadant varje gång så att avvikelser lätt kan upptäckas och avhjälpas. 
Arbetet ska alltid utföras efter den bästa kända etablerade arbetsmetoden och utförs på samma 
sätt tills ett bättre arbetssätt upptäcks. Då avvikelser upptäcks ska standarden studeras och vid 
behov utvecklas och förbättras.  

Standardisering: 

• Skapar förutsättningar för hög säkerhet och kvalitet 

• Säkrar att man hinner utföra arbetet inom utsatt takttid 

• Är en grund till förbättringsarbete 

• Visualiserar slöseri 

• Är ett verktyg för upplärning av nyanställda 

(Scania CV AB, Sweden, 2007) 

 

Taylor formulerade några av de första tankarna kring standardisering. Hans idéer innebar att 
man följde den arbetare som utförde arbetet på bästa sätt och gjorde det till standard. Taylor 
skapade en effektiv produktion men också en icke flexibel byråkrati med sträng skillnad mellan 
dem som utvecklade standarden och dem som skulle följa dem (Waring, 1994). Toyotas 
produktionsfilosofi, som byggt vidare på Taylors idéer, eftersträvar istället att standarden ska 
utvecklas tillsammans med dem som använder den genom ständiga förbättringar. Uppstår fel i 
processen trots att operatören följer standarden bör standarden ses över och eventuellt 
uppdateras. Det kräver att standarden är tillräckligt specifik för att fungera som guideline 
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samtidigt som den är tillräckligt generell för att tillåta flexibilitet. Att arbeta med ständiga 
förbättringar är ett av grundelementen i Scanias produktionssystem. (Liker, 2004) 

Trots att Scania i allmänhet inte använder termen lean production ses de genom sitt arbete med 
SPS ändå som pionjärer i Sverige när det gäller införandet av lean production. Grundtanken med 
lean production är att eliminera slöseri och maximera den värdeskapande tiden för att erhålla 
en effektiv produktion. Med slöseri menas allt som inte är värdeskapande för produkten. (Liker, 
2004) 

I Scanias produktionssystem redogörs för åtta slöserier: 

• Överproduktion 
• Onödiga arbetsmoment 
• Onödiga rörelser och förflyttningar 
• Onödiga transporter 
• Onödiga lager och buffertar 
• Fel, omarbetningar och kassationer 
• Väntetid 
• Outnyttjad kompetens 

 

En metod Scania använder sig av för att undvika slöseri är 4S-metoden. Den innebär att man 
håller ordning och reda på arbetsplatsen genom att sköta om och systematisera den. Detta sker 
genom att man sorterar bort det som inte behövs och skaffar det som behövs för att arbetet som 
kunna utföras på platsen. (Scania CV AB, Sweden, 2007)  
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3 Studie av Scania Transmission DX 
Scania Transmission är uppdelad i bearbetning och montering. På avdelningen DXMH, bearbetas 
kronhjul och pinjonger till färdiga artiklar. Artiklarna levereras till avdelningen DTD för 
montering. I följande avsnitt studeras dessa två avdelningar och hur det övergripande arbetet 
med mät- och styrbarhetsberedning fungerar på Transmission DX. 

3.1 Mät – och styrbarhetsberedning 
Beslut om hur, var, när, hur ofta och av vem kontrollmätning genomförs på Scania bestäms 
utifrån arbete med FMEA. Det är en strukturerad riskanalys som görs både vid planering för 
konstruktion, K-FMEA, och produktion, P-FMEA. FMEA utförs vid framtagning av en ny produkt, 
vid förändringar av en befintlig produkt eller vid ombyggnation av produktionsprocessen. Syftet 
är att bedöma olika felrisker för att kunna ta beslut kring vilka åtgärder som ska prioriteras.   

I FMEA redogör man först för de olika momenten i en operation och försöker identifiera vilka 
risker som finns och vilka konsekvenser dessa skulle kunna leda till. För varje risk bedöms tre 
faktorer separat på en skala 1-10 som sedan multipliceras ihop till ett risktal: 

• Hur allvarligt är felet? 
• Hur sannolikt är det att felet inträffar? 
• Hur lätt är det att upptäcka felet? 

En svårighet i dagsläget på avdelning DXMH är att bedöma hur detaljerat och på vilken nivå man 
ska ställa upp de olika momenten. Man följer sällan den standard CMS (critical, major, standard), 
som finns för indelning av kritiska mått, vilket gör det svårt att prioritera felen och bedöma vad 
man ska fokusera på. I praktiken kan en artikel dessutom få höga poäng i 
klassificeringssystemet, vilket sänder ut mycket illavarslande signaler, trots att risken i själva 
verket klassats lågt om man tagit hänsyn till hur viktigt måttet är. 

På Scania har beredaren ansvar för att P-FMEA görs då nya artiklar introduceras. Ett problem är 
att K-FMEA från konstruktionsavdelningen ofta saknas. Då P-FMEA bygger på denna kan P-
FMEA sällan genomföras. 

3.2 Avdelning DXMH 

Vad kontrollmäts? 
Avdelning DXMH genomför hårdbearbetning vilket är bearbetning efter härdning. Denna sker i 
produktionslinor där bitarna först svarvas för att sedan slipas. Övergripande genomförs tre 
typer av kontrollmätning av produktionen i form av produktionsmätning, verifiering av 
produktionsmätningen och sekvensmätning i form av mätserier och utredningsmätningar. 

Produktionsmätning innefattar kontrollmätning av de bitar som just bearbetats för att fastställa 
att de ligger inom bestämd tolerans för måtten. Om inte, görs justeringar i den berörda 
bearbetningsmaskinen. 

Verifiering av produktionsmätningen genomförs för att kontrollera att rätt antal bitar 
kontrollmäts i produktionsmätningen och att mätutrustningen inte visar felaktiga resultat. 
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Sekvensmätning utförs i form av mätserier och utredningsmätningar, vilket är kontrollmätning 
av ett större antal bitar. Dessa genomförs i syfte att förebygga kvalitetsproblem eller för att 
utreda kvalitetsproblem som redan uppstått. 

I dagsläget bearbetar avdelning DXMH ett stort antal olika artiklar. Bearbetningen är uppdelad i 
ordrar, vilket är en viss mängd bitar som ska produceras av samma artikel, samma sorts 
kronhjul och pinjong. Hur många bitar som kontrolleras genom produktionsmätning beror på 
hur ordern är utformad. Produktionsmätning genomförs övergripande på följande bitar i en 
order: 

• Riggbit. Första biten i en order.   
• Sista bit. Sista biten i en order som bearbetats. 
• Stickprovsbit. Bit som plockas ut mitt i en order. 
• Bit efter verktygsbyte. Den första bit som bearbetas efter att verktyg bytts i en maskin. 

 
Idag är nära 40 % av alla produktionsmätningar som genomförs på DXMH mätningar av 
riggbitar. Vid uppstart av en ny order måste produktionslinan riggas och maskinerna ställas om 
för den nya artikeln vilket gör att första biten tenderar att hamna utanför tolerans då man ofta 
inte lyckas göra rätt inställningar direkt. Justeringar av bearbetningsmaskinerna måste ofta 
göras innan första biten hamnar inom tolerans. Att riggbiten måste mätas flera gånger bidrar till 
att bearbetningsprocessen blir ojämn och svårplanerad.   

