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Förord 
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studier. 

 

 

 

Sandra Andersson 

Södertälje, maj 2012 

  



 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar för tunga transporter, bussar samt 

industri- och marinmotorer. I Södertälje finns bland annat deras axelmontering. 

Axelmonteringen är indelad i tre monteringslinjer; bakaxelline, framaxelline och 

specialaxelline.  

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga nuvarande specialaxelline och utvärdera 

denna med hjälp av olika metoder från lean produktion. Därefter identifiera aktiviteter för att 

minska slöserier, för att optimera monteringslinjen med avseende på volym och/eller 

bemanning. 

Kartläggningen av nuläget visade att drygt 40 % av de aktiviteter som montörerna utför är 

icke-värdeskapande, där den största slöserikällan är olika typer av rörelse. Det gick även att se 

att beläggningen på de olika positionerna varierar stort och generellt är låg.  

Utifrån dessa insikter arbetades 15 förbättringsförslag fram. Förslagen delades in i tre grupper 

beroende på om de kan införas med omkostnader, investeringar eller produktförändringar. De 

förväntade resultaten från förbättringarna är att andelen icke-värdeskapande aktiviteter ska 

minska med runt 20 %, gångsträckorna med 45 % och kapaciteten öka med 38 %. Av de tre 

förbättringsförslagsgrupperna står ”omkostnader” för störst del i det förväntade resultatet. 

En ombalansering av arbetet på monteringslinjen har även utförts för att öka och jämna ut 

beläggningsgraden. 

 

  



 

 

  



 

 

Abstract 
Scania is a world leading manufacturer of heavy trucks, buses and engines for industrial and 

marine use.  In Södertälje you can find, among others, their production of axles. The axle 

assembly is divided in three assembly lines: rare axle line, front axle line and special axle line 

(SAX).  

This thesis has the aim to map the current state of SAX and to analyze it with tools and 

methods from lean production. Thereafter activities from reducing waste will be identified, in 

order to optimize the assembly line in regards of capacity and/or productivity. 

The current state analysis showed that more than 40 % of all activities are waste and most of 

it is motion of some kind. It also showed low and uneven utilization.  

Based on the these findings 15 suggestions for improvement were produced and categorized 

into three groups depending on which kind of resources that is needed when implementing. 

The improvements are expected to bring down the non-value added activities with 

approximately 20 %, the walking by 40 % and increase capacity with 38 %. 

The work content has also been redistributed to get a higher and more even utilization. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar för tunga transporter, bussar samt 

industri- och marinmotorer. För att kunna bibehålla en stark, hållbar konkurrenskraft och 

lönsam tillväxt har Scania utvecklat sitt eget produktionssystem, Scania Productions System 

(SPS). SPS innefattar principer och metoder som leder till ett ständigt pågående 

förbättringsarbete och där en av grundvärderingarna är eliminering av slöseri (Scania, 2012). 

I Södertälje finns bland annat Scanias axelmontering, som monterar axlar för lastbilar som 

tillverkas vid Scanias produktionsenheter och monteringsanläggningar i Europa. 

Axelmonteringen är indelad i tre monteringslinjer; bakaxelline, framaxelline och 

specialaxelline (SAX). Kapacitetsmässigt så skiljer sig SAX avsevärt från övriga två, då 

denna linje i nuläget klarar av en takt på 12 minuter jämfört med ca 1,5 minuter på övriga 

linjer. De korta takttiderna på dessa linjer har drivit fram förbättringar av arbetssätt och 

metoder i större utsträckning än vad som har varit nödvändigt på SAX. Potentialen att 

optimera SAX för ökade volymer eller minskad bemanning utan större investeringar ses 

därmed som god.  

1.2 Problembeskrivning 

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga nuvarande specialaxelline och utvärdera 

denna med hjälp av olika metoder från lean produktion och SPS för att identifiera aktiviteter 

för att minska slöserier. 

Förutsättningar 

 Bemanning: 6 personer 

 Positioner: 10 + slutkontroll 

 Dagens takttid: 12 min 

 Produktion/år: 1500st 

 Produktionsdagar/år: 228 

 Minuter/skift: 434 minuter 

1.3 Mål 

Efter avslutat arbete ska tydliga förslag på aktiviteter för att optimera specialaxelline med 

avseende på volym och/eller bemanning vara framtagna och om möjligt även 

implementerade. Målet är att uppnå en beläggningsgrad på 100%.  

1.4 Avgränsningar 

Fokus för detta arbete har legat på att förbättra arbetsmetoden, arbetsplatsutformningen och på 

det produktionstekniska, således har hänsyn till hur material och färdiga produkter förs till 

och från monteringslinjen inte tagits. Likväl har framtida produktförändringar inte beaktats. 

Utöver specialaxlar ansvarar specialaxelline för monteringen av ett antal komponenter till 

axelmonteringslinjerna, men denna montering omfattas inte av detta arbete. 

Tidstudien har begränsats till 2 videoupptagningar per axelvariant och position. 

Implementering av förbättringsförslagen ryms inte inom tidsrammen för detta arbete och 

kommer därför inte genomföras. 
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1.5 Metod 

Arbetsgången för examensarbetet har varit som följer, 

 Litteraturstudie om lean produktion genomfördes för att identifiera metoder för att 

studera och utvärdera nuläget på SAX och ta fram förbättringsförslag. Resultatet av 

litteraturstudien finns att studera i kapitel 2. Lean Produktion och Scania och 

3. Metoder. Där det första av dessa kapitel syftar till att ge en introduktion till Lean 

och Scanias egna produktionssystem, medan det andra tar upp de metoder som 

identifierades. 

 Verkstadspraktik – jag deltog i en två veckors verkstadspraktik på SAX för att få en 

bättre uppfattning om arbetet på monteringslinjen. 

 Kartläggning av nuläget och identifiering av förbättringsområden – med funna 

metoder från litteraturstudien analyserades nuläget och möjligheter för att minska 

slöseri identifierades. Resultatet av kartläggningen återfinns i 4. Specialaxelline –

 en kartläggning av nuläget. 

 Framtagning av förbättringsförslag för att minska slöseri och därmed öka kapaciteten 

och/eller produktiviteten. Förbättringsförslagen har tagit fram med hjälp av montörer 

och produktionstekniker, samt metoderna från litteraturstudien. I 

5. Förbättringsförslag presenteras förbättringsförslagen. 

 Rapportskrivning – resultatet från genomfört examensarbete har sammanställts i denna 

rapport. 

1.6 Tillförlitlighet 

Till grund för kartläggningen av nuläget, och senare även de förväntade resultaten, ligger två 

videoupptagningar av monteringen av arbetet på SAX (två filmer per position och 

axelvariant). Utifrån dessa har processflödesscheman skapats, tider och avstånd (steg) tagits. 

Antalet observationer kan anses få för att få tillförlitliga standardtider. Den långa takttiden 

och låga bemanningen på SAX är till nackdel vid tidtagning av ett arbetsmoment, eftersom 

det endast återkommer var fjärde takt (var 48:e minut). Att genomföra en fullständig 

tidsstudie med 10 observationer per arbetsmoment skulle med andra ord bli väldigt 

tidsomfattande. Inget som rymts inom tidsramen för detta examensarbete på 20 veckor. 

Antalet tidtagningar har därför varit en begränsning. Dock är de tillräckliga för att ge en bild 

av både nuläge och effekten av de olika förbättringsförslagen. 
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2. Lean produktion och Scania 

I detta kapitel kommer lean produktions grunder och historia att förklaras, samt Scanias egna 

produktionssystem (SPS – Scania Production System) kommer att förklaras kort.  

2.1. Hur uppstod lean produktion? 

Det går att påstå att de första stegen mot lean produktion togs av Henry Ford 1913 då han 

skapade sitt produktionssystem med utbytbara delar, standardiserat arbete och det 

löpandebandet – vilket han kallade för strömmande produktion (flow production) och vad vi 

idag kallar för masstillverkning. Under den tiden var det normala att jobba i en så kallad 

funktionell verkstad (se Figur 1), men i och med det nya produktionssättet lyckades Ford 

producera sin T-Ford i betydligt högre volymer och samtidigt till lägre pris. 

 

 

Figur 1. Fabrikslayout för funktionell verkstad (ovan) respektive strömmande produktion 

(nedan). 

Fords produktionssystem var väldigt bra i hänseende på att få ett flöde i sin produktion, men 

det stora problemet skulle bli dess oförmåga att erbjuda varians. Som Ford uttryckte det 

“People can have the Model T in any color – so long as it’s black.” Just problemet med att 

erbjuda varians var något som den japanske biltillverkaren Toyota började titta på under 

30- och 40-talet. Resultatet blev Toyota Production System (TPS). De valde att fokusera på 

flödet av produkter genom hela processen i stället för enskilda maskiners utnyttjande (Lean 

Enterprise Institute, 2012), för att på så sätt öka flexibiliteten, korta ner ledtiderna, sänka 

kostnaderna och samtidigt hålla hög kvalité, vilket var ett måste för att klara den svåra 

efterkrigstiden (Bicheno, 2007).     

Benämningen ”lean” myntades 1990 av författarna till boken The Machine That Changed the 

World, som studerat Toyotas sätt att producera bilar och bedriva sin verksamhet – ett sätt som 

verkar lyckas göra mer och mer med mindre och mindre resurser (Womack och Jones, 2003). 

Lean har de senaste årtiondena fått fler och fler anhängare i vitt skilda områden (allt från 

tillverkning till tjänster) med Toyota och TPS som den största förebilden. Lean konceptet 

kommer att förklaras mer ingående i följande avsnitt. 

  



 

4 

 

2.2. Vad är lean? 

Låt oss börja bakifrån – vad är målet med lean? Det ultimata målet med lean är perfektion och 

ett effektivt och flexibelt flöde genom hela värdekedjan, vilket huvudsakligen uppnås genom 

eliminering och förebyggande av slöseri. Det finns tre typer av slöseri: muda, mura och muri. 

Muda är de slöserier som kan förknippas med aktiviteter som inte tillför något värde och 

Taiichi Ohno kategoriserade in dessa i sju grupper (Liker, 2004): 

 Transport – onödig förflyttning av produkter i arbete (PIA) eller flytta material, delar 

eller färdiga produkter in och ut ur lager eller mellan processer. 

 Lager – orsakar längre ledtider, inkurans, transporter, förseningar och lagerkostnader. 

