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Sammanfattning 

Design for assembly är en nyckelfaktor för framgången av flera producerande företag inom olika 
branscher. Det här exjobbet diskuterar implementeringen av DFA (Design for Assembly) i Scanias 
motorproduktion och Ikea of Sweden. 
 
Concurrent Engineering är en produktionsfilosofi som innebär en tidig och parallell inblandning av 
berörda avdelningar. Syftet med metoden är att förkorta tillverkningstiden och samtidigt behålla hög 
kvalitet på sina produkter.  Det är genom metoder som DFA som sådana mål blir möjliga att uppnå 
genom optimeringen av designen tidigt i produktutvecklingsfasen.   
 
Syftet med DFA är att förbättra produktens design för enkel och kostnadseffektiv montering. Detta 
syfte uppnås på olika sätt beroende på bransch och företagsmål. Därför finns det olika DFA 
utvärderingsmetoder som är anpassade till olika verksamheter.  
 
Scanias motorproduktion tillämpar Concurrent engineering och DFA i hela produktionen och 
specifikt i montering genom att kombinera olika DFA-metoder. Tillämpningen sker bl.a. genom 
användandet av en checklista med kriterier som framförallt berör konstruktionsfrågor så att 
konstuktören tänker på monteringsvänligheten redan i konstruktionsstadiet. Dessutom använder 
Scanias motorproduktion DFA mjukvaran AviX för att bl.a. jämna ut takten på 
monteringsstationerna.  Det är beredningsgruppen DETP som är ansvarig för arbetet med DFA. 
 
Eftersom IoS (Ikea of Sweden) huvudsakligen utvecklar produkter som kunden monterar själv så 
ligger fokus med DFA arbetet på att göra monteringen enkel för kunden. För att förenkla arbetet 
mot detta mål har IoS skapat en guide för monteringsvänlighet för olika berörda avdelningar att 
förhålla sig till. I denna guide framgår det hur varje avdelning bör tänka och vad de behöver ta 
hänsyn till i just denna avdelning för att säkerställa enkel och säker montering. För att uppnå dessa 
mål behöver Ikea gedigna utvärderingsmetoder för att t.ex. värdera olika monteringsoperationer. 
Arbetet med DFA i IoS sker framförallt i konstruktionsfasen där utvärdering av produkterna och 
dess monteringsvänlighet äger plats.  
 
Det framgår att Scanias motorproduktion och Ikea of Sweden har en del gemensamma appliceringar 
av DFA och arbetet med det. Det som skiljer implementeringen åt är de branschspecifika 
anpassningarna för varje DFA-metod. Både företagen använder det som passar deras verksamhet 



och mål bäst av varje DFA-metod. Därför är skillnaderna i implementeringen av DFA tydligast på 
slutfaserna produktutvecklingsarbetet. Grundprinciperna med Concurrent engineering och specifikt 
DFA används i stort sätt på samma vis i startfaserna.        
 
 

Nyckelord 
Design for assembly, DFA, Scania motorproduktion, Ikea of Sweden, design, 
produktion
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Abstract 
DFA (Design for assembly) plays a key role for the success of many producing companies in 
different areas. This thesis project studies the implementation of DFA in Scania engine production 
and Ikea of Sweden.   
 
Concurrent engineering is a production philosophy that implies an early and parallel involvement of 
concerned departments in a specific process. The purpose of Concurrent engineering is to diminish 
production time at the same time as maintaining high quality products. Such goals can be reached 
through methods like DFA which assures an early optimization of the design in the construction 
phase. The main purpose of DFA is to improve product design in order to have easy and cost 
effective assembly. That can be reached in different ways depending on line of business and the 
goals that a specific company has. That is why there are different DFA methods with different 
focuses.  
 
The engine production department in Scania applies concurrent engineering and DFA throughout 
the production process and specifically in the assembly part through combining the different DFA 
methods. The application of DFA occurs for example through a DFA checklist that includes a list 
of criteria to ensure assembly simplicity. The checklist is mostly used by the construction 
department make sure that assembly is thought of in the early stages of the design.  
Scania also uses the DFA software AviX to balance the assembly time between the assembly 
stations. It is the production department DETP that has the main responsibility for the work with 
DFA in Scania engine production.  
 
Since IoS (Ikea of Sweden) produces products that are mainly assembled by the customer 
personally, most of the DFA work focuses on making the assembly as easy as possible. In order to 
simplify that task, IoS has made a customer friendly assembly guide for the different concerned 
departments use. To reach the goals of having simple assembly for the customers, IoS need genuine 
evaluation methods for assembly operations for example. It is mostly in the construction 
department of IoS that the main work with DFA takes place.  
 
It is obvious that Scania engine production and Ikea of Sweden have a lot of similarities in the way 
they work with DFA. What differs the two is the areas of DFA that are special for a specific line of 
business and how these two companies adjust these methods to their specific business. Both 
companies use what they find suitable for them from every DFA evaluation method. Therefore, the 



differences in the way they work with DFA clearer at the ending phases in the product development 
process. The starting phases and the main philosophy itself are used more or less in the same way. 
 
Key-words 
Design for assembly, DFA, Scania engine, Ikea of Sweden, layout groupe, design, 
production 
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Tillvägagångsätt  

I detta avsnitt beskrivs rapportens innehåll. Syftet med detta är att ge läsaren en förståelse för 

varför rapportens disposition ser ut som den gör. 

1. Inledning 

Bakgrund, mål, metoder och avgränsningar beskrivs i detta kapitel.  

 

2. Företag 

I detta kapitel beskrivs båda de jämförda företagen i allmänna drag. Därefter beskrivs 

arbetsrutiner som rör Concurrent engineering och i synnerhet Design for assembly. Syftet 

med detta kapitel är att ge läsaren en förståelse för hur dessa företag arbetar för att i 

senare kapitel jämföra det med varandra och med relevant teori som tas upp i kapitel 3.  

 

3. Teori 

Detta kapitel täcker teorin rörande Design for Assembly och de metoder som är relevanta 

för de jämförda företagen.   

 

4. Nuläge 

I detta kapitel fokuserar vi de funktioner inom både företagen som berör Design for 

assembly och hur de görs på varje företag med respekt för bransch och marknad.  

 

5. Analys 

Det är i detta kapitel som en jämförelse mellan företagens arbetssätt och teorin görs. Vi 

återknyter till kapitel 3 och 4 och diskuterar på vilket sätt företagen gör lika, eller olika.  

 

6. Resultat 

I slutsatsen sammanställer vi det resultat vi får ut av analysen och listar ut det på ett mer 

åskådligt sätt.   
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1. Inledning 
Design for Assembly (DFA) är en filosofi inom produktionsteknik som syftar till att montering 

av produkter ska vara snabbare, enklare och mer kostnadseffektiv. Företag i olika branscher har 

utvecklat DFA på olika sätt så att det passar just deras verksamhet. 

Två ledande företag i varsin bransch, möbler och verkstadsmiljö, studeras i denna rapport där 

implementeringen av DFAs grundprinciper jämförs.   

Båda företagen som ska studeras behöver ha monteringsanvisningar för sina produkter. 

Vanligtvis skiljer sig dessa anvisningar beroende på användare (montör) och produktens 

komplexitet.  

 

  

1.1 Mål 
Målet med examensarbetet är att jämföra hur två ledande företag inom varsin bransch tillämpar 

DFA och dess utvärderingsmetoder med fokus på monteringen. Rapporten ska även föreslå 

förbättringar och lärdomar som företagen kan dra av varandra. 

1.2 Avgränsningar 

 Arbetet diskuterar DFA endast i företagen Scania och Ikea.  

 Arbetet behandlar tillverkningskostnader i dessa företag.  

  När det gäller Scania, så är det bara motormonteringen som skall undersökas.  

 Arbetet täcker inte hur produkter används hos slutkonsumenten, utan bara hur den 

monteras. 

 Metoden som används för att uppnå målet är en kvalitativ metod.  

1.3 Metoder 

 Intervjuer: på respektive företag 

 Litteraturstudier: böcker och elektroniska källor 

 Fältstudier: studiebesök på plats hos företagen.  

 Benchmarking: manualer och designprocesser jämförs mellan IKEA och Scania 
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2. Företag 

2.1 Scania 
Scania är ett globalt företag med verksamhet i Europa, Latinamerika, Asien, Afrika och 

Australien. Scanias försäljnings- och serviceorganisation finns i mer än 100 länder men företagets 

produktionsenheter finns i Europa och Latinamerika.  

Företaget bildades 1891 och år 2012 hade företaget en nettoomsättning på 79 603 miljoner 

kronor, 67 401 fordon och 7 063 motor levererades runt i världen. Scania har omkring 38 600 

anställda, av dessa arbetar omkring 17 400 med försäljning och i egna dotterföretag tunt om i 

världen. Ungefär 12 600 personer arbetar vid produktionsenheter i sex länder.  

Scania har som mål att ge sina kunder den bästa lönsamheten över produktens livs cykel genom 

att leverera optimerade tunga lastbilar och bussar, motorer och tjänster och därigenom vara det 

ledande företaget i branschen. Grunden för Scanias verksamhet är företagets kärnvärden, fokus 

på arbetsmetoder och engagerade medarbetare (Scania, 2012). 

2.1.1 Motorproduktion DE 

Scanias motorproduktion tillhör Scanias utvecklingsavdelning, Motorproduktionen är en egen 

enhet som producerar och levererar färdig monterad och testade motorer till Scanias Chassi. DE 

består av avdelning: ekonomi, personal, bearbetning, kvalitet, motormontering, gjuteri, logistik 

och produktionsteknik DET. Av DET finns det en grupp som heter beredningsgruppen DETP 

som är en stödfunktion till övriga avdelningarna.  