Hur mycket som kan kontrollmätas beror i på Q-platsens mätmaskiners beläggningsgrad. 
Beräkningar på Q-platsens beläggning gjordes under planeringsstadiet, men det finns en oro att 
mätutrustningens beläggning på Q-platsen kan innebära en risk för köbildning i samband med 
att fyra produktionslinor ska dela på mätutrustningen på Q-platsen.  

Var genomförs kontrollmätningen? 
Kontrollmätningen utförs på tre olika platser på avdelningen och på en avdelning i det 
närliggande hus 081.  

Produktionsmätningen genomförs både på Q-platsen, i produktionslinan, i mätrummet och i hus 
081. De flesta mätmaskiner har redan placerats ut på Q-platsen, men endast en av dem, 
kuggmätmaskinen, används i dagsläget. 

I produktionslinan genomförs en visuell slutkontroll och ett fåtal mätningar med handmätdon. I 
varje pinjonglina finns även en integrerad mätmaskin där 100 % av bitarna kontrolleras som en 
del i produktionsflödet. I hus 081 genomförs en etsning vilken håller på att fasas ut och kommer 
att ersättas av en mätmaskin på Q-platsen. Etsningen innebär att man behandlar en bit med 
olika kemiska föreningar för att sedan visuellt kontrollera om det uppstått bränningar efter 
härdningen. Eventuella bränningar skulle i så fall försvaga materialet. 
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1. Produktionslinor för kronhjul 
2. Produktionslinor för pinjonger 
3. Q-plats 
4. Mätrum 
 
Figur 2: Förenklad bild av var kontrollmätning på avdelning DXMH genomförs. Bilden är ett montage. (Scania CV AB, 
2012) 

Övriga produktionsmätningar genomförs i mätrummet, som delas av DXMH och den mjuka 
avdelningen i samma hus. Även verifiering av produktionsmätningen och sekvensmätning 
genomförs i mätrummet.  

Vem genomför kontrollmätningen? 
Den kontrollmätning som genomförs i mätrummet ansvarar de mättekniker som arbetar där för. 
Operatörerna ansvarar för mätningen i sin egen produktionslina och för produktionsmätningen 
på Q-platsen och i hus 081. Operatören ansvarar även för att lämna in och hämta ut de bitar som 
ska kontrollmätas i mätrummet.  

Hur genomförs kontrollmätningen? 
Kontrollmätningen på avdelning DXMH genomförs med tre olika metoder. Dessa innefattar 
mätning med handmätdon, mätning i mätmaskiner och visuella kontroller. 

Handmätdon är något som innan ombyggnationen användes flitigt, men som i dagsläget används 
i väldigt liten utsträckning. Resultatet från handmätdon tenderar att vara operatörsberoende 
och efter ombyggnationen har ett mål varit att minska mängden handmätdon. Därför utförs nu 
större delen av kontrollmätningarna i mätmaskiner. Förutom att operatören tas bort som en 
osäkerhetsfaktor har ökat antal mätmaskiner även gjort det möjligt att lagra mätresultat.  

Visuella kontroller är kontroller som görs med hjälp av syn och känsel. Dessa görs framför allt 
vid slutkontrollen i slutet av produktionslinan då biten är färdigbearbetad. 

För att kunna genomföra kontrollmätning av bitarna plockas de ut från produktionslinorna efter 
bearbetningsoperationerna i SPC-boxar.  SPC-boxarna placerades ut på flera avdelningar vid 
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implementeringen av SPC, statistisk processkontroll, på Scania. De används idag som 
uthämtningsboxar.  Tanken bakom SPC innebär att mätvärden loggas i ett styrdiagram, vilket 
ger operatören möjlighet att styra mot ett målvärde istället för att kontrollera processen mot 
toleransgränserna. På så sätt får man tidiga signaler på att processen är på väg åt något håll och 
kan kompensera för detta, samtidigt som man slipper justera maskinerna på grund av 
slumpmässiga variationer.  

 

 

 

 

 

1. Pålastningsbana 
2. Svarv 
3. SPC-box 
4. Slip 
5. SPC-box 
6. Tvätt 
7. Avlastningsbana 

 
Figur 3: Förenklad bild av en av avdelning DXMH:s fyra produktionslinor. Beskärd bild. (Scania CV AB, 2012) 

Arbetsstandarder för hur arbetet ska genomföras finns vid varje bearbetningsmaskin och 
beskrivningar för hur kontrollmätningar ska göras finns vid mätmaskinerna. Det är dock svårt 
att som utomstående få en överblick av hur kontrollmätningen genomförs, det är svårt att finna 
ett normalläge. Det stora antalet artiklar medför att rutinerna för mätning varierar beroende på 
vilken artikel som bearbetas.  

3.2.1 Framtidsplaner 

Vad ska kontrollmätas? 
Vad som mäts på avdelningen kommer inte förändras den närmaste tiden och påverkas inte att 
implementeringen av Q-platsen. 

Var ska kontrollmätningen genomföras? 
Under studien framkom att avdelning DXMH strävar efter att produktionsmätningen ska 
genomföras på Q-platsen samt att mätrummet endast ska användas för verifiering av 
produktionsmätningen och sekvensmätning. Det saknas dock fixturer för pinjong i den 
koordinatmätmaskin som står på Q-platsen vilket gör att produktionsmätningen till viss del 
fortfarande behöver utföras i mätrummet. Det finns idag inget beslut kring huruvida fixturer ska 
köpas in eller ej. 
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Vem ska genomföra kontrollmätningen? 
Under studien framkom att produktionsmätningen ska genomföras av operatörerna. De ska 
själva genomföra alla moment såsom matning, rigg av mätutrustning och analys av mätresultat. 
Operatören får på så sätt bättre förståelsen för den egna processen och kan utvärdera den, se 
trender och snabbare åtgärda avvikelser. 

Den ojämna bearbetningsprocessen medför att operatören inte bör lämna sin produktionslina 
en längre tid. Skulle en maskin i produktionslinan stanna behöver operatören finnas på plats för 
att snabbt kunna åtgärda felet. Det har inte gjorts några beräkningar på hur mycket av 
operatörens tid som kommer gå till kontrollmätning då Q-platsen står klar och operatörerna 
utför all produktionsmätning. Avdelningen strävar efter att mättekniker också i fortsättningen 
ska genomföra sekvensmätning och verifiering av produktionsmätningen i mätrummet. 

Hur ska kontrollmätningen genomföras? 
Metoderna som används för kontrollmätning kommer att vara desamma som idag även då Q-
platsen står färdig och kommer således innefatta mätning med handmätdon, mätning i 
mätmaskiner och visuella kontroller. 