Stora lager gömmer även problem som defekter, ojämn produktion, dötid hos 

maskiner och långa omställningstider. 

 Rörelse – alla onödiga rörelser som den anställde måste göra för att till exempel leta 

efter eller sträcka sig efter verktyg eller delar. Även att gå är ett slöseri. 

 Väntan – på att en automatiserad maskin ska arbeta klart, att föregående processteg 

ska avslutas, att verktyg ska bli lediga, att lager ska fylla på, med mera är slöserier.  

 Överproduktion – att producera produkter som det inte finns någon order för skapar 

slöserier så som överbemanning, lager- och transportkostnader. 

 Överarbete eller arbete med fel processer – att utföra onödiga steg i 

tillverkningsprocessen av en produkt eller ineffektiv produktion på grund utav dåliga 

verktyg eller produktdesign, men även tillverka produkter med högre kvalité än vad 

som efterfrågas. 

 Defekter – defekter kräver reparation, omarbete, kassation eller ersättningsproduktion 

och kontroller vilket innebär onödig hantering och slöseri med tid och arbete. 

Utöver dessa har nya slöserier tillkommit, bland annat: 

 Outnyttjad kreativitet/humankapital – gå miste om de anställdas idéer, kunskap och 

förbättringar. 

 Slöseri med resurser – använda mer material, energi eller vatten än nödvändigt. Att 

undvika denna typ av slöseri blir mer och mer viktigt för en hållbar utveckling. 

 Tillverka fel produkt rätt – att inte tillverka det kunden efterfrågar. 

Mura och muri är slöseri på grund utav ojämnhet och inkonsekvens respektive överbelastning 

och visas ofta i form muda. Därför blir en jakt efter muda även en jakt på mura och muri som 

direkt påverkar muda, se figur 2 (Bicheno, 2007). 
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Figur 2. De tre typerna av slöseri - mura, muda och muri. 

I sin bok Lean Thinking har Womack och Jones (2003) identifierat fem grundprinciper för att 

uppnå lean: 

1. Identifiera värdet. Värde kan endast definieras av slutkunden och allt som inte tillför 

värde är ett slöseri. Därför ska värdet inte baseras på vad som är bekvämast för 

producenten, som att till exempel anpassa produktdesignen efter befintliga 

produktionsfaciliteter. Att identifiera och specificera värde riktigt är ett kritiskt steg 

eftersom att tillverka fel produkt på rätt sätt är ett direkt slöseri.  

2. Kartlägg värdeflödet. Värdeflödet är alla de aktiviteter som krävs för ta fram en 

produkt eller utföra en tjänst från början till slut. Här kan tre typer av aktiviteter 

identifieras: 

• Värdeskapande: aktiviteter som tillför värde på produkten/till tjänsten, till 

exempel borra hål i produkten. 

• Icke-värdeskapande: aktiviteter som inte tillför något värde på produkten/till 

tjänsten, till exempel gå och hämta verktyg eller vänta på borrmaskinen. 

• Nödvändiga icke-värdeskapande: icke-värdeskapande aktiviteter som i 

dagsläget är nödvändiga, till exempel inspektera svetsfogar för att säkerställa 

kvalitén. 

Målet är att endast ha värdeskapande aktiviteter i sitt värdeflöde och de två andra 

aktivitetstyperna bör därför reduceras.   

3. Skapa flöde (flow). Värdet ska flöda och hållas i rörelse, gärna i ett enstycksflöde 

(one-piece flow), genom hela värdekedjan. Produkten eller tjänsten ska gå från den 

ena aktiviteten till den andra utan att behöva vänta i lager eller köer, utan stopp i 

processen och utan omarbetning eller kassaktioner. 

4. Inför pull (dragande system). Styr produktionen efter kunden, med andra ord ska 

ingen uppströms producent tillverka något innan nedströms kund ber om det. På detta 

sätt skapas pull där produkterna ”dras” ur systemet, till skillnad från push där 

produkterna ”trycks” ur systemet mot en uppskattad efterfrågan. Figuren nedan visar 

skillnaden mellan push och pull. 

MURA MUDA MURI 
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Figur 3. Ovan: push (tryckande system). Nedan: pull (dragande system) 

 

5. Sök perfektion. När de fyra föregående grundprinciperna är inarbetade kommer 

målet om perfektion kännas uppnåeligt, samtidigt som insikten om att processen att 

hitta och eliminera slöseri är en ständig resa (se figur 4). 

 

Figur 4. Den ständiga resan mot perfektion (Lean Enterprise Institute, 2012). 

Till dessa grundprinciper finns ett flertal metoder och verktyg att tillämpa, men det är viktigt 

att inte se lean som en verktygslåda utan som ett system, en kultur, en filosofi. I ett 

beställningsarbete från Toyota sammanfattade Liker (2004) deras kultur och filosofi, The 

Toyota Way, i 14 principer som är grunden i deras arbete. Sedan är metoderna och verktygen 

endast ett sätt att förverkliga dem. TPS-huset är till för att illustrera detta (se figur 5).  

     2. Kartlägg   
värdeflödet 

3. Skapa 
flöde 

4. Inför 
pull 

5. Sök perfektion 

1. Identifiera värdet 
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Figur 5. TPS-huset (Liker, 2004). 

Husets grund utgörs som sagt av Toyotas filosofi, vars principer redovisas i figuren nedan och 

där principerna är indelade enligt Likers (2004) 4P-modell. ”Äkta leanföretag” har anammat 

alla 4P, medan mindre lyckade leanföretag generellt endast har fokuserat på Processdelen 

(metoder och verktyg).  

 

 

Figur 6. Toyotas 14 principer indelade enligt 4P-modellen. 

Grunden består även av visuell ledning, stabila och standardiserade processer och 

utjämnad produktion (heijunka) som är förutsättningar för att husets två pelare ska stå 

stabilt. Visuell ledning gör det lätt att snabbt identifiera avvikelser från normalläget. För att 

kunna arbeta med ständiga förbättringar krävs ett tillförlitligt utgångsläge och därför behövs 

stabila och standardiserade processer (IVF, 2012a). Standardiserat arbete är även viktigt i ett 

kvalitets- och säkerhetsperspektiv och är ett sätt för att förankra kunskap inom företag eller 

organisationer. Utjämnad produktion innebär att produktionsvolymen och -mixen jämnas ut, 

figur 7 ger ett exempel detta. 
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Figur 7. Exempel på hur produktionen av tre produkter kan jämnas ut med avseende på 

volym och mix. 

Fördelarna med utjämnad produktion är flexibilitet, minskad risk för osålda produkter, 

balanserat arbete, högt utnyttjande av maskiner och utjämnad efterfrågan uppströms (minskad 

bullwhip-effekt), men framförallt skapar det en regelbundenhet i arbetet. 

Husets två pelare, Just-in-Time (JIT) och Jidoka, är två koncept som tillsammans med 

husgrunden håller taket, som representerar målen, på plats. JIT innebär att rätt artikel/produkt 

ska levereras i rätt kvantitet vid rätt tillfälle och detta gör det möjligt att snabbt svara på 

variationer i efterfrågan. JIT är en samling principer och metoder så som takt, kontinuerligt 

flöde, pull och snabba omställningstider. Takt representerar kundefterfrågan och sätter 

produktionstakten, se ekvationen nedan. 

   

          
                          

               
 (1) 

 

Med rätt takt undviks bland annat överproduktion. Snabba omställningstider är viktigt för 

uppnå en utjämnad produktionsmix, vilket möjliggör att fler produktvarianter kan produceras 

under ett arbetsskift. Ett verktyg för att reducera omställningstider är SMED (Single-Minute 

Exchange of Die). 

Jidoka, eller inbyggd kvalité, handlar om att synliggöra problem, att aldrig släppa iväg ett fel 

och autonomation. Genom att synliggöra problemen kan de identifieras och åtgärdas så att de 

aldrig uppstår igen. En del av detta är att hålla buffertar och lagernivåer nere, samt 

kontinuerligt flöde där ett stopp på en station påverkar hela linjen (vilket uppmuntrar till 

problemlösning). Autonomation är maskiner med en mänsklig intelligens som stoppar sig 

själva när problem uppstår. Att rätta till fel direkt är betydligt mer effektivt och billigare än att 

inspektera och fixa kvalitetsproblem i efterhand.  

Den sista delen i TPS-huset är människorna som ”bor” i det och driver ständiga förbättringar, 

vilket underhåller husets andra delar och håller det stabilt över tiden (Liker, 2004). Ständiga 

förbättringar fås genom reduktion av slöserier, problemlösning och teamwork. Syftet med 

ständiga förbättringar, eller kaizen som det även kallas, är att med små steg hela tiden bli 

bättre och i detta arbete är varje medarbetares engagemang viktig. Därför behövs en 

företagskultur som välkomnar förbättringsförslag. 
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2.3. Lean vs. traditionell produktion 

Nedan visas en sammanfattande tabell över skillnaderna mellan lean och traditionell 

produktion. 

  

Tabell 1. Traditionell produktion jämfört med lean. 

 Traditionell produktion Lean 

Fokus Output/resultat Kund 

Produktionsplanering Push Pull 

Produktion Mot lager JIT 

Väg till effektivitet Enskilda processers utnyttjande Ledtiden genom hela systemet 

Väg till ekonomier Höga volymer Eliminering av slöseri 

Ledtid Lång Kort 

Batchstorlek Stor och köer Små och kontinuerligt flöde 

Flexibilitet Låg Hög 

Ledarskap Styrande Stödjande/Lärande 

Förbättringar Stora och få Små och många 

 

2.4. Scania Production System 

Även om Toyota kommit långt i sin jakt på slöseri och kan ses som en förebild, så behöver 

varje verksamhet hitta sin egen väg att gå mot perfektion. En egen väg som anpassats till 

verksamhetens egna förutsättningar och värderingar. Scania har därför skapat sitt eget 

produktionssystem, Scania Production System (SPS), med tillhörande hus (se figur 8). 