Vem gör vad? – En beskrivning av arbetsfördelningen  

Arbetet med framtagning eller förbättring av en motor börjar med att marknadsavdelningen lyfter 

upp behoven som uppstår i marknaden genom analyser, undersökningar eller specifika 

kundbehov.  

Konstruktionsgruppen är en av avdelningarna i motorproduktionen. Konstruktionsgruppen är 

uppdelad i layoutgruppen och konstruktörer. Layoutgruppen ser till att konstruktörerna håller sig 

till krav och rekommendationer. Alla aktiviteter med projektet startas parallellt där 

motorberedningen exempelvis börjar förbereda en testmotor, och inköpare börjare söka 

leverantörer. 

Det är layoutgruppen som startar projekten och kallar till möten med andra berörda avdelningar 

som t.ex. inköp, ekonomi och montering. Layoutmöten är tvärfunktionella och efter uppstart 

sker dessa möten veckovis där varje avdelning talar om sin status i projektet inför de andra 

avdelningarna. Under möten diskuteras tillverkningsmöjligheterna och eventuella förbättringar 

som kan ske. Efter varje möte skrivs det en rapport av synpunkterna som diskuterats. Denna 

rapport fungerar som hjälp för konstruktörerna i deras förbättringsarbete.  

Funktionsgenerationer 

Ett projekt går genom flera faser innan produktionsarbetet startar. Scania beskriver det med att 

ett projekt går genom funktionsgenerationer där en motor förbättras i varje generation. Vanligtvis 

består ett projekt av tre funktionsgenerationer som är uppdelade i Fas 1 (F1), Fas 2 (F2) och en 
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verifieringsfas (V). Första layoutmötet sker i början av Fas 1 där avdelningarna diskuterar 

möjligheterna till en fungerande motor.   

 

 

Konfigureringsfasen 

Projektet börjar med konfigureringsfasen där första layoutmötet äger rum. Under denna fas 

diskuteras motorns funktion, kostnaden och andra krav.   

Utvecklingsfasen 

I utvecklingsfasen konstrueras motorns olika delar av konstruktörerna i ett 3D CAD verktyg som 

heter Catia. Konstruktionens egenskaper diskuteras på layoutmöten. Därefter jobbar 

konstruktörerna med att förbättra sina ritningar enligt rapporten som skrivs efter varje möte. 

Samtidigt som det kontinuerliga utvecklingsarbetet pågår byggs en testmotor som används för att 

mäta monteringsvänligheten, monteringstid och ergonomin för montören. Testmotorns lösa 

delar görs till en början av ersättningsmaterial genom en 3D skrivare. Detta görs när dessa delar 

inte är bestämda, utan fortfarande genomgår förbättringar.  

Verifieringsfasen 

Verifieringsfasen går ut på att avsluta utvecklingsfasen, godkänna kostnaden och monteringstiden 

för motorn samt förbereda produktionslinan för produktion 

 

Beredningsgrupp DET 

Beredningsgruppen anpassar de motorer som utvecklas av konstruktionsavdelningen så att 

motorerna dels är monteringsanpassade på monteringslinorna, dels förbättras dem på 

motorprovningsstation. Beredningsgruppen arbetar kontinuerligt med produktionsstöd på 

monteringslinorna. Huvudområden för beredningsgruppen är monteringsproblem, 

produktproblem och verksamhetsutveckling.  

Beredningsgruppen nära samarbetar nära med produktionstekniker och ansvarar för produkten 

och produktionsteknikgruppen. Gruppen samarbetar också med konstruktionsavdelningen för att 

förbättra produktens monteringsbarhet för nya motorer som utvecklas.  

 

 

Figur 1 (se bilaga 4 för en mer utförlig fasbeskrivning) 

Fas 1 

Konfigurering  

Fas 2 

Utveckling 
 Fas 3 (V) 

Verifiering 

antal år  
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2.2 Ikea  
Ikea är ett internationellt möbelföretag som grundades år 1943 av Ingvar Kamprad i Skåne. Ikea 

är aktivt i 44 länder världen över och i dags läget finns det 342 Ikea-varuhus i världen. Ikea är 

arbetsgivare åt 139 000 medarbetare i världen. 

Företaget ägs idag av en holländsk stiftelse som har huvudkontoret i Delft, Holland. Själva 

möbelföretaget är en del av en större koncern (Ikeagruppen) som äger andra företag med stark 

relation till Ikea som t.ex. Ikano bank eller Ikea Communications. Enligt Ikea själva så omsatte 

Ikea gruppen år 2011 närmare 24,7 miljarder Euro med en ökning på ca 7 % jämfört med 2010 

(Magnusson, 2012). 

Huvudkontoret för Ikea i Sverige ligger i Älmhult. Det är där all utveckling och 

profuktframtagning sker. I Älmhult finns alla nyckelfunktioner för företaget som inköp, 

produktion och testning av nya produkter och idéer.  

Ikea har genom åren decentraliserat verksamheten och består idag av flera dotterbolag som 

sköter varsin del av verksamheten. Paketering, försäljning och kommunikation är exempel på 

verksamheter som sköts av dotterbolag till Ikea. Ett av dessa bolag utvecklar Ikeas både befintliga 

och framtida sortiment. Bolaget heter IoS (Ikea of Sweden) och den frasen kan man se på 

förpackningen av vissa produkter. All kommunikation som sker i Ikea både internt och mot 

externa parter sker genom dotterbolager ICOM som dessutom har ansvar för Ikea katalogen och 

alla monteringsanvisningar (Älmhult). 

2.2.1 Ikea of sweden 

All design och konstruktion av både befintliga och nya produkter sker i IoS i Älmhult. Det är i 

detta bolag som marknadsbehoven analyseras och nya produkter konstrueras för att bemöta 

dessa behov till rätt funktion, kvalitet och pris. 

IoS jobbar i nära samarbete med de övriga dotterbolagen som sköter berörda aspekter av 

produktionen så som inköp, förpackning och kommunikation (Älmhult). 

Ikeas mål är att erbjuda sina kunder så billiga produkter som möjligt. Verksamheten kretsar sig 

runt att priserna ska pressas och allt onödigt som berör produkten ska plockas bort (Ikea, Våra 

låga priser, 2013). 

Sedan starten har Ikea gjort vissa saker annorlunda än konkurrenterna för att pressa priserna och 

experimentera med vad kunderna är beredde att göra för ett lågt pris. Platta paket, Tag självlager 

och därmed självmontering.  

En viktig aspekt som gör att Ikea kan erbjuda så låga priser är tanken sälja produkterna i platta 

paket och därmed att en kund monterar själv Förutom den monteringstiden sparar Ikea resurser 

på transport då företaget inte behöver ”transportera luft” längre och kan därmed transportera 

mer produkter. På det sättet sparar Ikea pengar samtidigt som det tar hänsyn till miljön då färre 

transporter krävs. För kunden gäller det även att det blir lättare att transportera produkterna hem 

med egen bil eller kommunalt. (Ikea, Demokratisk Design, 2008). 
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Vem gör vad – Arbetsfördelning 

All profuktframtagning i Ikea sker inom dotterbolaget IoS. Det finns tre sätt att framta eller 

förbättra produkter på. Det ena är att IoS i Älmhult designar egna lösningar, det andra är att en 

lokal organisation vid namnet PDC (Product Development Center) designar produkter som är 

avsedda för lokala marknader. Det tredje sättet är att Ikea köper in idéer från externa designer.  

Marknadsavdelningen samlar in all relevant information och tillsammans med Orderer 

avdelningen bestämmer sig för vilket sätt IoS vill använda. Orderer skickar därefter en skiss eller 

idé till produktutvecklingen där designer gör en mer detaljerad 3D ritning som därefter skickas till 

konstruktion. Konstruktionsavdelningen arbetar med att hitta nya eller befintliga bra lösningar 

för designens olika aspekter. Det är också där arbetet med DFA får störst uppmärksamhet. 

Konstruktion arbetar enligt krav och specifikationer som gäller generellt i IoS.  

Konstruktörer testar produkterna med en teknologi som heter VP (Virtual Prototyping) som 

visualiserar montering och användning av en produkt (Li, Hongling, Skibniewski, & Skitmore, 

2008). 
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3. Vad är Design For Assembly, DFA? 

3.1 Concurrent engineering 
Under 1970-talet började företag som Motorola och Hewlett-Packard att anpassa sig till 

marknadens allt mer krävande spelregler. Företag började testa nya metoder för att korta ner på 

tiden som det tar att ta fram nya produkter samtidigt som man inte kompenserar på kvalitet. 

”Concurrent engineering” var den produktionsfilosofi som gav bäst resultat och arbetet med det 

har sedan bara ökat (Wakil, 1998). 

Grundprincipen som skiljer concurrent engineering från den traditionella produktionsfilosofin är 

att enligt concurrent engineering så ska alla berörda parter delta i framtagningen av ny 

produkt/tjänst redan i designstadiet. Avdelningarna jobbar parallellt med varandra. (Eskilander, 

2001) Designavdelningen är alltså inte längre en avskild avdelning som lämnar in en design till 

produktionen och är klar med sitt. På så sätt så förkortar man utvecklingstiden och man hinner 

diskutera eventuella brister eller hinder som designen kan medföra och ändra dessa redan i 

designfasen (Wakil, 1998). 