Största delen av produktionsmätningen ska genomföras på Q-platsen. Q-platsens utformning 
kommer att se ut i enlighet med figur 4. Traverssystem och lyftverktyg gör det möjligt att enkelt 
flytta bitar mellan mätmaskinerna. Även en ytjämnhetsmätare placeras på Q-platsen, det är dock 
inte beslutat var denna placeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Testmaskin 
2. Koordinatmätmaskin 
3. Kuggmätmaskin 
4. Testmaskin 
5. Barkhausen 
 
Figur 4: Förenklad bild av utformningen av Q-platsen på avdelning DXMH. Bilden är ett montage. (Scania CV AB, 2012) 
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Mätmaskin Nuläget  Framtidsplanen Frekvens 
Kuggmätmaskin Q-plats/ Mätrum Q-plats 3 bitar per 

order 
Koordinatmätmaskin Mätrum Q-plats Rigg 

Stickprov 
Sista bit 

 

Tabell 1: Övergripande tabell för kontrollmätning efter svarvning som ska genomföras på Q-platsen 

Mätmaskin Nuläget  Framtidsplanen Frekvens 
Kuggmätmaskin Q-plats/ Mätrum Q-plats Rigg 

Verktygsbyte  
Stickprov 
Sista bit 

Ytjämnhetsmätare Mätrum 
 

Q-plats Rigg 
Sista bit 

Testmaskin Kronhjulslinan Q-plats Rigg  
Verktygsbyte 
Sista bit 

Etsning  
(Ersätts av Barkhausen) 

Hus 081 Q-plats Rigg 
Verktygsbyte 
Stickprov 

 

Tabell 2: Övergripande tabell för kontrollmätning efter slipning som ska genomföras på Q-platsen 

På avdelningen finns långsiktiga planer som kommer att påverka arbetet på Q-platsen. Scania 
har en allmän målsättning om ökad produktion framöver vilket kommer att öka mängden bitar 
som ska produceras och därmed kontrollmätas. På avdelning DXMH ska målet uppnås genom 
uppbyggandet av en femte produktionslina och utökning av maskinparken med en extra svarv i 
existerande kronhjulslinor. Det finns även planer på att varje operatör ska ansvara för två 
produktionslinor istället för en. 

3.3 Montering DTD 
Monteringen arbetar precis som bearbetningen utifrån principerna fastställda Scanias 
produktionssystem. På monteringen har man kommit längre än bearbetningen med att arbeta 
utifrån ett normalläge och ligger i framkant med att identifiera avvikelser från normalläget och 
arbeta med ständiga förbättringar. Detta beror antagligen på det jämnare flödet inom 
monteringen. Bearbetningsprocessen är svårare att standardisera då den ofta stoppas av långa 
maskinstopp och på grund av det faktum att bitar tenderar att hamna utanför tolerans. 

Monteringens flöde är uppdelat i stationer där varje station bemannas av en operatör som 
genomför ett antal moment under en viss tid, en takt. Arbetet är så pass standardiserat att varje 
station precis ska hinna genomföra alla moment om de följer standarden. Man strävar mot en 
sänkt takttid och effektiviserar varje station med hjälp av ett människa-tid diagram. Diagrammet 
är uppdelat i två delar där den ena delen beskriver de moment som utförs vid en station. Varje 
moment uppdelas i transporttid, maskintid och manuell tid, vilket underlättar effektiviseringen 
av stationen. Under maskintiden för ett moment kan manuellt arbete planeras in så att 
operatören kan förbereda nästa moment. Den andra delen av diagrammet är en schematisk bild 
av rörelsemönstret vid stationen. På så sätt kan rörelsemönstret lätt visualiseras och onödiga 
transporter reduceras. 
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Figur 5: Människa-tid diagram framtaget av monteringen. (Scania CV AB, 2012) 

Operatörens tid kan planeras mycket detaljerat. Uppstår avvikelser som hindrar operatören från 
att genomföra alla moment stoppas inte nödvändigtvis hela flödet. Monteringen använder sig av 
en Andon. Detta är en operatör fristående från det dagliga arbetet som fungerar som stödperson 
och ska finnas tillgänglig att hjälpa till om problem uppstår.  
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4 Fallstudier i tillverkningsindustrin 
Besök har gjorts på fyra bearbetningsavdelningar inom tillverkningsindustrin för att undersöka 
hur de arbetar med kontrollmätning. De avdelningar som besökts är avdelningen för axlar och 
transmission på Volvo CE, Sandvik Coromants avdelning för bearbetning av svarv-, fräs- och 
borrverktyg, Scanias avdelning för bearbetning av vevaxlar och Scanias avdelning för 
bearbetning av motorblock.  

I följande avsnitt presentera varje avdelning presenteras utifrån följande frågor för att sedan 
resultera i en sammanställning av avdelningarnas upplägg för kontrollmätning: 

• Vad kontrollmäts? 
• Var genomförs kontrollmätningen? 
• Vem genomför kontrollmätningen? 
• Hur genomförs kontrollmätningen? 

4.1 Interna avdelningar 

4.1.1 Scania CV Södertälje, Avdelning DMAD 
Avdelning DMAD i hus 182 på Scania bearbetar fem- och sexcylindriga motorblock. Avdelningen 
byggdes upp 2009 utifrån flödesprincipen för produktionslinor och började användas fullt ut 
2010 efter ett försöksår. På avdelningen testar Scania nya idéer kring bland annat mätteknik. 
Det övergripande arbetet grundar sig i Scanias produktionssystem. 

Vad kontrollmäts? 
Produktionsmätning av första bit, sista bit, bit efter verktygsbyte och stickprov. Verifiering och 
sekvensmätning.  

Var genomförs kontrollmätningen? 
Produktionsmätningen görs vid mätstationer i anslutning till produktionslinan.  

Avdelningen har ett mätrum som avskilt från verkstaden fungerar som verifierande funktion 
mot produktionsmätningen och utför sekvensmätningar. 

Vem genomför kontrollmätningen? 
Operatörerna ansvarar för produktionsmätningen medan mättekniker genomför verifiering i 
mätrummet.  

Varje skift har en operatör som även fungerar som kvalitetsansvarig. Dennes uppgift utöver det 
dagliga arbetet är att fungera som en kommunikationslänk mellan mätrum och produktion. Om 
mätrummet upptäcker en avvikelse vid verifiering av produktionsmätningen rings denne 
operatör omedelbart upp. 

Hur genomförs kontrollmätningen? 
Utmatningen från produktionslinorna till mätstationerna sker automatiserat med anledning av 
motorblockens tyngd och storlek. Produktionsmätningen genomförs sedan med hjälp av 
robotarmar, så kallade faroarmar, som operatören styr manuellt utifrån instruktioner på en 
skärm uppsatt vid mätstationen. Ytan på motorblocken kontrolleras även visuellt. 

All data från produktionsmätningen registreras i en databas och återförs automatiskt till 
bearbetningsmaskinerna. Mätstationerna är kopplade till Didriksystemet, vars syfte är att 
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snabbt ge en överblick av flödet genom att på uppsatta skärmar se om en maskin körs eller står 
stilla.  

I mätrummet mäts allt i mätmaskiner. Förutom verifiering av produktionsmätningen har man 
även ett koncept där man plockar in ett motorblock, mäter det efter halva produktionslinan och 
sedan gör ytterligare en mätning av samma block då det är helt färdigbearbetat. 

4.1.2 Scania CV Södertälje, Avdelningarna DMBA och DMBB 
Avdelningarna DMBA och DMBB i hus 001 på Scania bearbetar vevaxlar. Avdelningarna byggdes 
om 2007-2008 utifrån flödesprincipen för produktionslinor. I samband med det flyttades 
mätmaskiner ut från mätrummet till verkstaden. Arbetet på avdelningarna är utformat utifrån 
Scanias produktionssystem. 