 

     

Figur 8. SPS-huset (Scania, 2007). 
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I grunden finns Scanias tre värderingar: kunden först, respekt för individen och eliminering av 

slöseri. Som alla är lika viktiga för att hålla huset uppe. Sedan byggs huset på med fyra 

huvudprinciper, som ger vägledning om hur medarbetarna ska tänka och utifrån dessa väljs 

metoder för hur de ska göra. De fyra huvudprinciperna är följande: 

 Normalläge – Standardiserat arbetssätt för att se avvikelser och möjligheter till 

förbättringar. Denna huvudprincip består av sex underprinciper som tillsammans 

kännetecknar normalläget: 

• Standardisering innebär att hittills bästa arbetsmetod beskrivs (i en 

arbetsstandard) och efterföljs varje gång arbetsmomentet utförs. Syftet med 

standarder är att skapa hög säkerhet och kvalitet, säkra att arbetet hinner 

utföras inom takttid, vara en grund för förbättringsarbete, visualisera slöseri, 

samt vara ett verktyg för upplärning av nyanställda och för att förankra 

kunskap inom företaget. 

• Takt styrs av kundernas efterfrågan och ser till att överproduktion undviks. Det 

är även ett bra verktyg för att upptäcka avvikelser och onödiga arbetsmoment.  

• Utjämnat flöde innebär att produktionsvolymerna jämnas ut över 

arbetsdagarna, så att produktionen från dag till dag håller samma nivå även om 

antalet kundordrar varierar. 

• Balanserat flöde handlar om att få en jämn och hög beläggningsgrad genom att 

fördela arbetsinnehållet så jämnt som möjligt mellan resurserna och så nära 

takttiden som möjligt. Detta för att optimera kapaciteten och hämta hem 

effektiviseringar.  

• Visuellt, information ska vara lättillgänglig, enkel och tydlig för att 

medarbetarna ska kunna agera på avvikelser från normalläget i realtid.   

• Realtid innebär att medarbetarna ska reagera och agera här och nu, då 

information är en färskvara och går lätt förlorad om för lång tid går mellan till 

exempel att en avvikelse upptäcks och att berörd part får reda på det.  

 Rätt från mig handlar om att avvikelser inte tas emot, tillförs eller lämnas vidare till 

kund (vilket kan vara nästa tillverkningssteg eller slutkund). Även om avvikelser och 

fel ska undvikas är de även den största källan till förbättringar. Huvudprincipen 

innebär också att det arbetas med att det ska vara lätt att göra rätt och att problem och 

avvikelser åtgärdas. 

 Förbrukningsstyrd produktion, inget produceras förrän kund signalerat ett behov. 

För att detta krävs väl fungerade flöden och ett definierat normalläge. Det kräver även 

korta genomloppstider och små partistorlekar, samt enkla och säkra 

informationsflöden.  

 Ständiga förbättringar, att utmana och förbättra normalläget och att åtgärda 

avvikelser så att de inte uppkommer igen. Målet är att förbättra kvaliteten, 

arbetsmiljön och samtidigt öka produktiviteten och effektiviteten på ett sätt som går ut 

på att arbeta smartare – inte hårdare.   
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I huset bor Scanias gemensamma prioriteringar som styr vid onormalt läge eller när 

prioriteringarna står i ett motsatsförhållande till varandra. Prioriteringsordningen är följande: 

1. Säkerhet/Miljö 

2. Kvalitet 

3. Leverans 

4. Ekonomi 

Med andra ord har säkerheten och (arbets-)miljö högst prioritet och att kvalitet går före 

leverans innebär att ingen produkt utan fullgod kvalitet levereras, samt att i det här fallet 

kommer den ekonomiska aspekten sist. 
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3. Metoder 

Som nämnt i föregående kapitel finns det en uppsjö av metoder och verktyg till hjälp för att 

uppnå lean. Några av dessa kommer att presenteras här och sedan användas för att kartlägga 

nuläget och identifiera förbättringsmöjligheter på specialaxelline vid Scanias axelmontering i 

Södertälje. Andra kommer att användas för att ta fram förbättringsförslag. 

3.1. Metoder för att kartlägga nuläget och identifiera förbättringsmöjligheter 

Här presenteras fyra metoder för att kartlägga nuläget hos en process, som sedan kan 

användas för att identifiera förbättringsmöjligheter hos processen. 

Processflödesschema 

En välanvänd metod för att kartlägga värdeflöden är så kallad värdeflödesanalys (VFA), men 

är bättre lämpad för kartläggning av större övergripande flöden (så som genom en fabrik eller 

hela värdekedjan). När processer ska kartläggas och analyseras på mer detaljerade nivå är 

processflödesschema (PFS) ett bra hjälpmedel. 

I ett PFS listas alla steg som ingår i den studerade processen. Om processen är lång och/eller 

komplex kan det vara bra att bryta ner den (i till exempel ansvarsområden). Varje steg 

klassificeras i olika aktivitetskategorier. Normalt används nedan beskrivna 

aktivitetskategorier, men kan såklart variera beroende på vilket sammanhang PFS används i.  

 ○  = operation 

 →  = transport 

 □  = kontroll 

 ▼  = lagring 

 ʘ = hantering 

Operation är en processaktivitet som förändrar eller transformerar ett insatsmaterial. Det kan 

vara att ett objekts fysikaliska eller kemiska egenskaper förändras eller att en detalj monteras 

på en annan detalj eller demonteras. 

Transport innebär att objektet förflyttas mellan olika platser. Endast objektets position 

påverkas, inte dess egenskaper. 

Vid kontroll undersöks och verifieras reslutet av en annan aktivitet. Det kan även innebära att 

ett objekt identifieras som det rätta objektet. 

Lagring innebär att objekt eller verktyg ligger i förråd eller lager i väntan på en operation eller 

kontroll.  

Hantering är kortare transporter av objekt eller verktyg till eller från operationsplats, till 

exempel flytta ett objekt från lagring till operation eller från operation till transport.  

I schemat förs även data som tid och avstånd. Annan bra information kan vara antal 

operatörer och vilken maskin som används. Första steget i analysen av PFS är att bestämma 

om steget är värdeskapande, icke-värdeskapande eller nödvändig icke-värdeskapande. Sedan 

gäller det att gå igenom varje steg och fråga sig en rad frågor så som vad? när? var? hur? hur 

länge? men framför allt varför? (varför gör vi detta? hur kan vi göra det 

bättre?)(Olhager, 2000). Nedan visas ett exempel på ett PFS. 
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Figur 9. Ett urklipp av ett processflödesschema använt i detta arbete. 

 

I mitt arbete har jag valt att lägga till en aktivitetskategori, 

 ~  = rörelse 

som avser rörelser utförda av montören när denne inte utför någon av ovanstående aktiviteter. 

Detta kan till exempel vara gå till andra sidan axeln för att utföra en operation där. 

Fördelen med PFS är att den ger en tydlig och enkel bild av processen och är ett bra 

hjälpmedel för att kommunicera och identifiera källor till slöserier. Dock är det endast en 

”ögonblicksbild” av processen och kan därför vara missvisande i vissa avseenden (till 

exempel lagernivåer)(Bicheno, 2007). 

Tid-värde diagram 

Tid-värde diagram är en visuell avbildning av värdeskapande och icke-värdeskapande tid i en 

process.  

Första steget för att skapa ett tid-värde diagram är att definiera processen och identifiera dess 

ingående aktiviteter, samt hur lång tid dessa tar. Klassificera sedan aktiviteterna som 

värdeskapande, icke-värdeskapande eller nödvändig icke-värdeskapande. 

Rita en tidslinje (med lämplig skala) och placera aktiviteterna längs denna i den ordning de 

utförs. Sätt värdeskapande aktiviteter över tidslinjen och övriga under, som skiljs från 

varandra genom att använda olika färger, se figur 10 (George et al., 2004). 
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Figur 10. Exempel på ett tid-värde diagram. 

 

Spaghettidiagram 

Spaghettidiagram är en geografisk kartläggning av det fysiska arbets-, material- eller 

informationsflödet och används för att effektivisera arbetsplatsens utformning eller arbetssätt 

(Bicheno och Portioli Staudacher, 2009).  

För att göra ett spaghettidiagram behövs en ritning över arbetsplatsen. Följ sedan det flöde 

som ska studeras, markera var varje steg i processen utförs och dra en pil till var nästa steg 

utförs. Det kommer ge ett diagram som liknar detta: 

 

 

Figur 11. Enkel skiss på ett spaghettidiagram. 

 

Målet är att få ett spaghettidiagram (flöde) utan linjer som korsar varandra eller går tillbaka 

till samma ställe flera gånger. Studera spaghettidiagrammet och se om flödet går att förbättra 

(George et al., 2004). 

Spaghettidiagram är ett bra komplement till värdeflödesanalyser och processflödesscheman. 

Det är ett enkelt med kraftfullt verktyg för att (i första hand) spåra slöserier i form av 

transporter och rörelser (Bicheno och Portioli Staudacher, 2009). 
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Arbetsmätning 

Arbetsmätning utförs för att fastställa hur lång tid det tar att utföra ett arbete och ta fram 

standardtider för arbetsmoment. Dessa kan sedan användas för kapacitets- och 

beläggningsberäkningar. En metod för arbetsmätning är tidstudier, som är en så kallad direkt 

analys där arbetet analyseras direkt när det utförs och kräver därför en verklig process (om än 

det handlar om en provmontering eller i full skala). Första steget i en tidsstudie är att dela upp 

arbetet i mindre operationssteg med väl definierade start och slut. När detta är gjort kan 

tidtagningen starta, vilket kan göras med stoppur eller via videoupptagningar (Olhager, 2000). 

Antalet tidtagningar som bör utföras går meningarna isär om, Olhager (2000) påstår att antalet 

observationer bestäms utifrån denna formel: 

   [(
 

 
) (

 

 ̅
)]
 

 (2) 

där  n = nödvändigt antal observationer, 

 k = antal normala standardavvikelser för önskad konfidensgrad, 

 r = risknivå, 

 σ = observerad standardavvikelse för tidsobjektet 

  ̅ = förväntat värde på för tidsobjektet 

 

och för att kunna utföra ekvationen behöver man först ta några tidtagningar för att uppskatta 

det förväntade värdet och standardavvikelsen för tidsobjektet. Därefter kan antalet nödvändiga 

observationer beräknas. Om standardavvikelsen och/eller en hög säkerhet önskas tenderar 

antalet observationer sticka iväg. 

Standardtiden tas ut som ett medelvärde av de observerade tiderna och justeras sedan med 

hänsyn till en prestationsbedömning där operatören och operationssteget jämförs med övriga. 