Enligt concurrent engineeringfilosofin så behöver företag ta hänsyn till tillverkningsmetoder, 

monteringsvänlighet, underhåll, service och försäljning tidigt i designfasen. Samtidigt skall det tas 

hänsyn till ett kontinuerligt förbättringsarbete med de produkter som designas. Det är genom 

metoder som Design for Assembly som sådana mål blir möjliga att uppnå. (Boothroyd, 

Dewhurst, & Knight, 2002) 

3.2 Relationen mellan Concurrent engineering och DFA 
Som tidigare nämnt innebär concurrent engineering att alla berörda delar av ett företag ska vara 

delaktiga redan från början. Målet är att minska slöserier och upptäcka eventuella 

förbättringsmöjligheter redan från början. Den mest framgångsrika metoden för att uppnå detta 

har visat sig vara Design for Assembly (DFA) (Wakil, 1998). 

Huvudsyftet med Design for Assembly är att reducera antalet monteringsoperationer genom att 

minska antalet delar och göra monteringen lättare (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002). 

Företagen började inse värdet av DFA på 1940-talet då man insåg att reducering av delar och 

monteringssteg resulterade i kortare tillverkningstid och minskade kostnader. Att DFA innebär 

kortare tider från idé till färdig produkt underlättade för företag att följa den allt snabbare 

tekniska utvecklingen, de ökande kundkraven och konkurrenskraften.  

Fram till 1970-talet så hade metoden utvecklats så pass mycket att det började bli världskänt och 

etablerat i de flesta producerande företagen. Metoden har sedan blivit utförligt studerad och 

dokumenterad av flera forskningsgrupper runtom i världen (Wakil, 1998). 

Därefter har DFA utvecklats till flera delteorier som berör olika tillverkningsmetoder (Eskilander, 

2001). 
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Tabell 1 DFX som livscykel- eller egenskaps-orienterad arbetssätt  (Eskilander, 2001) 

3.3 DFX (Design for ”X”) 
Förkortningar som börjar med ”Design for...” förenklas ofta genom att använda förkortningen 

DFX, Design för X. DFX kan betraktas som ett målfokuserat arbetssätt med syfte att optimera 

produkten under hela livscykeln (Erixon, 1998). 

Efter att Design for Manufacturing och Design for Assembly infördes, finns det nu förkortningar 

av Design för nästan alla verksamheter eller fokus för designer (Egan, 1997). 

Det finns många tolkningar för X, men två tolkningar är: 

1. En fas i produktens livcykel t.ex. delar i tillverkning, montering eller service, eller något 

delprocesser t.ex. fräsning eller svarvning. 

2. En viss egenskap t.ex. kostnad, kvalitet eller miljömässiga effekter. 
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3.4 DFA (Design For Assembly) 
 

Syftet med DFA är att förbättra produktens design för enkel och kostnadseffektiv montering. 

Detta tillvägagångssätt inte bara fokuserar på produktens funktionalitet utan också 

monteringsvänlighet. Den traditionella DFA-metoden är att reducera antalet komponenter som 

behövs för att montera, och säkerställa monteringsvänlighet för resterande delar genom 

konstruktionsändring. Fördelar med DFA-metoden är att förenkla produkter, lägre 

monteringskonsoler, minskade monterings-/tillverknings-tider, och minskade omkostnader m.m. 

DFA-metoden har under senaste åren utvecklats till parallell flerproduktstillverkning för att 

mojliggöra en balans i monteringsflödet. DFA skall användas under hela produktlivscykeln. 

Produkter ska även vara lätta att demonteras för smidigare service, underhåll och återvinning 

(Wakil, 1998). 

Fördelar och nackdelar av DFA på båda lång- och kortsikt enlig (Egan, 1997): 

Kortsiktigt är det oftast kostnadbaserade fördelar: 

 Minskad monteringstid 

 Minskat antal komponenter 

 Minskad tillverkningskostnad 

 Minskad monteringskostnad 

Kortsiktiga fördelar bruka vara enkla att åstadkomma, eftersom nästan alla produkter är möjliga 

att reducera antalet komponenter på. DFA-metoden hjälper konstruktörer att fokusera på 

reduktion av komponenter på effektivare sätt. Ju mindre antalet komponeter är, desto kortare 

monterings- och tillverkningstid. Med minskat antal komponenter uppnås dessutom minskade 

tillverknings- och monteringskostnader (Eskilander, 2001). 

Långsiktiga fördelar vid parallell flerproduktstillverkning.  

 Förbättrar produktkvalitet 

 Främjar concurrent engineering.  

De lågsiktiga fördelarna är inte lika lätta att uppnå. För att verkligen förbättra produkternas 

kvalitet måste man fokusera DFA på alla produkter som utvecklas och även på de befintliga 

produkterna som är omkonstruerade. Med concurrent engineering finns det inte möjlighet att 

arbeta i sekventiell ordning i produktutvecklingen. DFA är ett sätt att föra upp 

monteringsaspekter tidigt i produktutvecklingsprojekt. DFA-metoden ser till att konstruktörerna 

fås att acceptera sin roll i att eliminera monteringskomplexitet och används alltmer på tack vare 

sin framgång i produktutvecklingen.  
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Nackdelar med DFA har att göra med tid och kostnad som kan gå åt om metoden används på ett 

felaktigt sätt. Produktutvecklingstid kan vara längre på grund av att använda DFA-metoder för att 

omkonstruktion kan göras om fler gånger för att få bästa lösning när det gäller för en ny produkt.  

Dessutom blir det längre tid att lansera ut produkt på marknaden om omkonstruktion sker för att 

nå DFA-mål. Att göra produkter mer komplexa för att reducera antalet komponenter ökar 

produktionskostnader. I värsta fall kan det resultera i försämring av produktens kvalitet. Dessa 

nackdelar kan undvikas genom att involvera kompentenser som samarbetar tidigt i 

utvecklingsprocessen (Eskilander, 2001). 

 

3.4.1 DFMA (Design for Manufacturing and Assembly, Boothroyd & 

Dewhurst’s, BDI. Inc) 

DFA-metoden är en del av Boothroyd & Dewhursts DFMA- metod. Denna metod är den mest 

kända och använda för manuell montering i dagsläget. Boothroyd och Dewhurst var de första 

som utförde forskningsjobb inom området i början av 1970-talet. De skapade och utvecklade 

DFMA-konceptet för att hjälpa tillverkande företag att vara mer effektiva. Därefter startade de 

företaget (BDI Inc) som än idag utvecklar och förbättrar programvara för metoden. Programet 

används för att hjälpa konstruktörer designa för manuell montering, robotisk montering och 

automatisk montering. Programvaran har även möjlighet att utvärdera de ekonomiska 

motiveringarna av konstruktionen (BDI, 2012). 

Metoden bygger på omfattande tidstudier för att fastsälla hur lång tid sker att hantera och 

montera olika komponenter. Metoden beräknar en teoretisk monteringstid och jämföra den tiden 

med verkliga produktens monteringstid. Varje detalj bedöms av hur väl anpassad den är för 

hantering och inpassning (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002). 

En produkt eller en ritning av produkt behövs för att utföra en analys. Analysen utförs på alla 

delar av produkten under monteringen. Varje del analyseras på två sätt (Eskilander, 2001): 

1. Är det möjligt att eliminera/integrera detaljen? 

2. Är det möjligt att omkonstruera för att detaljen blir enklare att montera? 

 

Eliminering/integrering av detaljer 

Att minska antalet detaljer är ett viktigt steg för denna metod. Det finns tre frågor som används 

för att eliminera eller integrera detaljer:  

1. Rör sig detaljen som i förhållande till andra som redan monterade, när produkten arbetar 

på ett normalt sätt? Små rörelser kan rymmas genom att integrera elastisk elementer. Är 

inte tillräcklig för positivt svår. 

2. Måste detaljen vara av annat material eller vara isolerad från andra som redan monterade 

detaljer? Endast fundamentala skäl rörande materialegenskaper är acceptabla! 

3. Måste detaljen vara separat från alla andra som redan monterade därför att monteringen 

eller demonteringen av andra detaljer annars skulle omöjliggöras? 
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Om svar till de tre frågorna är nej, är detaljen teoretiskt möjlig att eliminera eller integrera 

med annan detalj. (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002).  

 

 

Möjlighet till omkonstruktion 

Bedömningen baseras på detaljens geometriska egenskaper samt vilka operationer som krävs för 

att montera. Först analyseras det hur svårt att hantera detaljen. Därefter analyseras inpassningen 

och hur väl detaljer monteras. Ur dessa kriterier läser användaren av en specifik tid för 

hanteringen och inpassningen. Summan av dessa två tider ger en total monteringstid.  

Enligt metoden så är den idealiska handlingstiden för en detalj som har måtten 2,54*2,54*2,54 

cm, 1,5 s. Den idealiska tiden för insättning är även den 1,5 s. detta sammanfattar den idealiska 

totala monteringstiden till 3 s för varje detalj. Detaljer med geometrik egenskaper som inte följer 

den idealen bestraffas med en längre monteringstid eftersom det krävs längre tid för att t.ex. 

orientera. Det finns även en speciell tabell(bilaga 2,3) för speciella operationer som krävs för att 

montera detaljen. T.ex. skruvning, lödning eller bockning.  

Metoden finns i båda pappersversion och mjukvara som man kan fylla i data och analysera. 

Mjukvaran är användvänlig då programmet räknar ut monteringstiden för varje detalj och för hela 

produkten snabbt och felfritt. Med ifylld data fås en teoretisk monteringstid samt ett DFA-index. 

Indexet ger ett övergripande mått på monterings effektivitet. Indexet beräknas med följande 

ekvation:  

 

          
                                            

                              
 

”3” i formeln är den idealiska monteringstiden för hantering och insättning av en detalj. Indexet 

är en första indikation på hur väl en produkt är för montering. För att förbättra monteringsbarhet 

och DFA-index för en produkt bör onödiga delar elimineras eller omkonstrueras för att vara mer 

monteringsvänliga (Eskilander, 2001). 