Vad kontrollmäts? 
Produktionsmätning av första bit, bit efter verktygsbyte och stickprov. Verifiering och 
sekvensmätning.  

Var genomförs kontrollmätningen? 
Produktionsmätningen görs i produktionslinan där bitarna automatiskt matas ut till 
mätmaskiner eller till SPC-boxar integrerade i produktionslinan. 

Avdelningen har ett avskilt mätrum som verifierar produktionsmätningen genom att mäta 
färdigbearbetade axel som tas från färdigvarulagret. Även sekvensmätning genomförs i 
mätrummet.  

Vem genomför kontrollmätningen? 
Operatörerna ansvarar för produktionsmätningen och mättekniker för verifieringen och 
sekvensmätningen i mätrummet.  

På varje avdelning finns en kvalitetsansvarig operatör med bra kännedom om 
produktionsprocessen. Denna person har i uppgift att följa upp avvikelser och söka åtgärder för 
dessa. Den kvalitetsansvarige arbetar dagtid och hinner således träffa två skift. 

Hur genomförs kontrollmätningen? 
Genom att integrera mätmaskinerna i produktionslinorna blir kontrollmätningen en del av 
flödet och man minimerar transportsträckorna. Bitar som ska verifieras kan automatiskt matas 
ut direkt från produktionslinan till mätmaskinen eller de SPC-boxar där kontrollmätningarna 
genomförs.  

Avdelningen arbetar aktivt med SPC-boxarna som skapar bra förutsättningar för visuella 
kontroller då de har bra belysning, är placerade i höjd för att vara ergonomiska samt är försedda 
med speglar för att kunna se biten från flera vinklar. I SPC-boxarna genomförs även kontroller 
med handmätdon. Man strävar dock efter att minimera användningen av handmätdon och 
istället genomföra all kontrollmätning i mätmaskiner eftersom handmätdonens utfall till viss del 
är operatörsberoende. 

En mätmaskin är placerad avskilt från produktionslinan och används av flera produktionslinor. 
Denna blir lätt fullbelagd och det är ofta köbildning. Dessutom tenderar delat ansvar vid 
mätmaskinen att bli ingens ansvar. Dock anser avdelningen att det är bra att ha en mätmaskin 
som inte står i produktionslinan så att denna inte stoppas då man ska mäta från andra linor.  
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4.2 Externa avdelningar 

4.2.1 Volvo construction equipment, Eskilstuna, Avdelning L224 
Avdelning L224 bearbetar transmissions- och axelkomponenter för anläggningsmaskiner. Det 
övergripande arbetet på avdelningen är utformat utifrån Volvos produktionssystem, VPS. 

Vad kontrollmäts? 
Produktionsmätning av första bit, sista bit, bit efter verktygsbyte och stickprov. Verifiering och 
sekvensmätning.  

Var genomförs kontrollmätningen? 
Produktionsmätningen genomförs delvis i produktionslinan. Produktionsmätning genomförs 
även i avgränsade mätrum i anslutning till verkstaden, så kallade flödesmätrum. Ett 
flödesmätrum finns för axlar och ett för transmission. Man har valt att placera mätmaskinerna i 
anpassade mätrum eftersom man anser att de ej är konstruerade för verkstadsmiljö. 

Verifiering av produktionsmätningen genomförs i ett centralt mätrum som fungerar som 
referensmätrum. 

Vem genomför kontrollmätningen? 
Operatörerna genomför all mätning på produktionslinan och i dagsläget ca 45 % av mätningarna 
i flödesmätrummen. Mättekniker ansvarar för verifieringen i det centrala mätrummet och övrig 
mätning i flödesmätrummen. Man strävar efter att operatörerna ska genomföra all 
produktionskontrollmätning i flödesmätrummen. Det pågår ett projekt som kallas 
mätstrategiprojektet där operatörerna får en certifierad utbildning så att de ska kunna utföra 
mätningarna i mätmaskinerna på ett säkert sätt. För att operatörerna ska få genomföra mätning 
i flödesmätrummen får de först ta körkort för olika artiklar, mätmaskiner och traverser.  

I varje skift finns en kvalitetsansvarig operatör.  

Hur genomförs kontrollmätningen? 
All mätutrustning är placerad i det centrala mätrummet och flödesmätrummen. På 
produktionslinan genomförs mätningen med handmätdon och mer avancerad mätutrustning 
med fixturer. Man strävar efter att mäta så mycket som möjligt i produktionen, förutsatt en 
rimlig kostnad.  

Långsiktigt finns ett mål om att slå samman flödesmätrummen med det centrala mätrummet till 
ett stort gemensamt mätrum för att samla all kompetens och mätutrustning. 

I flödesmätrummen följer man en prioritetslista på vilka mätningar som har företräde vid 
kontrollmätning. Tidskrävande mätningar kan operatörerna planera in i förväg på en 
planeringstavla i flödesmätrummet. 

Vad som ska mätas, när och hur beslutas genom aktivt arbete med kvalitetssäkringsmatrisen 
QSM. 
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4.2.2 Sandvik Coromant Gimo, Avdelning GV 
Avdelningen GV på Sandvik i Gimo arbetar med mjukbearbetning. GV delas in i tre 
produktionsavsnitt: GVH som bearbetar svarvverktyg, GVR som bearbetar fräs- och borrverktyg 
och GVM som är en servicefunktion till produktionen. På GV arbetar man i flödesgrupper sedan 
1995. På avdelningen arbetar man övergripande utifrån Gimo Production System, GPS. 

Vad kontrollmäts? 
Produktionsmätning av första bit, sista bit, bit efter verktygsbyte och stickprov. Verifiering och 
sekvensmätning.  

Var genomförs kontrollmätningen? 
Produktionsmätningen genomförs i mätmaskiner i verkstaden. Varje flödesgrupp har en egen 
mätmaskin. Mätmaskinerna, som står uppställda en och en, är helt automatiserade.  

Avdelningen har ett mätrum avskilt från verkstaden. Här görs så kallade spot-checks, vilket är 
stickprovskontroll av färdiga produkter uppköpta från centrallagret i Holland. I övrigt görs 
ingen verifiering av produktionsmätningen. 

Vem genomför kontrollmätningen? 
Operatörerna ansvarar för produktionsmätningen medan mättekniker genomför verifieringen i 
mätrummet. 

Tidigare hade man problem med att delat ansvar tenderade att bli ingens ansvar i produktionen. 
Idag har man en operatör per mätmaskin med extra ansvar för just den mätmaskinen. Den 
ansvarige operatören ser till att det är ordning och reda vid mätstationen och att städrutiner 
följs. 

Hur genomförs kontrollmätningen? 
Mätstationerna i verkstaden är helt automatiserade med automatiserad frammatning och 
automatisk optisk kontroll för laddning i palett. Man använder inga mätprotokoll, istället lagras 
all data i en databas och kan enkelt plockas upp på skärmar vid mätstationerna. 

I mätrummet görs kalibrering av handmätdon såsom mätklockor, håltolkar och mikrometer. I 
mätrummet finns även mätmaskiner.  