Bicheno (2007) å andra sidan menar att det räcker med 10 goda observationer, där de 

tidtagningar som visar särskild lång eller kort tid sorteras bort. Standardtiden väljs sedan till 

den kortaste och oftast återkommande tiden. Han anser även att prestationstillägg inte bör 

göras utan ge då hellre operatörerna fler raster. 

Det viktiga är att arbetsstudien speglar det verkliga förhållandet för att kapacitetsbehovet inte 

ska över- eller underskattas och därmed öka produktionskostnaderna (Olhager, 2000).  
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3.2. Metoder för att identifiera orsaker 

En viktig del i strävan att bli av med slöserier är att identifiera slöserikällor och 

uppmärksamma avvikelser för att sedan åtgärda dessa problem så att de aldrig uppstår igen. 

Nedan beskrivs metoder för att hitta rotorsakerna till att ett problem uppstår. 

5 varför? 

Detta är en enkel, snabb och fokuserad metod för att hitta potentiella rotorsaker genom att 

hela tiden gå djupare och djupare ner i problemet. 

Metoder går ut på att när ett problem uppstår fråga sig varför? tills att rotorsaken är 

identifierad, men se upp för att gå för djup och riskera att inte kunna åtgärda problemet 

(George et al., 2004). Detta kan till exempel hända då rotorsaken härleds till en 

underleverantörs agerande. Nedanstående exempel illustrerar tankeprocessen. 

 

 

Figur 12. Exempel på en ”5 varför analys” (Liker, 2004). 

 

Nackdelen med denna metod är att den kan ge flera vägar som leder till olika rotorsaker, då 

olika personer kan hitta olika svar på frågan varför? Metoden är dock användbar i det 

vardagliga arbetet och för att snabbt nå konsensus kring rotorsaken till ett problem. 
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Paretodiagram 

Paretodiagrammet (efter den italienska ekonomen Vilfredo Pareto) är en speciell form a 

stapeldiagram och kan användas bland annat för att prioritera vilken/a problemkälla/or att 

arbeta med genom att skilja ur de orsaker som har störst verkan. Det som diagrammet visar är 

den så kallade ”paretoeffekten” (eller ”80-20-regeln”) det vill säga att en liten del av 

orsakerna (20 %) står för större delen av resultatet (80 %). 

Paretodiagram är ett sätt att presentera data på, vilket görs genom att redovisa förekomsten av 

olika attribut (till exempel felorsaker) i avtagande ordning, se figur 13. 

 

 

 

 

Figur 13. Exempel på ett paretodiagram (EFFSO, 2012). 

 

Attributen kan redovisas i olika enheter (så som frekvens, tid, volym, kvalité och kostnad) och 

detta kan förändra diagrammets utseende. Med andra ord är det viktigt att tänka igenom 

vilken enhet som ska användas (IVF, 2012b).  
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3.3. Metoder för att hitta och undvika avvikelser 

Avvikelser är källan till förbättringar och bör därför vara lätta att upptäcka. De bör även vara 

lätta att upptäcka för att undvika att defekter uppstår och förs vidare till kund. 

Här presenteras två metoder (5S och visuell styrning) som, bland annat, gör det enklare att 

hitta avvikelser och en metod (poka-yoke) för att undvika att avvikelser uppstår och/eller förs 

vidare. 

5S 

5S är en metod (skapad av Toyota) för att skapa och upprätthålla ordning och reda på 

arbetsplatsen, vilket hjälper till att hitta avvikelser och reducera slöserier så som stopp, 

olyckor och letande samt är förutsättningen för standardiserat arbete. 5S består av fem steg 

som införs ett i taget. 

1. Sortera (Seiri) 

Kasta allt som inte används och klassificera allt som används efter hur ofta de 

används. Detta steg måste genomföras med jämna mellanrum (till exempel en gång 

per halvår) som en regelbunden aktivitet – inte som en nylansering av 5S! 

2. Strukturera (Seiton) 

Nästa steg är att placera det som används på det bästa stället. Sådant som används ofta 

bör finnas lättåtkomligt och nära, medan sådant som används sällan kan förvaras på ett 

givet ställe längre bort (i till exempel ett verktygsskåp) – var sak på rätt plats. Viktigt 

är även att allt har sin plats, för att lätt identifiera avvikelser. Sträva efter att ha alla 

saker på så ergonomiskt bra ställen som möjligt. Detta steg bör upprepas så snart 

någon produkt eller komponent förändras. 

3. Städa (Seiso) 

”Keep up the good work!”. Städningen omfattar såväl fysisk städning som ”visuell 

städning” då operatörerna håller utkik efter felplacerade saker och flyttar dem till rätt 

ställe. Helst ska detta ske dagligen.  

4. Standardisering (Seiketsu) 

Etablera 5S-standarder för de tre första S:en och håll dem uppdaterade. 

5. Se till (Shitsuke) 

Se till att 5S-arbetet upprätthålls och förbättras, till exempel genom regelbundna 

”5S-ronder” eller utdelning av 5S-priser. 

De två första stegen är relativt lätta att genomföra, men de riktiga fördelarna av 5S återfinns 

hos de tre sista S:en. För att lyckas med 5S gäller det att använda det löpande och inte 

sporadiskt (Bicheno, 2007).   
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Poka-yoke 

Poka-yoke kan översättas till felsäkring eller förebyggande av fel och omfattar ett stort antal 

olika system och konstruktioner. Målet för poka-yoke är att designa mekanismer som 

förhindrar att misstag (vilka är oundvikliga) blir till fel (misstag som når fram till kunden) 

(Bicheno, 2007). Det kan antingen göras med ett kontroll-/varningssystem eller med 

förebyggande system. Kontroll-/varningssystem uppmärksammar fel medan förbyggande 

system gör det ”omöjligt” att göra fel (George et al., 2004).   

Det finns tre typer av poka-yoke: kontakt, konstant antal eller mängd och utförandesekvens. 

Kontakt innebär att form, dimensioner eller andra fysiska egenskaper används för att upptäcka 

eller förebygga fel (Johansen, 2012). Ett exempel på detta är det avklippta hörnet på SIM-

korten, vilket förhindrar att det sätts in fel i mobiltelefonen. Konstant antal eller mängd varnar 

om ett bestämt antal aktiviteter inte utförs eller om en fastställd mängd av, till exempel, en 

viss komponent inte används. Utförandesekvens säkerställer att processteg utförs i rätt 

ordningsföljd, vilket kan göras med bland annat checklistor. 

För att skapa poka-yoka måste först rotorsaken till felet som ska säkerställas identifieras. 

Sedan är det viktigt att testa sin poka-yoke och utbilda och träna alla berörda innan den börjar 

användas.  

De bästa poka-yoke lösningarna är billiga enkla, lätta att bygga in och använda, specifika för 

behovet och utvecklade av operatörerna själva (Johansen, 2012).  

Visuell styrning 

Visuell styrning är all ”kommunikationsutrustning” i arbetsmiljön som på ett ögonblick kan 

säga hur ett arbete ska genomföras och/eller om det avviker från normalläget (Liker, 2004). 

Det kan till exempel vara: 

 En taktklocka som visar hur montören ligger till tidsmässigt. 

 En resultattavla som visar hur dagens produktion ligger till jämfört med den 

förväntade produktionen (med till exempel stopptid och kassaktioner). 

 Lampor som indikerar om ett arbete har utförts korrekt. 

 Kanbansystem och -tavlor som ger information om vad som måste produceras. 

Fördelarna med visuell styrning är bland annat att det är snabbt och lätt att förstå, ger direkt 

feedback och synliggör problem. Dock finns risken för att känna sig övervakad då till 

exempel produktionsresultat ständigt visas. 
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3.4. Metoder för arbetsförbättring och -fördelning 

Först presenteras en metod för att hitta det bästa sättet att utföra ett arbete eller hur det kan 

förbättras. Sedan förklaras hur arbete kan fördelas med hjälp av linjebalansering. 

Metodstudie 

Metodstudier används för att finna bästa sätt att utföra ett arbete och hitta metodförbättringar i 

form av rörelseekonomi och arbetsförenkling. Rörelseekonomi handlar om effektivt 

rörelsemönster i arbetet och inkluderar kroppsrörelser, arbetsplatsutformning och utformning 

av verktyg och utrustning. Arbetsförenkling innebär att hitta och använda enklare och mer 

effektiva arbetsmetoder. Lämpliga frågeställningar vid arbetsförenkling är: 

 Kan onödigt och olämpligt arbete elimineras? 

 Kan operationer/arbetsmoment slås ihop? 

 Kan operationsföljden ändras? 

Tillvägagångssättet vid en metodstudie kan sammanfattas i följande steg: 

1. Välj ut ett arbete som är i behov av metodförbättring. 

2. Samla in fakta om hur arbete utförs (intervjuer, iakttagelser, statistik och detaljerade 

processflödesanalyser). 

3. Bearbeta insamlat material och granska kritiskt. Ifrågasätt nuvarande arbetssätt och 

sträva efter att ta bort olämpligt arbete och att skapa arbetstillfredsställelse och bättre 

arbetsmiljö. 

4. Utarbeta den nya arbetsmetoden. 

5. Implementera det nya arbetssättet. 

6. Genomför regelbunden uppföljning för att underhålla och säkerställa arbetet. 

Linjebalansering 

Linjebalansering är arbetet med att fördela det arbete som krävs för att färdigställa en produkt 

på ett antal arbetsstationer med ett så högt resursutnyttjande som möjligt. Vid föredelningen 

av arbetet måste hänsyn till operationsföljden (de så kallade precedensrelationerna) och vissa 

restriktioner (som till exempel fast utrustning) tas. Den tid produkten tillbringar inom varje 

arbetsstation kallas cykeltid och vid perfekt balans är arbetsinnehållet vid varje arbetsstation 

lika med cykeltiden (Olhager, 2000). Cykeltiden bör återspegla kundens efterfrågan och är då 

lika med takttiden (se ekvation 1), men ofta sätts den till ca 95% av takttiden (Bicheno, 2007) 

för att ge utrymme till oförutsedda händelser.  

För att mäta hur en linjes eller arbetsstations effektivitet kan dess beläggningsgrad beräknas, 

se ekvation 3. 

 

                 
∑  

   
  

där  n = antalet arbetsstationer  (3) 

 c = cykeltiden (takttiden) 

 ti = tid för att utföra arbetsmoment i 

 



 

21 

 

100% beläggningsgrad är svårt att uppnå på alla arbetsstationer och linjebalanseringen går 

ofta ut på att (Olhager, 2000): 

 minimera antalet arbetsstationer vid given cykeltid (takttid), eller 

 minimera cykeltiden vid givet antal arbetsstationer. 