 

3.4.2 AEM (Hitachi metoden) 

AEM (Assembly Evaluation Method) utvecklades i elektronikföretaget Hitachi i slutet på 1970-

talet för att förbättra designen av bandspelare som företaget producerade. Målet var att göra 

bandspelarkomponenterna lättare att producera och möjliggöra automatisk montering. Metoden 

har genomgått förbättringar genom åren och sedan tidigt 90-tal har det funnits programvara för 

implementering av metoden (Wakil, 1998). 

AEM är avsedd för att användas tidigt i konceptstadiet. Därför skiljer inte metoden på manuell 

och automatisk montering eftersom problemen som dyker upp så tidigt är lika för dessa två.  
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Metoden bygger på två huvudsakliga bedömningskriterier och dessa är inpassning och fixering. 

Till skillnad från ovan nämnda DFMA och DFA2 så behandlar inte AEM monteringstiden med 

samma fokus.  

Den ideala AEM monteringsoperationen liksom övriga DFA-metoder är en nedåtriktad rörelse 

för en snabb och enkel montering. Varje detalj får en rad information gällanden detaljens 

geometri, monteringsoperationer och ett index.  

Precis som andra DFA-metoder så krävs det en utvärderingsmetod för att värdera 

monterbarheten i detaljen. I AEM är det framförallt två egenskaper som betygsätts, 

monterbarheten E, och uppskattat kostnadsförhållande K.  

1. E står för montering utvärderingspoäng som används för att värdera 

monteringssvårigheten av en produkt eller en operationsriktning.   

En produkts monterbarhet E erhålls genom att produktens detaljer tilldelas varsin poäng. 

 

Poängsystemet sträcker sig mellan 0 och 100. Det totala E fås genom att summera alla 

detaljers i värden och dela det med antalet detaljer. För komplicerade detaljer och 

operationer dras det straffpoäng från det totala E värdet.  Om det totala E värdet är över 

80 så anses detaljens konstruktion vara accepterad. Får en operation straffpoängen 0 så 

innebär det att det inte går att förbättra. Metoden använder bilder som föreställer 

operationer i sina index för att förtydliga operationen riktning. Det finns över 20 

symboler som representerar operationsrörelser. Exempel på AEM index med symboler 

för nedåtriktad rörelse och lödning visas i figur 5. 

  

Figur 2 (Wakil, 1998) 

2. Kostnadsförhållandet K är ett förhållande mellan total kostnad före och efter AEM 

arbetet. K värdet får man genom att dividera den uppskattade kostnaden efter att AEM 

arbetet är klart genom kostnaden före. Det önskade värdet är högst 0,7, alltså en 

besparing med 30 %.  

Både värdena E och K ska vara enligt de önskade resultaten nämnda ovan för att det ska vara 

värt att implementera AEM. Att man får ett tillräckligt bra E värde innebär inte nödvändigtvis 

lägre kostnader eftersom integrationen av detaljer kan innebär mer komplicerade produkter att 
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tillverka, vilket i sin tur innebär maskiner som klarar av att tillverka dessa detaljer. (Eskilander, 

2001) 

 

3.4.3 Lucas DFA 

Lucas DFA-metoden utvecklades i England under 1980 talet av Lucas Corporation i samarbete 

med University of Hull. Syftet med denna metod var att ta fram de viktigaste aspekterna av den 

använda DFA-metoden. Den nya metoden skulle vara mer förenklad och arbetet med det skulle 

börja tidigare i designprocessen.  

Lucas DFA skiljer sig från ovan nämnda DFA-metoder på viset att det inte har någon direkt 

anknytning till kostnader rörande montering, det är endast monteringssvårigheten. Det som 

Lucas DFA och andra DFA-metoder har gemensamt är målet att reducera delar analysen av 

monteringsoperationerna (Wakil, 1998). 

Metoden använder ett värderingssystem likt B & D metoden med skillnaden att Lucas använder 

sig av PDS (Produkt design specifikation) som är ett verktyg för att säkerställa att designen 

faktiskt möter kundkraven. PDS dokumentet beskriver i detalj vad produktens funktion är och 

vad som krävs av den (Eskilander, 2001). 

 

Metoden analyserar tre faktorer, funktionsanalys, inmatningsanalys och fastmonteringsanalys.  

1. Funktionsanalys (Functional analysis) 

I funktionsanalysen delas detaljerna upp i två huvudgrupper, A och B. A detaljerna är 

detaljer som är av väsentlig betydelse för produktens funktion medan grupp B är delar 

som utför en stödfunktion exempelvis fästen eller lokaliseringsdetaljer.  

Hur bra en design är bestäms genom att dela andelen väsentliga detaljer genom totalt 

antal detaljer.  För att förenkla så följer man denna ekvation:  

 

                        
 

   
      

Om ett lågt värde erhålls så ska designen göras om, målet är att eliminera så många B 

detaljer som möjligt för att erhålla ett högt designeffektivitetsvärde. Ett bra värde 

anses vara minst 60 %.  

 

2. Inmatningsanalys (Feeding analysis) 

Matningsanalysen har att göra med hur matning och hantering av detaljer går till. 

Problem som täcks av inmatningsanalysen är storlek, vikt, hanteringssvårighet och 

orientering av produkten. Genom att betygsätta dessa egenskaper hos varje detalj, 

erhålls det ett inmatningsindex som sedan kan användas i en ekvation (se figur x) för 

att räkna ut inmatningsförhållandet.   
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3. Fastmonteringsanalys (Fitting analysis) 

Ett liknande system som för inmatningsanalysen gäller för fastmonteringsanalysen där 

det som värderas är fastmonteringsmekanismerna som exempelvis grepp, resistans, 

och om synen på en viss detalj skyms under fastmonteringen.  Av dessa värden fås 

det fram ett fastmonteringsindex som används i ekvationen för uträkningen av 

fastmonteringsförhållandet. Ett fastmonteringsförhållande erhålls genom följande 

ekvation, där det är värdet 2,5 som efterfrågas: 

 

                          
                   

                      
 

 

 

 

 

Resultaten som erhålls av Lucas DFA-metoden kan användas för att utvärdera designens 

effektivitet på ett tydligt sätt. Problemet med denna metod är dock att den inte ger någon 

indikation på vad dessa förändringar i designen har för påverkningar på produktionskostnadern 

(Wakil, 1998). 
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3.4.4 AviX 

AviX är ett datorprogram som i huvudsak spelar in när en produkt monteras. Videofilmen delas 

in i olika operationsmoment som inpassning, hämtning eller lyftning. Genom att analysera 

filmdelarna kan det bli tydligare att se var i monteringen problemen uppstår, var det kan sparas 

tid och vilka onödiga rörelser en montör gör. Programvaran består av flera versioner som täcker 

olika delar av monteringsprocessen. Metoden är fortfarande under utveckling och fler 

datorprogram som täcker nya områden kommer allteftersom. De tillgängliga metoderna som 

finns idag är (AviX):  

 AviX Method 

 AviX Balance 

 AviX Resource Balance 

 AviX FMEA 

 AviX Smed 

Figur 3 Lucas DFA (Wakil, 1998) 
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 AviX DFX 

 AviX Ergo 

Vilken av dessa metoder ett företag väljer att använda har att göra med vad det finns för behov i 

företaget. T.ex. AviX Ergo analyserar ergonomin i arbetet baserat på den inspelade filmen av 

monteringsarbetet. Förutom brister i ergonomin så erbjuder programvaran 

förbättringsmöjligheter och tips baserat på en skala (Borg CR-10) som bestämmer fysiologisk och 

psykologisk ansträngning 

Arbetet kommer endast att behandla AviX DFX och AviX Ergo eftersom det är dessa två 

metoder som har mest med montering att göra.  

Alla moment i monteringen får olika färgkoder i programmet för att värdera väsentligheten i 

momentet och möjligheten att reducera tidsåtgången för det.  

Enligt Solme Solutions själva, vilket är företaget som utvecklar AviX, så kan programmet även 

användas under första stadierna i konstruktionsarbetet. Funktionen blir då att dokumentera det 

som diskuteras på de första möten och kategorisera det som sägs så att det under senare skede är 

lättare att hitta informationen som behövs. En styrka som Solme Solutions nämner är att 

inbäddat i programmet kan det finnas bilder, videodelar och text. Även CAD ritningar kan 

användas i början av en ny konstruktion då en provmontering inte är tillgänglig än.  

AviX inom följande användningsområden(Solme, 2013):  

 Tid och metodstudier  

 Produktivitetsutveckling för enskilda arbetsstationer  

 Optimera layout och använd metod för enskild arbetsstation  

 Optimera hjälpverktyg för den enskilda arbetsstationen  

 Optimera produktens konstruktion för montering  

 Ständigt förbättringsarbete  

 Mätningar av produktivitet och effektivitet för olika produkter och varianter i 

produktionsprocessen 

 Presentation av nulägen och framtida produktion 

Bedömningar i AviX görs manuellt där användaren själv bestämmer om en rörelse är onödig. 

Dock finns det förslag som dyker upp där det finns förbättringsmöjligheter som visar vad som 

kan göras. Solme Solutions har som mål att göra programmet användarvänligt som möjligt så att 

ingen större utbildning ska behövas innan det kan börja användas.  

 

 

Sammanfattning av DFA-metoder 

Det som skiljer DFA-metoderna åt är framförallt sättet som en produkt eller detalj utvärderas på. 

Varje metod har en MOP ”measure of performance” där straffpoäng dras av en optimal summa 

poäng som designen bör ha. Metoderna skiljer sig i både poängstorlek och i vad det är som 

utvärderas. Genom att titta på vad en metod utvärderar för designaspekter kan metoden 
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klassificeras för en viss typ av produkter eller bransch som kan dra nytta av just den metoden mer 

än någon annan.  