Man strävar efter att ha operativa mättekniker från mätrummet som hjälper till i produktionen i 
mån av tid. De byter till exempel mätspetsar i verkstadens mätmaskiner om dessa fått smuts 
som ej går att ta bort. 

På Sandvik har man i hög grad datoriserat mätningen och även arbetet med SPC. De har 
utvecklat en egen mjukvara för SPC. SPC är ett område som vi valt att inte fokusera på i vår 
rapport, men som är ett högaktuellt område inom kontrollmätning för bearbetning. 
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4.3 Sammanställning fallstudier 
Utifrån genomförda fallstudier har vi gjort följande sammanställningar. 

4.3.1 Sammanställning interna avdelningar  
 

Avdelning Scania CV Södertälje 

DMBA & DMBB 

Scania CV Södertälje 

DMAD 

Produktion Vevaxlar Motorblock 

Produktionsfilosofi Scanias Produktionssystem Scanias Produktionssystem 

Flödesprincip Produktionslina Produktionslina 

Var genomförs 
kontrollmätningen? 

Mätrum Produktionslina Mätrum Produktionslina 

Vad kontrollmäts? Verifiering Produktionsmätning Verifiering Produktionsmätning 

Vem genomför 
kontrollmätningen? 

Mättekniker Operatör Mättekniker Operatör 

 

Tabell 3: Sammanställning av fallstudier på de besökta avdelningarna på Scania 

4.3.2 Sammanställning externa avdelningar 
Avdelning Volvo CE Eskilstuna 

L244 

Sandvik Gimo  

GVH & GVR 

Produktion Axlar och transmission Svarv-, fräs- och borrverktyg 

Produktions-filosofi Volvo Produktionssystem Gimo Produktionssystem 

Flödesprincip Produktionslina Flödesgrupp 

Var genomförs 
kontrollmätningen? 

Mätrum Produktions-
lina 

Flödesmätrum Mätrum Mätplats i 
produktionen 

Vad kontrollmäts? Verifiering 
 

Produktions-
mätning 

 

Produktions-
mätning 

Spot-checks 
 

Produktions- 
mätning 

Vem genomför 
kontrollmätningen? 

Mättekniker Operatör Mättekniker 
Operatör 

Mättekniker Operatör 

 

Tabell 4: Sammanställning av fallstudier på Volvo CE och Sandvik 
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5 Intervju om mätteknik 

Intervju med Lars Mattson, professor i mätteknik 
Lars Mattson är en av grundarna av mätorganisationen Swedish Industrial Metrology Forum, 
Simet, som är ett opartiskt samarbetsorgan för företag, institutioner och myndigheter vars mål 
är att bidra till mätteknikens utveckling i Sverige (SIMET - Swedish Industrial Metrology Forum). 
Han har stor inblick i och erfarenhet av området mätteknik även inom företag. Intervjun är 
genomförd för att bidra med synvinklar och kunskap inom mätteknik. 

Mattson anser att det finns en stor potential att effektivisera produktionsprocessen utifrån 
arbetet med mät- och styrbarhetsberedning. Många mätningar i produktionen genomförs i 
onödan vilket är en källa till slöseri. Mått kontrolleras av gammal vana och många mätningar 
utförs enbart på grund av dålig kommunikation mellan konstruktion, produktion och mätrum. 
Mätrutiner bör därför kontinuerligt utvärderas och bedömas utifrån vad de tillför produktionen. 

Det finns ett intresse av att beräkna beläggningen på mätmaskinerna på Q-platsen. Mattsson 
menar att om beläggningsgraden för en mätmaskin är hög kan det finnas behov att utvärdera 
detta. Det finns idag inga bestämmelser kring hur beläggningen på mätmaskiner beräknas och 
inga undersökningar på detta har gjorts, till skillnad från bearbetningsmaskiner där tydliga 
standarder finns för att beräkna beläggningen. 

Då operatörerna ska ta över produktionsmätningen i mätmaskinerna som placerats på Q-platsen 
betonar Mattsson vikten av att behålla mätrummet som en kontrollfunktion. Verifiering av 
produktionsmätningen bör göras med täta intervall under implementeringen av mätmaskinerna 
för att sedan successivt minskas.  
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6 Analys och resultat 
I följande avsnitt analyseras de fakta som framkommit under litteraturstudien, studien på Scania 
Transmission DX, fallstudier och intervju. Kapitlet är uppdelat utifrån rapportens 
frågeställningar som var för sig analyseras för att mynna ut i ett kort resultat där vi tar upp 
utmaningar beträffande standardisering av kontrollmätningen. Kapitlet avslutas med att vi 
presenterar och diskuterar övergripande strategier för standardisering av kontrollmätningen på 
Q-platsen. 

6.1 Vad är en Q-plats? 

6.1.1 Analys 
Q-platsen är ett nytt koncept för kontrollmätning på Scania där bearbetning sker i 
produktionslinor med gemensamma mätmaskiner grupperade nära produktionen i verkstaden. 
Fallstudien visar att andra avdelningar inom Scania har valt att integrera mätmaskiner i 
produktionslinorna kombinerat med att placera mätmaskiner i ett avskilt mätrum. Att integrera 
mätmaskinerna i produktionslinorna ansågs inte kostnadseffektivt för avdelning DXMH vars 
mätmaskiner då skulle få för låg beläggningsgrad.  

Enligt fallstudien har avdelning L224 på Volvo CE Eskilstuna ett liknande upplägg som Q-platsen 
då de valt att placera gemensamma mätmaskiner i avskilda mätrum, något de kallar 
flödesmätrum. Detta kompletteras med ett centralt mätrum där verifiering sker. Den stora 
skillnaden är att Volvo CE Eskilstuna placerat sina mätmaskiner i mätrum eftersom de ställer sig 
kritiska till att placera mätmaskinerna i verkstadsmiljö. Att placera mätmaskiner i verkstaden 
närmare produktionen är något som redan görs på andra avdelningar inom Scania, där man 
erfarit att mätmaskinerna klarar verkstadsmiljön.  

Sandvik Gimo har mätmaskiner i verkstaden där operatörerna själva genomför sin 
produktionsmätning. Mätmaskinerna, som står uppställda en och en, är ofta helt 
automatiserade. Eftersom det endast är en flödesgrupp som använder varje mätmaskin uppstår 
inte samma komplexa rörelsemönster som troligen blir fallet vid Q-platsen där fyra 
produktionslinor ska dela på mätmaskinerna.  

Utifrån genomförd fallstudie har vi inte sett något koncept som helt motsvarar Q-platsen. 
Konceptet har dock många målsättningar som är gemensamma med de studerade 
avdelningarnas. Man strävar efter att operatören ska genomföra kontrollmätning av sin egen 
process och många avdelningar har också en verifiering av kontrollmätningen som genomförs av 
mättekniker i ett avskilt mätrum. 

6.1.2 Resultat 
Q-platsen är utifrån de fallstudier som genomförts ett nytt koncept för kontrollmätning. De 
målsättningar man eftersträvar genom implementeringen går dock i linje med övriga studerade 
avdelningar. 

Konceptet med en Q-plats innebär att bearbetning sker i produktionslinor med gemensamma 
mätmaskiner grupperade nära produktionen i verkstaden. 