Nedan visas ett exempel på linjebalansering ur ett traditionellt och ett lean perspektiv. 

 

Figur 14. Linjebalansering på traditionellt sätt och med lean (Bicheno, 2007). 

 

Hur bestäms då antalet arbetsstationer? Som riktlinje kan följande ekvation användas, 

                       
                     

       
 (4) 

Om resten är, 

< .3 bör inte en extra arbetsstation läggas till, utan jobba då vidare med förbättringar 

och eliminera slöseri. 

.3 - .5 bör inte en extra arbetsstation läggas till än, utan testa först 2 veckor för att se 

om det går att förbättra tillräckligt för att ta bort den extra arbetsstationen. 

> .5 bör en extra arbetsstation läggas till, men sträva efter att ta bort den i framtiden 

genom ständiga förbättringar och eliminering av slöseri 

(Portoli Staudacher, 2011). 
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4. Specialaxelline – en kartläggning av nuläget 

Specialaxelline (SAX) är en del av Scanias axelmontering i Södertälje. Axelmonteringen 

består av tre linjer: framaxelline (FAX), bakaxelline (BAX) och SAX, där fram-, bak- 

respektive specialaxlar monteras. Specialaxlar är axelvarianter som inte passar för montering 

på de två andra linjerna.  

Dessutom har detta kapitel till syfte att ge en bild av nuläget på SAX och denna kartläggning 

har även legat till grund för de förbättringsförslag (se kapitel 5. Förbättringsförslag) som 

senare togs fram. Nuläget har till stor del tagits fram med hjälp av processflödesscheman och 

spaghettidiagram, samt observationer och intervjuer med montörer, produktionstekniker och 

produktionsledare.  

4.1 Produkterna 

Hjulaxlar är viktiga komponenter i ett fordon. De bär upp lastbilen eller bussen med hela sin 

last och gör det möjligt att driva och styra den på ett säkert sätt. I dag produceras 3 varianter 

av axlar på SAX som i denna rapport benämns axelvariant A, B respektive C. 

 
 

Figur 15. Två hjulaxlar sammankopplade för tandemdrift. 
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4.2 Layout 

SAX är en rak monteringslinje, med undantag för de fyra första stationerna för monteringen 

av axelvariant B som utförs i ett område bredvid monteringslinjen. Linjen är indelad i tio 

positioner (plus en position för slutkontroll, Q-zon) mellan vilka axeln transporteras manuellt 

med hjälp av lastbärare. På SAX-området sker även förmontering av andra komponenter som 

montörerna vid SAX ansvarar för (men omfattas ej av detta examensarbete). Figuren nedan 

visar en principiell layout av monteringslinjen för specialaxlar (för större bild se bilaga 1). 

 

 

Figur 16. Principiell layout över SAX, ej skalenlig. 

 

Utmed båda sidorna av linjen finns materialfasader placerade, där allt material för axlarna 

förvaras. Att material och komponenter fylls på ansvarar truckförarna och logistikavdelningen 

för. Med så skilda axelvarianter som ska monteras på SAX behövs många olika artiklar finnas 

till hands och många av artiklarna kommer i onödigt stora kvantiteter. Med mycket material 

på linjen blir det lätt rörigt och ibland långt att gå för att hämta det material som behövs för 

tillfället. Just att gå mycket är bland det som montörerna tycker är jobbigast med att arbeta på 

SAX och många önskar därför att linjen var smalare (mellan materialfasaderna).  

De flesta verktyg (som dragare, lyftverktyg och pressar) hänger ner från traverser i taket, för 

att göra dem lättåtkomliga för montörerna. Andra finns utplacerade utmed linjen eller på 

materialvagnar som används på somliga positioner. En del av verktygen är kopplade till ett 

överordnande system som bland annat ser till att rätt antal dragningar utförs (kvalitetskontroll) 

och detta inom takttiden. Om montörer inte hinner utföra de arbetsmoment som är kopplade 

till systemet stoppas takttiden och därmed linjen. Stopptiden registreras och följs sedan upp. 
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Tyvärr fungerar detta inte fullt ut i verkligheten och det finns liten respekt för takttiden. 

Anledningen är bland annat att montörerna själva förflyttar lastbäraren, så även om 

taktklockan säger att det är stopp på linjen hindrar det inte montören från att fortsätta montera 

på en annan position. På de två andra axelmonteringslinjerna förflyttas axeln kontinuerligt 

framåt av conveyers i taket som är direkt kopplade till det överordnande systemet. Om ett 

stopp sker där stoppas hela linjen tills arbetsmomentet är utfört eller problemet löst och får 

därför mer uppmärksamhet än på SAX. En annan anledning till att montörerna kan fortsätta 

arbeta trots ”stopp på linjen” är för att det är relativt få arbetsmoment som kopplade till det 

överordnande systemet och den långa takttiden, vilket gör att det måste vara stopp på en 

position relativt länge innan det märks av på andra positioner.  

4.3 Monteringen 

Varje axel som monteras är specificerad och tillverkad för en viss lastbil eller buss. Axlarna 

lastas och levereras därför i sekvens, det vill säga exakt i den ordning de skall in på 

chassimonteringen och träffa sitt chassi. Det betyder att axlarna monteras i en given sekvens, 

som endast kan modifieras i en viss utsträckning, och efter en specifik order. 

 

 

 

Figur 17. Bemanningen på monteringslinjen vid normal drift. 

 

 

 

 

Figur 17 
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Monteringen är uppdelad på 11 positioner som vid normal drift delas in i 3 områden, där varje 

område bemannas av en montör (se figur 17). Område 1 utgörs av position 1-4 (axelvariant C 

har endast en position på detta område), område 2 av position 5-8 och område 3 av position 9 

och 10 samt slutkontroll (Q-zon). Montören på det sista området ansvarar även för att lasta av 

axeln från lastbäraren, skriva ut ny order och köra tillbaka lastbäraren till position 1. Denna 

arbetsfördelning innebär att tre axlar finns på linjen hela tiden och att en färdig axel kan 

levereras var fjärde takt (här och hädanefter används ordet takt som benämning för den utsatta 

tiden att utföra arbetet på en position). En takt som i nuläget är på 12 minuter och ska 

motsvara arbetsinnehållet på en position. Vid högre belastning körs linjen med 4 montörer på 

4 områden för att få ut fler färdiga axlar under arbetsskiftet.  

En montör arbetar med förmontering av nav, ringhjul, axeltappar, planetväxlar, hänken, 

axeländar (samtliga för SAX) och utgående axlar (till BAX). Denna montör ansvarar även för 

att dessa artiklar körs ut till linjen (ej de utgående axlarna till BAX). På SAX arbetar fem 

montörer och en teamleader. Om ingen är frånvarande kan teamleadern och en montör 

friställas, som då finns till som stöd och arbetar med uppgifter som till exempel utbildning 

och förbättringar, men även förmontering av bromsfästen, navkåpor och navreduktionslock 

till FAX.  

Efter att dagens produktion av axlar är klar eller om ledig tid finns förmonteras spindelbultar, 

packningar och ljuddämpare inför morgondagens produktion. 

Montörerna tillhör även en så kallad förbättringsgrupp, vars medlemmar ansvarar för att 

förbättra processen inom ett avgränsat område – i detta fall SAX. En halvtimme i veckan 

stoppas produktionen för ett förbättringsgruppsmöte där förbättringar av olika slag tas upp 

och diskuteras, men förbättringsarbete är något som även sker dagligen på linjen. 
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4.4 Beläggningsgrad 

Som ett mått på hur bra arbetet på SAX är fördelat idag har beläggningsgraden för de olika 

positionerna för respektive axelvariant beräknats och redovisas i bilaga 2. De visualiseras 

även nedan i ett linjebalanseringsdiagram (observera att det är tiden för att utföra 

arbetsmomenten på varje position som redovisas i diagrammen, inte beläggningsgraden. Dock 

ger det samma resultat för diagrammens utseende då beläggningsgraden är en funktion av 

föregående.). 

 

 

Figur 18. Arbetsinnehållet för respektive axelvariant och position. 

 

Tydligt är att beläggningsgraden på de olika positionerna och axelvarianterna varierar stort 

och det är något som montörerna själva känt av då de upplever att vissa positioner är betydligt 

stressigare än andra. 

Den ojämna beläggningsgraden bidrar också till att takttiden inte respekteras eftersom att 

montörerna använder den tiden de sparar på en position (genom att börja på nästa position 

innan takten gått) för att ta igen det de förlorar på en annan (positioner de går över takt). Detta 

påverkar även stopptiden, som det går att läsa om i avsnitt 4.6. Stopptid.  
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4.5 Slöseri 

I avsnitt 2.2 förklarades värde och slöseri. Slöseri är aktiviteter som bör elimineras eller 

åtminstone minimeras. I nuläget är andelen icke-värdeskapande aktiviteter 45 %, 41 % 

respektive 41 % för de tre axelvarianterna, se figur 19, 20 och 21. Denna analys utfördes med 

hjälp av processflödesscheman där alla aktivteter klassificerats efter om de tillför värde eller 

ej, samt efter aktivitetskategori (se sida 11, Processflödesschema). 

 

 

Figur 19. Analys av aktiviteterna vid montering av axelvariant A, samt analys av de 

icke-värdesskapande aktiviteterna. 

 

Figur 20. Analys av aktiviteterna vid montering av axelvariant B, samt analys av de 

icke-värdesskapande aktiviteterna. 
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Figur 21. Analys av aktiviteterna vid montering av axelvariant C, samt analys av de 

icke-värdesskapande aktiviteterna. 

Om de aktivitetskategorier som beskrevs i 3.1. Processflödesschema används kan de icke-

värdeskapande aktiviteterna sägas till stor del utgöras av hantering (82 %, 

84 % respektive 84 %), vilket kan ses som rörelseslöseri då det handlar om att hämta/lämna 

verktyg och material. Rörelse (gå till axel eller mellan materialfasader utan att transportera 

material eller verktyg) och transport (flytta lastbärare eller lyfta på/av axel från lastbärare) är 

de två andra aktivitetskategorierna som finns representerade i de icke-värdeskapande 

aktiviteterna. Med andra ord är olika typer av rörelse den största slöserikällan på SAX idag, 

något som även kan ses i de spaghettidiagram som skapades i och med kartläggningen av 

nuläget. Nedan visas ett av spaghettidiagrammen. 