 

3.5 Monteringsriktlinjer 
Enligt alla nämnda DFA-metoder så ska arbetet integreras i god tid för att eventuella slöserier ska 

elimineras. Tidigt i designfasen behöver designern tänka på flera aspekter som berör produkten 

under hela dess livscykel. Monteringen ska vara enkel, snabb och kosta så lite som möjligt för att 

anses vara godkänd. I det här avsnittet behandlas de grundläggande och generella 

monteringsprinciperna som berörs av DFA-metoderna.  

 

Riktlinjer och regler som en designer behöver tänka på:  

1. Förenkla designen och reducera antal detaljer:  

Detta görs genom att integrera ihop detaljer om möjligt samt se till att så många delar 

som möjligt består av samma material.  En reducering av antalet detaljer gör det 

enklare att hantera och montera produkten.  För att reducera antalet detaljer bör en 

designer ifrågasätta punkterna nedan. Om svaret på dessa frågor är nej, så bör 

reduceringen vara möjlig (Wakil, 1998). 

 

 Rör sig delen relativt till andra monterade delar? 

 Måste delen bestå av ett annat material eller vara isolerad från andra, redan 

monterade delar? 

 Behöver detaljen vara separat från andra redan monterade detaljer för att göra 

demonteringen lättare? 

 

2. Standardisering 

En standardisering innebär användandet av samma detaljer till flera funktioner. Även 

om en sådan standardisering innebär mer materialåtgång för att tillverka dessa 

multifunktionsdetaljer så minskar det monteringstid och tillverkningskostnader 

(Wakil, 1998). 

Dessutom så förenklar denna punkt inventeringen av detaljer och ser till att samma 

maskiner kan användas till olika syften.  Ytterligare en fördel med standardisering är 

att ett företag kan köpa in större volymer av detaljen till ett lägre pris och bättre 

kvalitet. (Manner, 2012) 

 

3. Minimera felmontering (Poka-Yoke): 

Detta görs genom att designa detaljerna så monteringen går på ett enda rätt sätt. Det 

ska inte vara möjligt att vända samma detalj och fortfarande kunna montera.  

 

4. Orientering och hantering: 

Det skall undvikas eller minimeras att behöva orientera om en detalj under 

monteringen. Det finns flera punkter att tänka på för att göra en detaljs orientering 

lättare:  
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 Undvik tunna, platta eller små detaljer så att det går att plocka upp enkelt. 

 Undvik tunga detaljer för att inte trötta ut montören 

 Undvik vassa kanter 

 Designa detaljer så att de inte kan fastna ihop med varandra (Manner, 2012). 

 

5. Fästning, inpassning och sammanställning: 

Så mycket som möjligt ska användandet av verktyg undvikas genom att integrera 

fästen i självaste detaljerna som exempelvis knäpps ihop när de sitter rätt istället för 

att behöva en spik eller skruv. Därför behöver en designer tänka genom vilka 

fästningsmetoder som går att använda med vilka material samt hur en eventuell 

demontering kan gå till (Manner, 2012).  

 

 

Dessa frågor används på ett eller annat sätt av flera DFA-metoder och anses därför tillhöra 

generella monteringsriktlinjer.   

  

Figur 4 (Wakil, 1998) 

Figur 5 (Wakil, 1998) 
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4. Nuläge 
I det här kapitlet beskrivs arbetet med DFA i de valda företagen. Kapitlet ska även täcka relationen mellan 

berörda avdelningar och verktygen som används för att förenkla arbetet med DFA. Fokus av den delen av 

rapporten är på monteringen av Scania och Ikea produkter och aktiviteter som har med montering att göra. 

Informationen i detta kapitel är tagen från en intervju med en DFA ansvarig på motorberedningsgruppen i Scania 

samt interna dokument som respektive företag har försett oss med.  

 

4.1 DFA i motorproduktion 

Det är flera funktioner som är inblandade i ett projekt innan produktionen startar. I detta avsnitt 

behandlar rapporten endast de funktioner som har direkt koppling till DFA i montering. 

Funktionerna som behandlas av detta avsnitt är konstruktion, motorberedningsgruppen och 

monteringen.  

DFA i konstruktion 

Arbetet med design for assembly i Scanias motorutveckling pågår löpande genom alla 

funktionsgenerationer. När en konstruktör ritar en detalj så är huvudsyftet funktionen av detaljen 

och inte monterbarheten eller kostnaden. Som hjälpmedel för konstruktören finns det en DFA-

checklista med frågor att tänka på och krav. Checklistan innehåller ett antal frågor som 

konstruktören behöver ställa sig för att kunna utvärdera sin konstruktion innan den går vidare till 

andra avdelningar. Checklistan är utformad på så sätt att en förklaring till varför kravet ställs 

presenteras tillsammans med en lista på förväntad påverkan om kraven inte uppnås. Se tabell 7.   

 

 

 

 

Tabell 2  DFA-checklista (för att se hela tabellen, se bilaga 5) 
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Arbetet med design for assembly i Scanias motorutveckling sker löpande genom projekten. Det 

startar så tidigt som i konstruktionsfasen där konstruktören måste ställa sig ett antal frågor 

angående konstruktionens egenskaper rörande . Dessa frågor utgör tillsammans en checklista som 

konstruktörerna går tillbaka vid behov (se bilaga x). Checklistan fungerar som en utvärderings 

kriterielista för de krav Scania ställer på motorerna   

Konstruktionsavdelningen ritar motorerna eller motordelarna i 3D på ett datorprogram. 

Ritningar visas sedan på layoutmöten för övriga avdelningar för att få feedback 

DFA i Beredningsgruppen  

Beredningsgruppen är den avdelning som ser till att motorerna anpassas till monteringslinan. Det 

innebär ett ständigt arbete med optimering av motorernas monteringsvänlighet, monteringstid 

och ergonomin för montören. Gruppen är med från starten av projekten och minst en 

gruppdeltagare ska vara närvarande vid layoutmöten. DETP ser till att konstruktionen är 

anpassad till monteringsstationerna och att arbetsfördelningen mellan varje station är lika. Om ett 

visst monteringsmoment behöver flyttas från den ena monteringsstationen till den andra så är det 

i DETP som det bestäms med hjälp av konstruktion. DETP talar om för konstruktion att t.ex. en 

detalj behöver flyttas för att förenkla monteringen och konstruktion undersöker möjligheten till 

det.  

DETPs arbete med att förenkla monteringen, förkorta monteringstiden och jämna ut takten på 

monteringsstationerna omfattar detaljspecifika frågor på checklistan som dessutom används av 

konstruktörer. DETP använder sig av flera metoder för att uppnå målen de har med DFA arbetet 

som bl.a. finns i checklistan. Några av dessa metoder är integrering av detaljer, standardisering av 

delar och fästen samt identifiering av var fästen sitter på en motordel. Nedan följer exempel på 

hur motorproduktionen arbetar med att uppnå dessa mål.  

 

Figur 6 Integration av detaljer av en luftkanal 
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Figur 8 Synlig tätning 
(Lindquist & Wester, 
2001) 

Bilden ovan visar hur delar kan integreras ihop genom att anpassa formen och inpassningen av 

detaljen. Både delarna utför samma uppgift men kräver lägre tillverkningskostnader, 

monteringsoperationer och lösa delar som skruvar och fästen.  

En annan viktig punkt som behandlas av DFA checklistan är standardiseringen. Verktyg, fästen 

och detaljer ska i stort sätt standardiseras till ett fåtal varianter för att minimera möjligheten till att 

välja fel.  Nedan visas en bild på tillgängliga skruvar som kan användas vid montering. De 

gulmarkerade skruvarna är vad Scanias motorproduktion siktar på att använda genomgående 

under hela monteringsprocessen. Detta är för att montören tydligt ska kunna se skillnaden på 

storlekar och välja rätt från början.  

 

Figur 7 Standardisering av skruvar 

 

Identifieringen av att det sitter en tätning på rätt plats efter att monteringen är 

klar är viktigt. Därför har Scania motorproduktion kommit på ett sätt att 

åstadkomma detta genom att göra så att en del av tätningen förblir synlig efter 

att monteringen är klar. Det framgår på bilden till högar samt i figur 6 ovan.  

 

Relationen konstruktion - DETP 

Det nära samarbetet mellan DETP och konstruktion sker även genom att i en 

tidig stadie montera en testmotor. Testmotorn genomgår flera ändringar med 

hjälp av input från provmontörerna. I en testmotor behöver inte alla detaljer 

vara originaldelar utan kan bestå av ersättningsmaterial eftersom det är endast 

monterbarheten som testas och inte självaste motorns funktion. 

Ersättningsmaterial används för att spara resurser kostnader och tid.  



21 
 

Testmotorerna testas av erfarna montörer som endast jobbar med monteringsprovning. Dessa 

montörer ger feedback till DETP och det som behöver konstrueras om skickas till 

konstruktionsavdelningen. Se figur 10.  

 

AviX i provmonteringen  

Motorproduktionen använder sig av DFA-metoden AviX för att optimera monteringsarbetet av 

en motor. AviX är ett hjälpmedel som innebär att alla aktiviteter montören utför registreras på 

film. Verktyget används främst för att analysera montörens rörelser och tiden det tar att utföra 

varje moment i monteringen. Med hjälp av AviX bryter man ner arbetet i olika moment som t.ex. 

hämtning, lyftning, inpassning osv. Denna nedbrytning används för att jämna ut 

monteringstakten i varje monteringsstation och skapa en jämnfördelning mellan varje 

monteringsstation när motorn börjar produceras i linan. Fokus i motorproduktionens användning 

av AviX ligger på monteringstiden för varje del i motorn och ifall montören utför onödiga 

rörelser som skulle kunna undvikas.  