Vid utformningen av en strategi för standardisering av kontrollmätning på Q-platsen ser vi att 
det komplexa rörelsemönstret är en viktig faktor att ta hänsyn till. 
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6.2 Vad ska mätas på Q-platsen?  

6.2.1 Analys 
Vår uppfattning efter nulägesstudien är att man strävar efter att genomföra 
produktionsmätningen på Q-platsen. Produktionsmätningen förflyttas på så sätt närmare 
produktionen och man minskar transportsträckan samtidigt som återkopplingen av mätresultat 
underlättas.  

Nulägesstudien visar att produktionsmätningen på avdelning DXMH innefattar både visuella 
kontroller, kontroller med handmätdon och mätning i mätmaskiner. I enlighet med Scanias 4S 
ska allt placeras på sin bestämda plats (Scania CV AB, Sweden, 2007) . Det bör därför fastställas 
var visuella kontroller och kontroller med handmätdon ska genomföras för att kunna placera 
mätutrustningen där. Fallstudierna visade att Scanias avdelningar DMBA och DMBB valt att 
aktivt använda sig av SPC-boxarna i produktionslinan både för visuella kontroller och kontroller 
med handmätdon. SPC-boxarna är väl anpassade för ändamålet och man undviker slöseri i form 
av onödiga transporter till Q-platsen om en defekt upptäcks redan i SPC-boxen. 

Således kommer verifieringen av produktionsmätning att genomföras i avdelningens mätrum. 
Man närmar sig övriga avdelningars upplägg, studerade i fallstudien, genom att mätrummet blir 
en fristående kontrollfunktion för verifiering av produktionsmätningen. Även sekvensmätning 
kommer fortsättningsvis att genomföras i mätrummet vilket vi anser vara lämpligt med tanke på 
oklarheterna kring Q-platsens beläggning. 

Vad som ska mätas på Q-platsen beror på hur mycket som kan mätas där. Är beläggningen på 
mätmaskinerna hög finns risk för köbildning. Under en fallstudie internt på Scania såg vi att den 
mätmaskin som delas av två produktionslinor lätt blir fullbelagd vilket då leder till köbildning. 
Det finns en oro för att köbildning kan uppstå även på Q-platsen när den tas i fullt bruk. 
Framtida planer på att utöka antalet produktionslinor samt att sätta in ytterligare en svarv i 
produktionslinorna för kronhjul kommer att ställa högre krav på Q-platsen beläggning. 

I dagsläget är det inte möjligt att utföra all produktionsmätning på Q-platsen eftersom det 
saknas fixturer för pinjonger i Q-platsens koordinatmätmaskin. Innan man gör investeringar 
som utökar vad som ska mätas på Q-platsen anser vi att beläggningen bör utredas noggrannare. 
Det finns idag ingen standard kring hur beläggningen beräknas för mätmaskiner. (Mattsson, 
2012) 

6.2.2 Resultat 
Vår uppfattning efter studier på avdelning DXMH är att man strävar efter att genomföra 
produktionsmätning på Q-platsen. Den del av produktionsmätningen som innefattar visuella 
kontroller och kontroller med handmätdon kan med fördel utföras i produktionslinornas SPC-
boxar och hållas åtskilt från övrigt arbete på Q-platsen.  

För att uppnå detta anser vi att beläggningen på Q-platsens mätmaskiner bör utredas innan nya 
investeringar i form av fixturer för pinjonger till Q-platsens koordinatmätmaskin görs.  

Vid utformningen av en strategi för standardisering av kontrollmätning på Q-platsen ser vi 
risken för köbildning som en viktig faktor att ta hänsyn till. 
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6.3 Vem ska mäta på Q-platsen? 

6.3.1 Analys 
Avdelning DXMH strävar enligt studien efter att operatören ska genomföra kontrollmätningen 
på Q-platsen för att på så sätt kontrollera sin egen bearbetningsprocess och få bättre förståelse 
för denna. Våra besök på andra avdelningar visade en allmän strävan efter att operatörerna ska 
kontrollera sin egen process. 

En nackdel är att operatören måste lämna sin produktionslina och då inte har full översikt över 
bearbetningsprocessen. För att undvika detta skulle en person kunna ha som uppgift att 
genomföra kontrollmätningen på Q-platsen. Detta skulle stämma överens med Shingos idéer om 
att objektivitet är grunden för inspektioner och att kontrollmätningar bör genomföras 
oberoende, alltså inte av den person som ansvarar för själva bearbetningsprocessen (Shingo, 
1986). Detta skulle dock minska operatörens möjlighet att kontrollera sin egen process för att få 
en bättre förståelse för denna, kunna se trender och snabbare åtgärda avvikelser. Att ha en 
person som genomför alla mätningar på Q-platsen skulle kunna liknas vid att flytta ut 
mätrummet till verkstaden snarare än att man inför ett nytt koncept för produktionsmätning. 

Under studien på DXMH framkom att det finns planer på att en operatör ska ansvara för två 
produktionslinor istället för en. Hur mycket tid operatören kommer spendera på Q-platsen blir 
en avgörande faktor för huruvida det är möjligt för en operatör att både genomföra 
kontrollmätningar och sköta bearbetningsprocessen för två produktionslinor. Man bör därför 
avvakta med detta beslut innan arbetet med Q-platsen kommit igång ordentligt och man kan 
uppskatta hur mycket tid operatören kommer lägga på kvalitetssäkring.  

Vid övergången till att operatörerna ska utföra all produktionsmätning på Q-platsen skulle en 
stöttande funktion vara av intresse. Under intervjustudien på monteringen framkom att de 
använder sig av Andon som stöttar monteringen där det uppstår problem i flödet. En Andon 
skulle även kunna sättas in för att stötta kvalitetssäkringen på Q-platsen om tiden inte räcker till 
för operatörerna. Inom flera av de besökta avdelningar finns en person med extra ansvar som 
kvalitetsansvarig. På Sandvik valde man att i implementeringsfasen av de nya mätmaskinerna ha 
två operatörer med extra kvalitetsansvar för att sedan minska detta till en kvalitetsansvarig. 

6.3.2 Resultat 
Studien på avdelning DXMH visade en strävan efter att operatörerna ska genomföra 
kontrollmätningen på Q-platsen. För att uppnå detta anser vi att det kan finnas ett behov av en 
understödjande person i likhet med en Andon eller extra kvalitetsansvarig, åtminstone under Q-
platsens uppstartsfas. 

Vid utformningen av en strategi för standardisering av kontrollmätning på Q-platsen ser vi 
operatörens begränsade tid för kontrollmätning som en viktig faktor att ta hänsyn till. 

6.4 Hur kan kontrollmätningen på Q-platsen standardiseras?  

6.4.1 Analys 
Avdelning DXMH strävar efter en standardisering enligt Scanias produktionssystem, SPS. I 
fallstudien såg vi att samtliga besökta avdelningar arbetar utifrån liknande produktionssystem 
som baseras på Toyotas produktionssystem.  
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Standardisering innebär att det inte bara är viktigt vad som görs utan också hur arbetet utförs. 
Att standardisera manuellt arbete innebär att det beskrivs och utförs likadant varje gång så att 
avvikelser lätt kan upptäckas och avhjälpas, ett normalläge. Avvikelser från normalläget ger 
upphov till att arbeta med ständiga förbättringar tills man hittat det bästa arbetssättet (Scania 
CV AB, Sweden, 2007). Under studien av avdelning DXMH framkom att normalläget är svårt att 
hitta för arbetet med kontrollmätning. Ett brett utbud av artiklar ställer olika krav på 
mätfrekvenser och mätningarna. Bearbetningsprocessen är ojämn, bland annat på grund av 
svårigheten med att få första biten rätt. 