 

 

Figur 22. Spaghettidiagram för monteringen av axelvariant B på position 5. 
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4.6. Stopptid 

Stopptid är ett mått på hur stor andel av tillgänglig produktionstid som inte utnyttjas på grund 

av diverse stopp på monteringslinjen. På SAX finns idag ett mål att ligga under 5 %, vilket de 

oftast uppnår. I genomsnitt ligger SAX på 4 % stopptid som motsvarar cirka 17 minuter per 

dag och är en relativt låg siffra (jämfört med BAX och FAX som har ett mål att ligga under 

12 %). Som nämnt tidigare (4.4. Beläggningsgrad) kan den låga stopptiden bero på den 

ojämna beläggningsgraden, som tillåter montörerna att arbeta ikapp arbetsmoment under 

nästkommande takt. Den vanligaste orsaken till att stopp uppstår är att montörerna ej följt den 

arbetsstandard som finns framtagen för de olika positionerna (se bilaga 3 för att se 

stopptidsanalysen).   

4.7. Kapacitet 

I dagsläget har SAX en kapacitet att producera 8 axlar per dag (avrundat ner från 

8,59 axlar/dag). Kapaciteten beräknas med denna formel: 

   
   (  

 

 
) (    )

  
 (5) 

där C = kapacitet [axlar/dag] 

 Tp = tillgänglig produktionstid/dag [min] 

 h = hål, antal tomma positioner 

 n = antal positioner 

 Ts = stopptid [%] 

 TT = takttid [min] 

 

Stopptiden har satts till 5 % då det är målet för SAX och antalet positioner till 12 eftersom 

montören på det sista området (position 9-10 och slutkontroll) har en tom position. Tomma 

positioner, det vill säga positioner som inte är bemannade, blir 9. 
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5. Förbättringsförslag 

I kartläggningen av nuläget kunde två stora förbättringsområden identifieras, (1) minska 

slöseri i form av rörelse och (2) jämna ut och öka beläggningen. Dessa två punkter har sedan 

varit fokus vid framtagningen av förbättringsförslag med målet att optimera SAX med 

avseende på bemanning och/eller kapacitet (takttidssänkning). 

Förbättringsförslagen finns presenterade nedan. De är sorterade i tre grupper efter om de 

huvudsakligen kan implementeras genom, 

 omkostnader – förbättringar som kan genomföras genom flytt av befintlig utrustning 

eller om det handlar om inventarier eller förbrukningsmaterial. 

 investering – nyinvesteringar eller om förbättringen är värdehöjande. 

 produktförändring 

Varför indelningen görs på detta sätt är för att en eventuell prioritering av 

förbättringsförslagen skulle, på Scania, göras efter dessa kriterier. Där en förbättring som kan 

genomföras med endast omkostnader prioriteras framför en med investering. En 

produktförändring har lägst prioritering då det involverar fler delar av förtaget än bara 

axelproduktionen. 

5.1. Omkostnader 

Här presenteras förbättringsförslag som är knutna till omkostnader. 

Montera en sida i taget 

Som ett sätt att minska gångsträckorna (och gångtid) för montörerna finns 

förbättringsförslaget att ändra arbetsmetoden så att grundprincipen blir att montera en sida av 

axeln i taget. Axlarna är förenklat sett symmetriska med en högersida och en vänstersida som 

är spegelvända mot varandra. Det betyder att många av axelkomponenterna behöver monteras 

på båda sidorna av axeln. I dagläget monteras axeln ofta komponent för komponent, det vill 

säga först monteras komponent A på höger sida och sedan på vänster sida därefter komponent 

B på höger sida och vänster sida. Om en sida i taget monteras skulle monteringsordningen 

istället bli följande: först montera komponent A på höger sida, sedan komponent B på höger 

sida och därefter montering av komponent A och B på vänster sida.  

Figur 23 illustrerar detta exempel. 
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Figur 23. Röda pilar visar rörelsemönstret för montering komponentvis och blåa för en sida i 

taget.  

Det finns arbetsstandarder som visar hur de olika axlarna ska monteras och på vilken position 

det ska monteras. Dock säger de inte i detalj vilken ordning axelkomponenterna ska monteras 

och därför ger de utrymme för egen tolkning, så personliga arbetsstandarder kan uppstå. Vid 

en implementering av förslaget behöver arbetsstandarderna uppdateras och läras in av 

montörerna. Just inlärningen är extra viktig för att skapa en rutin. Finns en rutin är risken att 

glömma ett montage mindre. Anledningen till att montörerna idag väljer att montera axeln 

komponent för komponent istället för en sida i taget är just för att inte glömma ett montage. 

Material- och verktygsvagnar 

Material- och verktygsvagnar är små vagnar med förvaring för mindre komponenter (till 

exempel en dagsförbrukning av skruvar och muttrar) och/eller verktyg (till exempel 

momentnycklar). Tanken är att de ska vara lätta att förflytta och att montörerna ska ha dem 

bredvid sig då de monterar för att ha det de behöver precis intill sig. Förslaget är att det ska 

finnas flera material- och verktygsvagnar på monteringslinjen där varje vagn är dedikerad för 

specifika arbetsmoment. Till varje vagn finns det även en station där material kan fyllas på 

eller kittas (se Materialstation med egen kittning nedan). Precis som idag fylls materialet på 

vagnarna på av montörerna själva när tid ges, antingen efter dagens produktion eller vid 

tomma positioner. Dock kan påfyllningen antas gå fortare nu när allt material finns samlat på 

ett ställe och montören (och logistikpersonal) slipper springa runt på olika ställen för att 

hitta/fylla på material. 

Idag finns det redan några vagnar, men dessa används inte ”korrekt” då de är för otympliga 

och därför står kvar på en fast position som montörerna får gå till för att hämta en komponent. 

För att de nya material- och verktygsvagnarna ska användas bör de med andra ord vara 

smidiga och inte för stora – hellre små och många än stora och få. 

Komponent A Komponent A 

Komponent B 
Komponent B 
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Materialstationer med egen kittning 

En variant på material- och verktygsvagnarna är materialstationer med egen kittning. Vid 

dessa materialstationer plockar montörerna ihop ett eget kit med det material de behöver för 

ett antal arbetsmoment och tar med sig till axeln. Antingen kan kittet läggas på en 

verktygsvagn eller direkt på lastbäraren. Vilket alternativ som väljs beror på vad som ska 

monteras är placerat på axeln. 

Kittningen görs på en bricka där varje komponent som ska vara med har fått en tilldelad plats. 

Förslagsvis finns bilder på dessa komponenter i botten på brickan som på ett visuellt och 

enkelt sätt ger montörerna information om vad som ska vara med i kittet. 

Att få material kittat har varit ett önskemål från montörerna, men det kan vara svårt att få det 

utfört externt (av logistikavdelningen eller leverantörer) av den anledningen att det innebär 

extra arbete som läggs över och blir då även en pris- och resursfråga. Att plocka i ordning sitt 

eget kit är ett bra alternativ, som är relativt snabbt och billigt att införa. 

Om material för olika axelvarianter kittas vid samma materialstation kan kittningen förenklas 

genom att färgkoda komponentlådorna så att en axelvariant motsvarar en färg eller genom att 

förvara komponenter till olika axelvarianter på olika hyllplan.  

Förutom att gångsträckorna minskas fungerar kittningsbrickorna även som en kvalitetssäkring 

(poka-yoke) då montörerna lätt kan se om de missat montera något. 

Optimering av materialförvaringen och traverserna 

Ett förbättringsförslag finns på hur förvaringen av material i materialfasaderna borde 

möbleras om för att de komponenter som behövs för ett specifikt montage finns så nära till 

hand som möjligt hela tiden. Tanken är att det material som behövs för ett arbetsmoment ska 

finns samlat på ett ställe. Följande exempel förklara principen: 

I figuren nedan visas hur materialet är förvarat idag på de positioner där bromspaket, 

tryckenhet, bromscylindrar och bromshävarmar monteras. Den materialvagn som används 

idag ersätts av två mindre (se Material- och verktygsvagnar) och det material som ska finnas 

på dessa (rödmarkerat i figuren) samlas och förvaras på materialstationer.  
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Figur 24.  Materialförvaringen idag. 

Efter denna förändring kommer materialförvaring att se ut så här: 

 
Figur 25.  Ny materialförvaring med komponenter förvarade i materialstationer. 
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Nästa steg är att flytta förvaringen av de övriga komponenterna så att de ordnas efter 

arbetsmoment och axelvariant.  

 

 

 

Figur 26. Schema för hur materialförvaringen ska ändras. 

Efter ommöbleringen ser materialförvaringen ut som nedan och på vissa ställen har en extra 

uppsättning komponenter lagts till. På grund av att de behövs på båda sidorna av axeln och på 

så sätt kan gångsträckorna minskas.  
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Figur 27. Material ordnat efter arbetsmoment och axelvariant. 

 

Genom att ha samlat en del av materialet i materialstationer har platser i materialfasaden 

frigjorts av att materialet placeras mer kompakt. Det möjliggör, förutom ommöbleringen av 

de andra komponenterna, mer ergonomisk placering av material. En placering där montörerna 

inte behöver böja sig för att lyft upp tunga komponenter. 

Även ett förbättringsförslag på hur verktygen i traverserna ska placeras finns. Precis som med 

materialförvaringen har verktygen i traverserna setts över och flyttas runt för att verktygen ska 

finns så nära som möjligt. Sådant som inte används har rationaliserats bort. I och med detta 

kan 6 traverser tas bort (det var 27 stycken från början).  

Smalare monteringslinje 

Ett av de stora önskemålen från montörerna har varit att få monteringslinjen smalare då de 

upplever gångsträckorna som det jobbigaste med att arbeta på SAX. 

Jämfört med de två andra monteringslinjerna är SAX cirka 1 meter bredare. 

Förbättringsförslaget är alltså att göra SAX 1 meter smalare mellan materialfasaderna. Det 

betyder 0,5 meter kortare mellan axel och materialfasad eller 2 steg (ungefär 1 sekund) 

mindre för montörerna att ta varje gång de ska hämta något. 
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Tydlig markering för var lastbärarna ska stå vid olika arbetsmoment 

För att göra förflyttningen av lastbärarna mellan olika arbetsmoment snabbare bör det finnas 

tydliga markeringar i golvet för var de ska stå. Det handlar främst om att placera lastbäraren 

så att verktygen i traverserna når axeln. Idag får montörerna ofta flytta om lastbäraren av 

samma skäl, vilket de förlorar tid på. 