 

DETP använder AviX för att skapa monteringsanvisningar och utbildningsmaterial för sina 

montörer. Still bilder på hur produkten bör se ut läggs i ett dokument där en förklaring på hur 

och varför man gör det tillkommer. 

Konstruktion 

DETP 

Prov-

montering 

Figur 9 Relationen mellan konstruktion, DETP och provmontering 
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Tabell 3 Scanias utbildningsmaterial 

 

Upplärningen för montering av nya motorer sker framförallt genom ”gå och se” och det innebär 

att provmontörerna utför monteringsoperationen framför montören steg för steg för att 

montören ska lära sig. Upplärningen sker i fyra etapper. Scania följer fyrstegsmodellen i sin 

upplärning av montörer.  

1. Upplärningsarbetet visar med beskrivning av arbetet och vilka nya funktioner det finns 

osv.  

2. Därefter visar läraren 

(provmontören) hur man gör och 

förklarar vilket sätt är rätt och 

vad man ska undvika. 

3. Montören får prova själv och öva 

på monteringen med lärarens 

hjälp 

4. Montören monterar självständigt enligt instruktioner.  

I Scanias motormontering är det framförallt DETP som ansvarar för arbetet med DFA ser 

till att monteringsarbetet är så optimerat som möjligt innan det når produktionslinan. 

Se bilaga 6 för en utförlig skriven monteringsanvisning.  

  

Figur 11 utbildningssteg 
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4.2 Ikea – Produktion 
Ikea vill förmedla smarta lösningar i sina produkter. Det finns en lista med kriterier för när en 

produkt ska anses vara en smart lösning för kunden. De viktigaste punkterna i denna lista är att 

produkten ska vara relevant, enkel att förstå, enkel att använda och tillfredsställa kundens behov. 

Arbetet med att ta fram hanterings- och monteringsvänliga produkter involverar flera grupper 

inom IKEA varav designer, produktutvecklare och packetteringstekniker.  

 

4.2.1 Produktutveckling 

I produktutvecklingsavdelningen genereras det idéer baserat på både input inifrån Ikea, eller 

marknadsundersökningar ute hos familjer.  

Det är när en behovsanalys är utförd som idéer sätts i arbete och tar formen av ett projekt. 

Designer börjar då titta på tillgänglig teknologi för att undersöka möjligheten att utföra iden. 

Efter att en idé är godkänd börjar designer med skisser sen analyserad skisser skickar vidare till 

konstruktionen där 3D ritningar skapas med hjälp av Solidwork och till slut modellverkstad tar 

fram prototyper.  

 

Figur 12 produktutvecklings process 

 

Design 

Design av produkter sker som tidigare nämnt antingen genom IoS egna designer i Älmhult, PDC 

i lokala marknader eller genom externa designer. Oavsett vilket av 

dessa IoS väljer behöver designern ta hänsyn till hantering och 

montering av produkten redan från början. Dessutom ska det tänkas 

på monteringstid, hanterings personer och liknande aspekter.  

 

Ikea baserar sina produkter på marknadsundersökningar samt 

feedback från kunder och medarbetare. Det är marknadsavdelningen 

som sköter insamlingen av denna information. (Larsson, 2013). Alla 

produkter som designas och godkänns i IoS ska märkas med antingen IoS loggan eller designerns 

namn. Designer skapar skisser dels för hand och dels av 3D modelleringsverktyg. Skisser visas till 

produkttekniker och modellverkstad analyserar skisser och ger kommentarer och förslag till 

förbättringar.  

Skisser 

Analys och beslut   

  

Beslag & Fästen 3D Ritningar  

ritningRitning

Produktteknike

r 

modellverkstad 

Figur 13 Ikea of Sweden 
logga  
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Vid design fasen, enlig IoSs ”Custmer friendly guide” skulle produkttekniker reflektera över vad 

de kritiska frågorna är det gäller hantering och montering denna produkttyp i startfasen. Sätta 

upp mål när det gäller monterings tid, handlings krav och liknade. Till exempel vad kan Ikea göra 

för att göra den nya produkten bättre än den gamla? 

Efter skisser har fått godkännande, analyserar produkttekniker vidare för att välja beslag. Att hitta 

redan existerande beslag som fungerar för beslutad konstruktion är ett mål, detta medför lägre 

verktygskostnader och kortare utvecklingstid. Att använda existerande beslag förenklar även 

arbetet för under  leverantör som skall tillverka de produkterna.  

 

konstruktion 

I konstruktionsfasen sker det mesta av arbetet med DFA. Det är när konstruktionsavdelningen 

får en klar skissritning av hur produkten ska se ut som arbetet börjar med att optimera denna 

ritning så att den anpassas till Ikeas krav. Konstruktörerna använder sig av en specifikationslista 

där alla IoS krav står. Dessa krav omfattar mått, vikt, förväntad monteringstid, antal behövda 

hanteringspersoner, verktyg osv. Se bilaga 9 

Nedan följer en lista på allmänna krav och specifikationer som en konstruktör bör ta hänsyn till 

vid konstruktion av en produkt.  

 Använda nya eller beprövade bra monteringslösningar 

 Minimera möjligheten till felmontering genom att se till at montering kan ske på ett enda 

sätt. 

 Förborra alla hål som krävs vid montering 

 Utvärdera konstruktionens- monterings enkelhet, säkerhet och möjligheten till att utföra 

arbetet av en enda person.  Detta görs genom att jämföra konstruktionen mot de krav 

som IoS ställer.  

 Ta hänsyn till paketering och hantering av slutprodukten.  

Förutom dessa allmänna punkter bör konstruktören förhålla sig till mer specifika krav på 

komponenter, verktyg.  

Fästen och komponenter 

 Minimera antal fästen och komponenter 

 Prioritera förmonterade fästen och komponenter 

 Prioritera fästen som inte kräver verktyg 

 Fästen och komponenter ska vara lätta att identifiera 

Verktyg 

 Minimera antal behövda monteringsverktyg 

 Se till att verktygen som medföljer är tillräckliga för att slutföra monteringen 

 Se till att verktygen som behöver men inte följer med skall vara tillgängliga för kunden att 

köpa på Ikea 
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Virtual Prototyping 

Konstruktionsavdelningen testar tillsammans med produkttekniker lösningarna genom en teknik 

som heter VP (Virtual Prototyping). VP innebär att provmonteringen av produkterna sker 

virtuellt i ett 4D program som visualiserar monteringen och användningen av produkten. Då kan 

testaren utsätta produkten för olika scenarier för att testa monterbarhet och hållbarhet.  

VP är avsett att analyserar designdefekter, monteringssteg, säkerhet och kvalitet.  

Designdefekter som avsaknad information, dimensionsfel eller kollisioner av detaljer kan 

upptäckas med hjälp av VP.  Därefter utvärderas monteringsstegen och testaren får möjlighet att 

testa olika sätt att montera på. Detta görs genom att konvertera 2D ritningen till en 3D modell 

som visar monteringsmomenten stegvis.   

Konstruktionsavdelningen är den avdelning som har störst ansvar att alla krav och specifikationer 

som IoS ställer på produkterna, följs. Dock bör övriga avdelningar ta hänsyn till dessa 

specifikationer redan i tidig stadie.  

 

Prototyp  

Ikeas dotterblag Modellverkstad i Älmhult gör prototyp av analyserade 3D ritningar från 

konstruktionen. Där tar man reda på hur möbelritning ser ut i verkligheten. Arbetare i 

modellverkstad är experter på att snabbt ta fram möbelprototyper och hitta på smarta tekniska 

lösningar (Pettersson, 2011). 
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5. Analys 
I det här kapitlet ska Scanias motormontering och Ikea of Swedens arbetssätt med DFA analyseras utifrån de 

teoretiska modeller som den här rapporten behandlar. Likheter och skillnader mellan Ikeas och Scanias 

tillämpning av DFA ska undersökas och listas ut. Det ska även analyseras varför företagen använder de metoder 

de gör och vad de kan lära sig av varandra. 

DFMA 

Scanias fokus på monteringstid medför ett behov av att använda sig av en DFA-metod som 

utvärderar tiden på ett utförligt sätt. Av de metoderna som den här rapporten behandlar är det 

DFMA som har en detaljerad beskrivning av en teoretisk monteringstid som ska gå att jämföras 

med den verkliga monteringstiden. Ju närmare den verkliga monteringstiden är till den teoretiska 

ju bättre. Dessutom analyserar Scania sina produkter på ett liknande sätt som DFMA metoden 

kräver, alltså möjligheten till detalj eliminering/integration samt om det går att göra detaljen 

enklare att montera.  

Monteringsriktlinjer 

Frågor om detaljintegration och enkelhet, tillsammans med andra frågor förekommer på 

checklistan som motorproduktionen använder. Det finns en rad allmänna monteringsriktlinjer 

som förekommer i många forskningsstudier och litteratur som handlar om montering. Många av 

kriterierna som står med i Scanias checklista är baserade på de allmänna monteringsriktlinjerna 

och har en direkt koppling till dem. Exempelvis är en av riktlinjerna att standardisera och 

använda samma detaljer. Jämför man det med en av frågorna i Scanias checklista som behandlas i 

avsnitt (4.1.3.1) inser man hur mycket Scania egentligen arbetar med DFA och följer 

monteringsriktlinjerna.  

AviX 

Förutom behovet av att minska monteringstiden så har Scania ett minst lika viktigt behov av att 

jämnfördela takten i monteringslinan. Varje monteringsstation ska ta mer eller mindre lika lång 

tid och för att det ska gå behöver monteringstakten tänkas på redan i utvecklingsfasen. Scania 

arbetar med att jämna ut takten främst på provmonteringsstationen med hjälp av DFA-metoden 

AviX som filmar hela monteringsoperationen.  