Scanias montering har kommit längre med att implementera standardisering i sitt arbete. 
Monteringens process är jämnare än bearbetningens och man kan därmed lättare identifiera ett 
normalläge. 

En överblick för hur kontrollmätningarna ska genomföras saknas. Rutinerna för kontrollmätning 
på Q-platsen måste beskrivas så att normalläget enklare kan hittas. Utifrån detta kan sedan 
avvikelser uppmärksammas och åtgärdas genom ständiga förbättringar för att hitta den bästa 
kända metoden som då blir standard. 

6.4.2 Resultat 
Avdelning DXMH strävar efter en standardisering av arbetet på Q-platsen. Detta för att 
synliggöra normalläget och för att arbetet ska kunna genomföras på bästa sätt.  

Vid utformningen av en strategi för standardisering av kontrollmätning på Q-platsen ser vi 
bearbetningens ojämna process som en viktig faktor att ta hänsyn till. Även behovet av en 
översiktlig beskrivning av rutinerna för kontrollmätning har belysts. 

6.5 Utformning av strategi  
Resultat från föregående analys visar att det finns ett behov av att införa en standardisering för 
kontrollmätning. Q-platsens funktion har definierats och ett antal viktiga faktorer att ta hänsyn 
till vid utformandet av en strategi har identifierats. 

6.5.1 Analys 
Under studien av avdelning DXMH framkom att normalläget är svårt att hitta för arbetet med 
kontrollmätning. Hur beskrivs kontrollmätningen idag, vilken strategi använder man för att 
införa en standardisering?   

Vi har sett att man i nuläget ser varje kontrollmätning som en fristående operation, både i hur 
man beskriver arbetet i standarder och hur arbetet utförs. Att se varje kontrollmätning som en 
fristående operation är väldigt flexibelt och väl anpassat för den ojämna bearbetningsprocessen. 
Enligt nulägesstudien ska kontrollmätningar genomföras i flera olika mätmaskiner efter en 
avslutad bearbetningsoperation. Arbetet med kontrollmätningar anpassas efter den ojämna 
bearbetningsprocessen. Att det i dagsläget är svårt att se ett normalläge för kontrollmätningen 
kan bero på den nyligen genomförda ombyggnationen och att arbetet med Q-platsen pågår. För 
att skapa ett normalläge behöver man arbeta vidare med att beskriva hur varje kontrollmätning 
ska genomföras för att alla ska kunna följa samma rutiner. 



 

 
24 

 
 
Figur 6: Synen på kontrollmätning som separata operationer 

 
Implementeringen av Q-platsen skapar en möjlighet för att utforma en annan strategi för hur 
kontrollmätningen ska beskrivas och därmed standardiseras. Q-platsen samlar mätmaskiner på 
ett område vilket skapar en möjlighet att genomföra flera kontrollmätningar i ett svep. En 
strategi för kontrollmätning på Q-platsen skulle därmed kunna vara att sträva efter att utföra så 
många kontrollmätningar som möjligt i en slinga efter en bearbetningsoperation.  

 

Figur 7: Synen på kontrollmätning som slingor 

Q-platsen är utrustad med lyftverktyg som möjliggör förflyttning mellan mätmaskinerna. Det är 
naturligt att flera operationer genomförs efter varandra när Q-platsen tas i bruk. Strategin att 
genomföra kontrollmätningen i slingor skiljer sig från separata kontrollmätningar då man kan 
sträva efter att kontrollmätningarna alltid ska genomföras i samma ordning. Genom justeringar 
inom mät-och styrbarhetsberedning kan man klargöra huruvida mätfrekvenser och ordningen 
på kontrollmätningar kan korrigeras för att utveckla standardiseringen. 

Vilken strategi man väljer är avgörande för hur standardiseringen ska utformas. Ska rutiner och 
arbetsstandarder beskrivas utifrån att man genomför alla kontrollmätningarna i en slinga eller 
varje kontrollmätning separat? Valet av strategi beror på vad som är bäst anpassat för arbetet 
med kontrollmätning på Q-platsen. I vår tidigare analys har vi funnit ett antal faktorer att ta 
hänsyn till. Dessa inkluderar bearbetningens ojämna process, operatörens tid för 
kontrollmätning, risken för köbildning och det komplexa rörelsemönstret. 

Fördelen med separata kontrollmätningar är att det är mer flexibelt. Flexibiliteten gör arbetet 
mer anpassningsbart efter bearbetningens ojämna process. Hög flexibilitet gör det också möjligt 
för operatören att röra sig friare mellan produktionen och Q-platsen och binder på så sätt inte 
upp operatörens tid. På samma sätt blir risken för köbildning ett mindre problem om 
kontrollmätningen inte är lika bunden till en specifik ordning. Däremot bidrar flexibiliteten på 
ett negativt sätt till Q-platsens komplexa rörelsemönster. 
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Kontrollmätning i slingor är inte lika anpassningsbart till bearbetningens ojämna process men 
enklare att effektivisera då det inkluderar transporttider och arbete mellan flera 
kontrollmätningar. I likhet med Scanias montering kan man även använda sig av 
mätmaskinernas maskintider på ett mer effektivt sätt. Kontrollmätning i slingor kan hålla 
operatören borta från produktionslinan en längre tid, dock kan man förkorta denna tid genom 
att minimera onödiga transporter. Framförallt möjliggör kontrollmätning i slingor att skapa ett 
normalläge genom att alla följer samma rörelsemönster och om kö uppstår visar det på en 
avvikelse som måste åtgärdas med ständiga förbättringar. 

Syftet är att föreslå en strategi för standardisering av arbetet med kontrollmätning på Q-platsen. 
Vår rekommendation blir utifrån vår analys att arbetet kring Q-platsen bör utformas utifrån 
strategin med kontrollmätning i slingor. Detta för att arbetet med kontrollmätning i slingor kan 
tydliggöra ett normalläge vilket är målet med standardisering. Att arbeta mer oberoende av 
bearbetningsprocessen är en utmaning och kommer att kräva ständiga justeringar av slingorna 
inledningsvis för att identifiera det bästa arbetssättet.  

6.5.2 Implementering 
För att förtydliga vår rekommendation har vi skapat ett förslag på utformning av det material 
som skulle kunna användas för att implementera konceptet med kontrollmätning i slingor. För 
att alla ska kunna genomföra arbetet på samma sätt behövs en översiktsbild av flödet. Bilden ska 
visa de slingor som ska följas vid all kontrollmätning. 

 

Figur 8: Förslag på översikt av kontrollmätning i slingor efter slip 
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Arbetsstandard skulle kunna utformas på följande sätt. 

 

Figur 9: Förslag på arbetsstandard för kontrollmätning i slingor 

Arbetet med ständiga förbättringar av slingorna skulle kunna genomföras med hjälp av 
monteringens människa-maskin diagram enligt nedan. 