Med material och verktyg ordnade efter arbetsmoment och axelvariant är det en bra idé att ha 

markeringar i olika färger för axelvarianterna – om till exempel axelvariant A ska monteras 

följs röda markeringar, medan gröna följs för axelvariant B. 

Tydliga markeringar för lastbäraren minskar antalet onödiga förflyttningar av densamma och 

gör det samtidigt visuellt för andra var montören är i monteringsordningen.  

Ombalansering 

Det andra målet med förbättringsförslagen var att jämna ut och höja beläggningsgraden. 

Därför har förslag till nya linjebalanseringar utförts, vars resultat går att studera i 

nästkommande kapitel, 6. Förväntat resultat. Vid balanseringen har monteringsordningen inte 

ändrats (mer än det som föreslås i förbättringsförslagen), utan tillvägagångssättet har varit att 

fylla upp den första positionen med arbetsmoment tills beläggningsgraden ligger runt 100 % 

och därefter fyllt nästa position och så vidare tills alla arbetsmoment blivit fördelade.  

Två linjebalanseringar per axelvariant har utförts, en mot bemanning (behållen takttid, men 

med färre positioner) och en mot ökad kapacitet (lika många positioner som innan fast med 

sänkt takttid). 

Ändrad monteringsordning  

Med dagens positionsindelning (arbetsfördelning) utförs position 7 före position 6 för 

axelvariant A, på grund av att en dragare på position 6 (för axelvariant A) är programmerad i 

det överordnade systemet att endast ge dragningar under den sjunde takten för axeln. Det 

innebär att montören först måste köra fram lastbäraren till position 7 (under sjätte takten) för 

att sedan köra tillbaka lastbäraren till position 6 (se bilaga 1 för att se positionernas placering). 

Orsaken till detta är att alla arbetsmoment är programmerade att utföras under samma takt för 

alla axelvarianter. För de två andra axelvarianterna sker nämnda arbetsmoment på position 7 

och är därmed inte ett problem. 

Förbättringsförslaget är att programmera om det överordnande systemet så att den berörda 

dragaren kan ge dragningar för axelvariant A under en annan takt än de andra axelvarianterna. 

För att få en mer logisk följd i monteringen och minska förflyttning av lastbäraren.  

Fettning av slitringar 

För att spara tid föreslår jag att montörerna använder tiden då de väntar på att dragarbordet, 

som drar fast balansarmarna på axelvariant B, kör till att förbereda monteringen för 

nästkommande axel. I det här fallet har jag antagit att de ”fettar” de slitringar som monteras 

på balansarmen. Detta skulle ge montören som ska montera nästa B-axel 1 minut, dock krävs 

det att någon förbereder för dagens första B-axel (förslagsvis av en av de montörer som för 

tillfället inte står på linjen). Dragningen av balansarmarna tar 2 minuter och denna tid borde 

utnyttjas. Om utrustningen för fettning av navkåpor flyttas (från nuvarande position 8 till 

nuvarande position 4 för axelvariant B) kan den återstående minuten användas till just detta. 

Då utnyttjas väntetiden och ett senare arbetsmoment hämtas in. 

  



 

37 

 

5.2. Investering 

I detta avsnitt finns de förbättringsförslag som kräver en investering vid införande. 

Enklare shimspress 

För att hjulen ska få rätt vridmoment shimsas de. Shims är tunna brickor som, i detta fall, 

används för att justera det axiella spelet i axeltappen (axelns rörliga led som tillåter hjulen att 

vrida sig) på axelvariant A. Hur mycket som behöver shimsas bestäms med hjälp av en så 

kallad shimspress som fästs på axeltappen. Den tar väldigt lång tid att fästa då den både måste 

hållas ned (shimspressen hänger ned från taket i en travers) och lutas, samtidigt som den ska 

skruvas fast med en dragare. 

En enklare shimspress eller en förbättring av anordningen, till exempel genom att balansera 

om den så att den lutar rätt från början, kan uppskattningsvis spara in 80 sekunder per axel. 

Ny lösning för toe-in mätning på axelvariant A 

Toe-in utrustningen används för att ställa in hjulvinkeln, vilket påverkar fordonets 

väghållning. Vid toe-in är hjulen riktade inåt (motsatsen är toe-out och då är de riktade utåt). 

Den metod och utrustning som används idag är otymplig och svår att använda ensam. En 

bättre anpassad utrustning bör sänka tidsåtgången för inställningen av toe-in väsentligt. I detta 

arbete har jag räknat med en sänkning på 50 sekunder. 

Fettning av navkåpor 

Navkåporna till axelvariant B ska fyllas med fett innan de monteras på axeln. Påfyllningen 

sker vid en liten ”pumpstation” och utförs genom att sätta en av navkåporna i en fixtur, trycka 

på en knapp och vänta på att rätt mängd fett har pumpats ut. Sedan upprepas förfarandet för 

den andra navkåpan. För att spara tid vore det bra om ”pumpstationen” byggdes om så att 

båda navkåporna kan ”fettas” samtidigt och montören endast behöver starta upp processen 

(och slippa vänta på att fettningen ska avslutas). Tiden för att utföra detta moment beräknas 

gå från 1 minut till cirka 10 sekunder.   

Olje- och fettutrustning som startar automatiskt 

En del av den olje- och fettutrustning som finns måste montören först koppla på axeln och 

sedan gå och starta. Det ger en massa onödiga gångsträckor – först hämta utrustningen, sedan 

gå och koppla fast den, gå tillbaka för att ställa in rätt program för påfyllningen och starta 

processen, åter igen gå till axeln för att koppla bort utrustningen och till slut lämna tillbaka 

utrustningen (om inte fler delar ska fyllas med olja eller fettas). 

Med en utrustning som startar automatiskt när den har kopplast fast kan montören besparas 

många steg och därmed även tid (runt en halv minut) vid montering av axelvariant A och B. 
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5.3. Produktförändring 

De två förslagen som framförs nedan innebär en produktförändring av något slag. 

Förmonterade inspektionsluckor 

På bromssköldarna till brompaketen monteras inspektionsluckor, som kan tas bort då 

trumbromsens bromsbackar måste kontrolleras. Dessa är rätt knepiga att montera och genom 

att få dem förmonterade från leverantör (vilket redan fås på BAX) kan 40-50 sekunder per 

axel (A och B) tjänas in. 

Bryggor i transportrack 

Bryggorna (axelns grundstomme) för axelvariant A och C kommer två och två i pallar. I 

pallarna är de även inpackade i plast. Uppackningen tar därför rätt lång tid och ofta måste 

montörerna även öppna en ny pall eller packa ihop en (på grund av att det förvaras så få 

bryggor i varje pall), vilket tar ännu mer tid. 

Ett förvaringsalterntiv, som de använder på BAX, är transportrack i vilket fler bryggor kan 

förvars och eftersom de är ”öppna” är det enklare att plocka ur bryggorna. Transportracken 

behöver inte heller packas upp eller ihop och är mer ergonomiskt (färre tunga lyft och bättre 

arbetsställning). Genom att ändra förvaringen av bryggor kan tiden för att hämta en till 

lastbäraren dras ner med ungefär 1 minut. 
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6. Förväntat resultat 

De förväntade resultaten av förbättringsförslagen baseras på de processflödesscheman som 

skapades under kartläggningen av nuläget och som sedan modifierats efter de föreslagna 

förbättringarna.  

Inför modifikationen av processflödesschemana gjordes nya tidtagningar för att fastställa 

gångtider (med lastbärare, för att gå med komponenter etcetera) och för plock/kittning av 

komponenter, då de största förändringarna rör aktiviteter som dessa. De framtagna tiderna 

redovisas i bilaga 4. Tider som rör själva utförandet av ett arbetsmoment (till exempel dra fast 

muttrar för växeln) har inte ändrats, om de inte berörs av förbättringsförslagen ovan eller om 

de ansetts onormalt långa eller korta och därför korrigerats. 

Med alla förbättringarna kan den totala monteringstiden minskas med, 

 19 minuter för axelvariant A, varav 

o ”Omkostnader” står för 16 minuter 

o ”Investering” för 2 minuter 

o ”Produktförändring” för 1 minut 

 17 minuter för axelvariant B, varav 

o ”Omkostnader” står för 14 minuter 

o ”Investering” för 2 minuter 

o ”Produktförändring” för 1 minut 

 10 minuter för axelvariant C, varav 

o ”Omkostnader” står för 7 minuter 

o ”Investering” för 0 minuter 

o ”Produktförändring” för 3 minuter 

Med nuvarande arbetsfördelning blir tidsskillnaderna på varje position som 

figur 28, 29 och 30 visar. Den första stapeln representerar nuläget. Den andra om 

”omkostnadsförbättringarna” införs. Den tredje om även ”investeringsförbättringarna” 

implementeras och slutligen visar den fjärde stapeln om ”produktförändringsförbättringarna” 

läggs till. 
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Figur 28. Axelvariant A innan linjebalansering. 

 

Figur 29. Axelvariant B innan linjebalansering.  
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Figur 30. Axelvariant C innan linjebalansering. 

 

Det kan verka konstigt att arbetsinnehållet för axelvariant C på position 5 har ökat efter 

förbättringarna, men det beror på att arbetsmomenten för position 5 och 6 har slagits ihop och 

fördelats om till förmån för principen ”montera en sida i taget”. 
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6.1. Minskat slöseri 

Andelen icke-värdeskapande aktiviteter uppskattas minska med,  

 26 % för axelvariant A  

 16 % för axelvariant B 

 25 % för axelvariant C 

Nedan visas två tid-värde diagram för att illustrera minskningen av slöseri. Den övre visar hur 

det se ut idag och den undre hur det skulle se ut om förbättringsförslagen realiseras. 

 

 

Figur 31.  Tid-värde diagram för montering av axelvariant A på position 4, före resp. efter 

införande av förbättringsförslagen. 

Den största slöserikällan identifierades i kartläggningen av nuläget till olika typer av rörelse 

(se 4.5. Slöseri) och med förbättringarna kan gångsträckorna minskas med 45 %. Figur 32 

visar tydligt den positiva förändringen i rörelsemönstret. 