AviX är ett bra verktyg för just Scanias verksamhet då det är intressant att se hur montören t.ex. 

rör sig vid montering för att kunna identifiera tidsslöserier och ergonomiproblem som eventuellt 

kan dyka upp.  

 

Ikea – Ikea of Sweden 

Ikeas mål har sedan starten varit att erbjuda produkter som de flesta kunder ska kunna ha råd 

med. Företaget jobbar konstant med att komma på nya metoder för att hålla priserna på låg nivå. 
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Ett koncept som Ikea starkt tror på är ”gör det själv” konceptet där kunden bl.a. monterar 

produkten själv.  

Genom det så sparar Ikea monteringskostnader, lagringskostnader och transportkostnader mm. 

För att ett sådant koncept ska fungera och vara applicerbart behöver monteringen som kunden 

ska utföra på egen hand vara så enkel som möjligt. Minst lika viktigt är att 

monteringsanvisningarna också är tydliga och lättförståliga.  

Eftersom montören av Ikea möbler oftast är själva kunden ska monteringen och dess anvisningar 

vara anpassade för kunder som inte är särskilt tekniskt kunniga. Därför är det ännu större vikt på 

enkelhet i Ikeas montering än vad det är i Scanias där montören har montering som yrke och har 

genomgått all nödvändig utbildning.  

 

DFA-metod 

Med tanke på att Ikeas fokus på enkel montering så krävs det en DFA-metod som har stor fokus 

på monteringens olika moment som inmatning och fastmontering. Av de metoder denna rapport 

behandlar är det framförallt Lucas DFA och AEM Hitachi som har mest gemensamt med Ikea of 

Swedens monteringsspecifikationer. Av den insamlade data, har det inte framgått om Ikea 

använder sig av något poängbaserat utvärderingssystem som påminner om Lucas DFA eller 

någon annan av metoderna ovan.  Däremot så har vi dragit slutsatsen att Ikea behöver, på något 

sätt utföra inpassnings- och fastmonteringsanalys för att se till att det är så enkelt för kunden som 

möjligt. Ett sådant utvärderingssystem är tillgängligt i Lucas DFA-metoden.  

Den del av AEM Hitachi metoden som passar bra för monteringen av Ikea möbler är 

uträkningen av en monterings svårighetsgrad (E) där monteringsoperationer och riktning 

utvärderas. Ifall att Ikea hade sålt färdigmonterade möbler så hade den andra delen av AEM 

Hitachi metoden varit till stor hjälp eftersom den räknar ut förväntad monteringskostnad 

beroende på monteringssvårighet.  

 Monteringsriktlinjer 

För att förtydliga vad produktutvecklingsavdelningen behöver tänka på vid produkt-framtagning 

eller förbättring så har Ikea of Sweden skapat en guide som de kallar för ”Customer friendly 

product handling and assembly”.  

Många av de allmänna monteringsriktlinjerna som nämns i avsnitt (2.4) förekommer i Ikea of 

Swedens guide. Ikea of Sweden har däremot anpassat och utvecklat en del av dessa riktlinjer så 

att de passar för verksamheten och målen som Ikea of Sweden satt för sig själva.  

Ikea of Sweden tillämpat standardiseringen genom att t.ex. se till att så många produkter som 

möjligt använder samma typer av verktyg oh fästen. I guiden står det även specifikt att ett 

monteringsmoment ska gå att utföra på ett enda sätt för att minimera möjligheten till att göra fel.  

Exempel på hur Ikea har tillämpat orientering- och hanterings riktlinjer är genom att se till att ha 

tydliga gränser på förhållandet mellan en produkts mått, vikt och antal personer som ska hantera 

produkten.  
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Med tanke på att Ikea of Sweden utvecklar en stor variation av produkter så kan vi inte dra 

slutsatsen att en eller annan specifik DFA-metod används genomgående i processen. Vi anser att 

Ikea of Sweden idag väljer vad som passar företagets mål och anpassar det just till deras 

verksamhet.  

En lista på likheter och skillnader mellan företagens implementering av DFA finns på avsnitt 

kapitel 6 av denna rapport.  
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6. Resultat 
 

De behandlade DFA-metoderna går alla ut på ett och samma mål, minska hanteringstid och spara 

på resurser. Det som skiljer dessa metoder åt är utvärderingsmetoden av hanterbarheten, 

monteringen och produkten i sig.  

6.2 SCANIA 
 

Arbetet med DFA börjar med utvecklingsfasen  

  

 

 

 

 

 

 

 

Det är DETP som har huvudansvaret för DFA arbetet på Scanias motormontering. Arbetet sker 

i nära samarbete med konstruktion och provmonteringsstationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Scania 

Motormontering 

Konstruktion Produktutvecklin

DETP 

Provmonterin

Figur 15 Avdelningar som ansvarar för DFA i Scanias motormontering 

Fas 1 

Konfigurering  

Fas 2 

Utveckling 
 Fas 3 (V) 

Verifiering 

Layout möten D

DET DFA 

Konstruktion DETP Provmonterin

Figur 14 Var arbetet med DFA börjar under Generationsfaserna 
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6.3 IKEA 
 

I Ikea of Sweden är det framförallt produkttekniker som har det största ansvaret för arbetet med 

DFA. DFA specifikationer finns på ”Custmer Friendly Guide” efter varje fas.  

 

Figur 16 DFA i Ikea of sweden 

 

 

 

 

En lista på likheter och skillnader av implementeringen av arbetet med DFA.  

 

6.4 Likheter 

 Arbetet med DFA sker parallellt och i tidig stadie 

 Färre komponenter 

 Minimera monteringsverktyg 

 Krav på god ergonomi  

 Krav på förpackning 

 Omöjligt att göra fel (Poka Yoke) 

  Monteringssäkerhet 

 Standardisering av fästen och inpassningar 

Ikea of Sweden 

Skiss 

Produktteknik 

Prototyp 

3D ritningar 
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6.5 Skillnader 
 

 

SCANIA IKEA 
Direkt förhållande monteringstid och kostnad Indirekt förhållande, då kunden är montören 
Olika monteringsstationer för montören Allt monteras på en och samma plats  
Fysisk provmontering Virtuell provmontering 
Välutbildad montör, därför större fokus på 
monteringstid än enkelhet 

Eftersom kunden är montören, ligger fokus på 
enkel och tydlig montering.  

Se och lär utbildning  Tryckta monteringsanvisningar  
Text avisering om hur man utför ett moment Bild avisering på hur man utför ett moment 
Förklaring varför Endast anvisning 

Tabell 4 Skillnader 

6.6 Förbättringsmöjligheter 
Scania 

 Tydligare utbildningsmaterial där montören kan gå tillbaka och kunna förstå stegen mer 

eller mindre på egen hand. Det kan ske genom film och detaljerade 

monteringsanvisningar.  

Varför: mindre resurser för upplärning 

 Minska användningen av fysisk provmontering genom att köpa licenser för mer 

avancerade virtuell provnings mjukvara.  

Varför: Spara material och tid 

 Vid fysisk provmontering, använda ersättningsmaterial istället för delar som består av 

original material. Ersättningsmaterial kan erhållas genom 3D skrivare.  

Varför: Minska väntetiden på originaldelar och minska kostnader på 

provmonteringsfasen.  

Ikea 

 Öka användningen av monteringsfilmer. 

Varför: Gör monteringsarbetet lättare för kunder som inte är så tekniska av sig 

 Skicka ut blankett med varje produkt som kräver mer avancerad montering som kunden 

antingen kan lämna in vid nästa Ikea besök, kan svara på internet, eller skicka in med 

brev.  

Varför: Förbättra monteringsrutiner och ta hänsyn till vad montören (kunden) tycker om 

hur enkel monteringen är.  

 Anordna allmänna monteringsseminarium på varuhus, mässor eller genom internet för 

kunder som planerar på att köpa och montera Ikea produkter.  

Varför: Den potentiella kunden kan då fråga allmänna frågor om monteringen och få tips 

och råd.  

 

 





32 
 

7. Slutsats 
 

Resultatet av denna rapport är att för att DFA ska kunna fungera i ett företag sk arbetet med det 

ske i tidig stadie och parallelt. Eftersom både Ikea och Scania är producerande företag så har 

företagen avdelningar som är relativt lika. Det som skljer de mest år är hur arbetet med DFA 

sker. I Scania sker det parallelt och kontinuerligt och det är med tanke på att Scanias produkter är 

så komplicerade och behöver mer provning. Ikeas produkter däremot är till stor del mycket 

mindre och kräver mindre komponenter. Därför avslutas en process i Ikea innan nästa process 

börjar.  

Den tydligaste gemensamma punkten mellan dessa företag är standardiseringen av fästen och 

komponenter. Det som gör att Scana och Ikea har olika fokus på monterings enkelhet i 

förhållande till kostnad är att Scania monterar sina egna produkter medan Ikea låter sina kunder 

sköta den delen.  

Kritisk granskning 

Materialet som ligger till grund för denna rapport består av en intervju med en DFA-ansvarig på 

Scanias motormontering och rapporter, guider och annat material från Ikeas intranät.  

Informationen som erhålls från Scania är mer pålitligt än den från Ikea då den kommer från en 

direkt källa som arbetar med sakfrågan som den här rapporten tar upp. Insamlad data från Ikea 

kommer däremot från olika avdelningar och baseras på tolkningar som gruppen gör av 

informationen. Det optimala hade varit ifall rapporten baserats på liknande källor från både 

företagen, men pga. tidsbrist så hade inte Ikea möjlighet att ta emot oss på studiebesök eller 

intervju. Därför följer inte nulägesbeskrivningen av arbetet med DFA samma uppdelning eller 

struktur då den har baserats på olika typer av källor.   