 

 
 
Figur 10: Förslag på utformning av övre delen av ett människa-maskin diagram för kontrollmätning i slingor 

Vid implementering av kontrollmätning i slingor bör man arbeta aktivt med mät-och 
styrbarhetsberedning. Detta för att utformningen av slingorna ska kunna formas genom 
ständiga förbättringar och bättre kunna anpassas efter bearbetningens ojämna process. För att 
underlätta arbetet med mät- och styrbarhetsberedning ser vi ser en stor potential för avdelning 
DXMH att i likhet med Volvo CE börja arbeta med QSM. Både fallstudierna och litteraturstudien 
visar att denna modell skulle kunna öka interaktionen mellan olika avdelningar och 
erfarenheter. Man bör sträva mot att på sikt avsätta en mättekniker på heltid för att följa upp 
och sammankalla till möten för att få kontinuitet i arbetet med mät- och styrbarhetsberedning. 
Nulägesstudien på avdelning DXMH visar att arbetet med FMEA skulle kunna underlättas om 
arbetet med K-FMEA och P-FMEA kan koordineras på ett bättre sätt.  
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7 Rekommendation och diskussion 
Avsnittet behandlar vår slutliga rekommendation, en kritisk granskning av vårt arbete och 
avslutar med förslag på fortsatt forskning. 

7.1 Rekommendation 
Syftet med rapporten har varit att föreslå en strategi för standardisering av arbetet med 
kontrollmätning på Q-platsen. Strategin för standardisering av kontrollmätningen måste 
anpassas till de nya förutsättningar som Q-platsen skapar. Analys har först kring Q-platsens 
funktion utifrån nulägesstudien, fallstudier och en intervju samt med stöd från genomförd 
litteraturstudie. Analyserna resulterade i en samlad bild av arbetet på Q-platsen och 
identifieringen av, ett enligt oss, viktiga faktorer att ta hänsyn till vid utformningen av en 
strategi för standardisering av kontrollmätningen. 

Vår rekommendation är att arbetet på Q-platsen bör standardiseras utifrån en strategi med 
kontrollmätning i slingor. Detta för att arbetet med kontrollmätning i slingor kan tydliggör ett 
normalläge vilket är målet med standardisering.  

7.2 Kritisk granskning 
Valet av avdelningar besökta i fallstudierna är utvalda efter tips från personer med inblick i 
mätteknik. Avdelningarna representerar endast en liten del av den totala kontrollmätning som 
genomförs och är representativa för företagens arbete med kontrollmätning i sin helhet eller för 
tillverkningsindustrin i stort. Det vi tar upp i fallstudierna och de slutsatser vi dragit appliceras 
endast på Q-platsen och bör ej användas för att identifiera allmänna mål kring kontrollmätning. 

Från genomförda fallstudier har vi valt att plocka ut det som var relevant för vårt syfte, mycket 
har vi lämnats utanför. Många intressanta rön om mätteknik finns dock i våra fallstudier, såsom 
Volvo CEs arbete med mät- och styrbarhetsberedning. 

Under arbetets gång har många personer intervjuats, framför allt på avdelning DXMH för att 
bygga upp nulägesstudien. Många olika åsikter har kommit fram, men vi har varit tvungna att 
samla dessa i en övergripande bild. Således finns inte alla åsikter representerade i denna studie. 

Mycket av nulägesstudien bygger på intervjuer och samtal istället för på data och beräkningar. 
Detta beror främst på att Q-platsen ännu inte är färdigställd och vi har således valt att lämna 
dessa beräkningar till framtida forskning. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Räkna på framtida scenarion 
Vi har i rapporten konstaterat att operatörens tid för kontrollmätning är en kritisk faktor för Q-
platsens utveckling. Således bör noggranna tidsstudier utifrån människa-tid diagram göras. 

En annan begränsande faktor för Q-platsens framgång är beläggningen på mätmaskinerna. Idag 
finns inget tydligt sätt att beräkna beläggningen på mätmaskiner. Här finns en möjlighet för 
DXMH att ligga i framkant och eventuellt ta fram en standard. 
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Q-platser på andra avdelningar 
Planer på att ställa upp Q-platser på andra avdelningar inom Scania finns. I hus 062 har planerna 
kommit långt och vi anser att DXMH bör dela med sig av sina lärdomar till dem och även följa 
deras arbete för att ta del av nya idéer kring konceptet med en Q-plats. 

SPC – Statistisk processkontroll 
SPC ger en god diagnos över processens duglighet och kan därför vara ett bra beslutsunderlag 
för förbättringar. Här kan DXMH lära av Sandvik som kommit lång i arbetet med SPC och bland 
annat utvecklat en egen mjukvara. 

Utbildning 
Implementeringen av Q-platsen medför att operatörerna får en ny arbetsuppgift då de ska utföra 
produktionsmätningen. En plan för utbildning behövs för att operatörerna ska förstå vikten av 
och riskerna kring mätning. Det är även viktigt att säkerställa att alla arbetar på samma sätt då 
arbetet standardiseras. Förslagsvis kan mättekniker från mätrummet tillsammans med 
leverantörer av mätmaskinerna ansvara för utbildningen. Mätteknikerna har 
specialistutbildning, men framförallt erfarenhet. Volvo CE arbetar aktivt med utbildning av sina 
operatörer och här kan DXMH inspireras. 

Ständiga förbättringar 
För att Q-platsen ska bli en fungerande plats för kontrollmätning måste DXMH arbeta med 
ständiga förbättringar. Ett verktyg som kan underlätta ständiga förbättringar är simulering av 
flödena kring Q-platsen i ett datorprogram. På så sätt kan man visualisera olika scenarion och 
effektivisera flödet innan problem uppstår. 
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8.2 Studie av Scania Transmission DX 
Vid studie genomförd på Scania Transmission DX har arbetet på avdelning DXMH och 
monteringen DTD följts. Samtal och intervjuer har genomförts med operatörer och ansvariga 
inom produktion, montering och mätrum. Vi har varit i kontakt med den tekniska ledningen och 
ansvariga för mätteknik centralt inom Scania. Intervjuer har genomförts med nuvarande och 
tidigare ansvariga för projektet med Q-platsen. 

8.3 Fallstudier 

Scania CV Södertälje, Avdelning DMAD 
Vid genomförd fallstudie har avdelningen besökts under en dag och kontakt tagits med 
huvudsakligen operatörer och ansvarig produktionstekniker.  



 

 
30 

Scania CV Södertälje, Avdelning DMBA & DMBB 
Vid genomförd fallstudie har avdelningen besökts under en dag och kontakt tagits med 
huvudsakligen operatörer och ansvarig produktionstekniker.  

Volvo CE Eskilstuna, Avdelning L224 
Vid genomförd fallstudie har avdelningen besökts under en dag och kontakt tagits med 
huvudsakligen operatörer samt ansvariga och kunniga inom mätteknik.  

Sandvik Coromant Gimo, Avdelning GV 
Vid genomförd fallstudie har avdelningen besökts under en dag och kontakt tagits med 
huvudsakligen operatörer samt ansvariga och kunniga inom mätteknik.  
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