  

                

Figur 32. Spaghettidiagram för monteringen av axelvariant B på position 5 före och efter 

föreslagna förbättringar. 
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6.2. Linjebalansering 

Linjebalanseringarna har utförts med syfte att optimera SAX med avseende på (1) bemanning 

och (2) på kapacitet. I fall 1 har antalet positioner minimerats, med behållen takttid 

(12 minuter), och till hjälp har ekvation 3 med tillhörande riktlinjer använts. I det andra fallet 

har takttiden sänkts utifrån att samma antal positioner som idag används. Dock kan 

monteringslinjens takttid inte vara lägre än den axelvariant som tar längst tid att montera och 

den blir därför styrande. I tabell 2 återfinns de nya antal positioner (för fall 1) och de nya 

takttiderna (för fall 2).  

 

Tabell 2. Minsta antal positioner och lägsta takttid för axelvarianterna och de olika 

förbättringarna. 

 

Förbättringar 

Totalt 

arbetsinnehåll 

[tt:mm:ss] 

Minsta antal 

positioner 

(valt antal) 

Lägsta takttid 

[mm:ss] 

Axel A 

Nuläge 01:59:16 11 12:00 

Omkostnader 01:44:23 8,7 (9) 09:29 

Investeringar 01:41:41 8,5 (9) 09:15 

Produktförändringar 01:40:40 8,4 (9) 09:09 

Axel B 

Nuläge 01:59:00 11 12:00 

Omkostnader 01:45:03 8,8 (9) 09:33 

Investeringar 01:43:29 8,6 (9) 09:24 

Produktförändringar 01:42:39 8,6 (9) 09:20 

Axel C 

Nuläge 01:00:13 8 12:00 

Omkostnader 00:52:39 4,4 (5) 04:47 

Investeringar 00:52:39 4,4 (5) 04:47 

Produktförändringar 00:50:34 4,2 (4) 04:33 

 

 

Den styrande axelvarianten är således B i samtliga fall. Som tabellen även visar är 

arbetsinnehållet för C mycket lägre än de två andra axelvarianterna. Därför kan även antalet 

positioner minskas vid en takttidssänkning för axelvariant C. 

I de fall resten för de minsta antalet positioner är i spannet .3 - .5 har jag trots riktlinjerna (se 

sida 20) valt att lägga till en position. Anledningen är att några ytterligare förbättringar för att 

ta bort den extra positionen inte finns presenterade här och att ett test inte rymds inom detta 

arbete. Om arbetet på den sista positionen skulle fördelas ut på de andra skulle även 

beläggningen bli för hög för att kunna hålla en takttid på 12 minuter.   
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I tabellen är det totala arbetsinnehållet för ”investeringar” även inkluderat ”omkostnader” och 

”produktförändringar” inkluderar de två föregående. Utefter den principen har även 

linjebalanseringarna utförts. Alla linjebalanseringarna finns att studera i bilaga 5. Dock kan ett 

exempel betraktas på nästa sida för att få en känsla för resultatet. Exemplet gäller för 

axelvariant A om ”omkostnadsförbättringarna” implementeras. Den heldragna takttidslinjen 

och staplarna till vänter motsvarar en balansering för fall 1. För fall 2 gäller den streckade 

takttidslinjen och staplarna till höger. 

 
Figur 33. Linjebalansering för montering av axelvariant A vid en implementering av 

"omkostnadsförslagen". 
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6.3. Kapacitet och bemanning 

Den förväntade kapacitetsökningen vid behållen bemanning (3 montörer), antal positioner och 

stopptid (5 %) redovisas i tabellen nedan.  

Tabell 3. Förväntad kapacitet. 

 Takttid 

[mm:ss] 

Teoretisk kapacitet 

[axlar/dag] 

Verklig kapacitet 

[axlar/dag] 

Nuläge 12:00 8,59 8 

Omkostnader 09:33 10,79 (+ 26%) 10 (+ 25%) 

Investeringar 09:24 10,97 (+ 28%) 10 (+ 25%) 

Produktförbättringar 09:20 11,04 (+ 29%) 11 (+ 38%) 

 

 

Minskas antalet positioner till nio kan man antingen välja att placera två montörer som 

ansvarar för fem respektive fyra positioner var. Alternativt placera tre montörer där två 

ansvarar för fyra positioner var medan den tredje endast ansvarar för en och då får tre lediga 

takter (36 minuter). I det första fallet minskas bemanningen med 1 person, dock minskas även 

kapaciteten eftersom en axel tidigast kan levereras var femte takt (jämfört med var fjärde som 

idag) eller motsvarande 6 axlar per dag. Medan man behåller dagens kapacitet på 8 axlar per 

dag i det andra fallet. 

Eftersom det totala arbetsinnehållet för axelvariant C är lägre än för de andra två 

axelvarianterna räcker det med att ha en montör som monterar färdigt axeln på fyra takter när 

en takt på 12 minuter tillämpas. Vid en takttidssänkning blir det i alla tre av fallen fem fria 

takter, vilket motsvarar en montör.  
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7. Slutsats och diskussion 

Trots den begränsade tidsstudien visar arbetet att det finns en stor potential för förbättring och 

ett riktmärke för hur stor effekten av förbättringarna presenterade här blir. Störst effekt har  

”omkostnadsförbättringarna” och det beror främst på att många av dessa förslag berör hela 

monteringslinjen och alla axelvarianter. Medan de andra förbättringsförslagen endast påverkar 

ett fåtal arbetsmoment och gäller inte för alla axelvarianter. Det visar alltså att det borde gå att 

åstadkomma stora förändringar med relativt små medel på SAX.  

Hur resultaten av förbättringarna bör utnyttjas beror på vad man vill åt – minska bemanningen 

eller öka kapaciteten. I vilket fall ökas beläggningsgraden på alla positioner. En ökad 

beläggningsgrad har flera fördelar. Bland annat behöver montörerna använda ett 

standardiserat arbetssätt för att hinna utföra arbetsmomenten inom given takt, vilket ger högre 

kvalité då den hittills bästa metoden alltid används. Det blir även lättare att arbeta med 

stopptid som ger indikationer på var ytterligare förbättringar kan skapas. Något som dock kan 

verka negativt är att arbetsbelastningen på montörerna kan bli högre. Fast i det här fallet ser 

jag ingen risk för det eftersom en stor del av montörernas gångsträckor har eliminerats. 

Däremot inte sagt att ergonomin inte bör ses över vid en kapacitets- eller 

produktivitetsökning.   

Vid linjebalanseringen beräknades de behövda antalet positioner (se tabell 2). I de fall de 

hamnade i spannet .3 - .5 har jag trots riktlinjerna (se sida 20) valt att lägga till en position. 

Anledningen är att några ytterligare förbättringar för att ta bort den extra positionen inte finns 

presenterade här och att ett test inte rymdes inom detta arbete.  Dock anser jag att det finns 

stor potential för att ta bort den extra positionen och målet bör vara att förbättra bort denna. 

Om den extra positionen kan tas bort minskas antalet positioner (vid en 12 minuters-takt) till 8 

och bemanningen kan sättas till 2 montörer på linjen utan att kapaciteten minskar. Arbetet 

med att förbättra bort den sista positionen tror jag det är bra om montörerna får göra själva 

med stöd från produktionstekniker och -ledare. Både för att känna sig delaktiga och för att de 

är experterna på monteringsarbetet på SAX. Då är det viktigt att montörerna får verktyg och 

hjälp att balansera om linjen, som bör göras varje gång en ny förbättring införs. 
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8. Förslag till fortsatt arbete 

Förslag till fortsatt arbete för att ta vid där detta arbete slutar eller undersöka andra delar som 

berörs vid ett eventuellt genomförande av förbättringsförslagen: 

 Fler tidsstudier för att ta fram standardtider för olika arbetsmoment och därefter 

genomföra en ny linjebalansering. 

 Undersöka hur förmonteringen av komponenter till SAX ska förbättras för att klara av 

en kapacitetsökning. Som den ser ut idag skulle den bli en flaskhals.  

 Titta på hur logistiken av material påverkas vid en implementering och hur denna kan 

förbättras vid SAX. 

 Undersöka hur ergonomin påverkas av en högre beläggningsgrad. 
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Bilaga 1. Principiell layout över SAX 
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Bilaga 2. Beläggningsgrad för olika positioner och axelvarianter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel A            

Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q 

Tid 11:31 13:38 10:29 14:42 11:04 09:20 09:16 11:08 10:48 14:10 07:03 

Beläggningsgrad 96% 114% 87% 123% 92% 78% 77% 93% 90% 118% 59% 

            

Axel B            

Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q 

Tid 10:41 08:26 08:59 14:27 13:36 12:34 11:01 13:09 09:42 08:47 07:38 

Beläggningsgrad 89% 70% 75% 120% 113% 105% 92% 110% 81% 73% 64% 

            

Axel C            

Position 1 5 6 7 8 9 10 Q    

Tid 11:51 07:04 09:49 07:27 07:51 05:33 03:38 07:00    

Beläggningsgrad 99% 59% 82% 62% 65% 46% 30% 58%    
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Bilaga 3. Stopptidsanalys 

Stopptidsanalys baserat på registrerade stopp från vecka 18, 2011 till vecka 18, 2012. 

 

Andel stopptid av tillgänglig produktionstid med målet på 5 % (röd) och genomsnittet på 4 % 

(grön) markerat. 

 

Stopporsaker sorterat efter stopptiden i avtagande ordning. 

 

Stopporsaker sorterat efter antalet stopp i avtagande ordning.
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Bilaga 4. Tabell över tider för gång och plock 

 

Moment 
Tid 

[sekunder] 

Plocka material – en/två artiklar 1,8 

Gå med större komponenter [tid/steg] 0,9 

Gå med lyftverktyg [tid/steg] 0,9 

Gå med verktyg i travers [tid/steg] 1,0 

Gå [tid/steg] 0,6 

Gå med lastbärare [tid/steg] 0,7 
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Bilaga 5. Linjebalanseringsdiagram 

Linjebalansering med en takttid på 12 minuter 

 

Linjebalansering för axelvariant A 

 

 

Linjebalansering för axelvariant B 
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Linjebalansering för axelvariant C 

 

Linjebalansering för kapacitetsökning 

 

 

Linjebalansering för axelvariant A 
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Linjebalansering för axelvariant B 

 

Linjebalansering för axelvariant C 
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