Metoden som används är en kvalitativ metod med breda frågor som tills den intervjuade så att 

svaren mer omfattande av självaste arbetet.  

Arbetet börjar med en mer omfattande introduktion till den moderna produktionsfilosofin som 

omfattar DFA. Därefter diskuteras grundprinciperna för DFA mer i detalj. Likheter och 

skillnader av implementeringen av dessa metoder i Scania och Ikea kommer att tas upp. Till slut 

fokuseras arbetet mer på monteringsbeskrivningar av produkter mellan dessa företag och 

eventuellt om de kan ta lärdom av varandras metoder.  

   

Framtida arbeten 

Denna rapport slutar vid kartläggningen av arbetet med DFA i både organisationerna samt listor 

på likheter och skillnader mellan Ikea och Scania.  

Framtida arbeten skulle kunna vara fördjupningar olika monterings metoder som tar upp 

grundläggande strategier beroende på vilken typ av produkt det är. Ett sådant arbete bör göras på 

ett producerande företag och med tillgång till rätt material.   
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Bilaga 1 Betygmatris för cykel klocka före och efter omkonstruktion: 
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Bilaga 2. Hanteringstabell i Boothroyd & Dewhurt´s metod 

 

 I. First digit of0-3 
 

II. First digit of 4-7 
 
III. First digit of 8 
IV. First digit of 9 
Parts of nominal size and weight that are easy to 

grasp and manipulate with one hand (without the aid of tools). 

Parts that require grasping tools to handle due to their size. 

Parts which severely nest or tangle in bulk. 

Parts  which  require  two  hands,  two  persons,  or mechanical assistance in handling. 

 
GroupsI   and II are further subdivided into categories representing the a.Inount of 

orientation required, based on the symmetry of the part. 

The second digit of the handling code is based on flexibility, slipperiness, 

stickiness, fragility and nesting characteristics of a part. The second digit also 

depends on the group divisions of the first digit in the following manner: 

I. For a first digit of0-3      The second digit classifies the size and thick 

ness of a part. 

II. For a first digit of 4-7       The second digit   

classifies the part  thickness, type of tool   required 

for handling the part and the necessity    for  

optical  magnification durin!; 

the handling process. 

III. For a first digit of 8           The  second digit  classifies the  size and  sym 

metry of a part. 

IV. For a first digit of 9           The   second     digit     

classifies  the   symmetry, weight, and  

interlocking characteristics of parts in bulk. 
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Bilaga 3. Inpassningstabell i Boothroyd & Dewhurt´s metod 
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Bilaga 4 Produktutvecklingsprocess DE
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Bilaga 5 Scania Checklist (Montering) 

Motormontering SLA/SEU krav på produkten inom PD-
processen. 
Detta dokument är baserat på Scania Produktion System (SPS). 
En bra konstruktion ur motormonterings synpunkt skall resultera i “Ja “på alla 
punkter i tabellen.  
Om någon av punkterna i dokumentet är besvarade med “Nej”, kontakta 
monteringsberedaren för berörd artikel. Varje avvikelse måste vara beslutad 
tillsammans med monteringsberedningen. 
 
 
  

Krav 
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1. Är konstruktionslösningen framtagen med 
minimalt antal varianter? 

  Monteringskvaliteten ökar. Minskade kostnader 

för ytor.  
   x x  x x   x  

2. Är konstruktionslösningen framtagen så att 
ingen individjustering är nödvändig? 

  Minskar monteringstiden, kortare 

genomloppstid per motor. 
    x x x x  x x x 

3. Uppfyller konstruktionen kriterierna för 
monteringsvänlig konstruktion? 

  Ökar produktkvaliteten. Kvalitetsavvikelser kan 

ofta hänföras till mindre lämplig konstruktion. 
    x x x x x x x x 

4. Är art/komponenten konstruerade så att 
spridningen i monteringstid är minimerad? 

  Minskar monteringstiden. Kortare 

genomloppstid per motor. 

Minimerar ballanseringsförluster. 

    x x x x  x x  

5. Är konstruktionslösningen framtagen på 
ett sådant sätt så att tillräckligt utrymme 
för åtkomst med standardverktyg finns?   

  Ökar monteringseffektiviteten. 

Verktygskostnader kan hållas på en låg nivå. 

 

    x x x    x   

http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67885-DETP-DGB-020604.DOC?fileid=62063
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67885-DETP-DGB-020604.DOC?fileid=62063
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67898-DETP-DGB-020503.DOC?fileid=62071
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67898-DETP-DGB-020503.DOC?fileid=62071
file:///G:/DET/DETP/OLD/Dokumentstyrning/OK-dokument/DETP-DGB-020531.DOC
file:///G:/DET/DETP/OLD/Dokumentstyrning/OK-dokument/DETP-DGB-020531.DOC
file:///G:/DET/DETP/OLD/Dokumentstyrning/OK-dokument/DETP-DGB-020531.DOC
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Krav 
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6. Är artikel som skall monteras på D-12 line 

konstruerad så att monteringstid/tempo är ≤ 
1,5 min? ÄR artikel som skall monteras på D-
16 line konstruerad så att monteringstid/ 

tempo är ≤ 4 min? 

  Minimerar balanseringsförluster. 

Möjliggör att beläggningsgraden kan 

optimeras. Minskar monteringstiden. 

Kortare genomloppstid per motor. 

 

     x        x  

7. Är produkten konstruerad så att 
omkörningsfrekvensen av motorer i 

motorprovningen är ≤ 1%? 

  Minimerar behovet av investering i 

provbromsar. 

Kortare genomloppstid per motor.  

Minskade kostnader per motor. 

Möjligt att montera inom takt tiden och 

därigenom uppfylla leveranskraven 

   x  x x   x  x 

8. Är konstruktionslösning som skall monteras 
på D-12 line väl anpassad för Krause-line 
samt TMS-line?  Är konstruktionslösning 
som skall monteras på D-16 line väl anpassad 
för denna line? 
 

  Behovet av investeringar kan minimeras.    x       x  

9. Uppfyller konstruktionen 
rekommendationerna i Pt-handbokens 
kapitel 3.9.3? 

  Motorns totala monteringskostnad kan 

sänkas. 

Monteringskvaliteten förbättras.  

   x x x  x x x x x 

10.  Är konstruktionen framtagen med den   
motorstandard för skruvar som finns? 

  Förbättrar monteringskvaliteten. Ökar 

inköpsvolymen på skruvar = lägre 

kostnad/skruv. 

    x x x x x x x x 

11. Kommer förmonterade  gjutgodsartiklar 
att  täthetskontrolleras hos leverantör?  

  Bidrar med > Direct run. Minskar 

justeringskostnader. 
   x  x x  x x x x 

12. Kommer smörjmedelstyp för 
gummiartiklar att specificeras i 
konstruktionsstrukturen? 

  Förbättrar produktkvaliteten. Minimerar risken 

för eftermarknadsproblem. Förbättrar 

arbetsmiljön. 

x    x  x  x x x  

13. Är artiklarna konstruerade/utformade  så 
att det är omöjligt att montera fel? 

Poka – Yoke. 

  Förbättrar produktkvaliteten. Främjar 

monteringskvaliteten. 
   x x x x x x x x x 

file:///C:/Users/Mohamad/Dropbox/Exjobb/Design%20for%20Assembly/DEPB-00221.DOC
file:///C:/Users/Mohamad/Dropbox/Exjobb/Design%20for%20Assembly/DEPB-00221.DOC
file:///C:/Users/Mohamad/Dropbox/Exjobb/Design%20for%20Assembly/DEPB-00221.DOC
file:///G:/DET/DEPB/Arbetsmappar/Dick%20Bergman/skruvsortiment%20motor%20ej%20aktuell.doc
file:///G:/DET/DEPB/Arbetsmappar/Dick%20Bergman/skruvsortiment%20motor%20ej%20aktuell.doc
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67908-DETP-DGB-020506.DOC?fileid=62077
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67908-DETP-DGB-020506.DOC?fileid=62077
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67917-DETP-DGB-020516.DOC?fileid=62086
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67917-DETP-DGB-020516.DOC?fileid=62086
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67917-DETP-DGB-020516.DOC?fileid=62086
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67919-DETP-DGB-020514.DOC?fileid=62087
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67919-DETP-DGB-020514.DOC?fileid=62087
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67919-DETP-DGB-020514.DOC?fileid=62087
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14. Är konstruktionslösningen framtagen så 
att artiklar hålls kvar i position när de 
placerats?   

  Minskar monteringstiden.      x     x  

15. Är konstruktionslösningen framtagen så 
att artiklar är möjliga att montera utan att 
demontera andra? 

  Minskar monteringstiden. Minskar risken för 

skador på redan monterade artiklar. 
     x x x x x x  

16. Är konstruktionslösningen framtagen så 
att artiklar har självpositionerande 
egenskaper? 

  Minskar monteringstiden.     x x x x x x x  

Krav 
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17. Är konstruktionslösningen framtagen så 
att artiklar har integrerade fästelement?                                        

  Förbättrar monteringskvaliteten. Minskar 

monteringstiden. Reducerar antalet artiklar 

på motorn. 

    x x x x x x x  

18. Är konstruktionslösningen framtagen så 
att risken för konstruktionsavvikelser är 
minimerad? 

  Förbättrar produktkvaliteten.     x  x x  x  x 

19. Är köpa/tillverka artiklar identifierade och 
dokumenterade samt information om 
dessa artiklar diskuterade med berörd 
konstruktör/inköpare? 

  Skapar förutsättningar för att lägsta möjliga 

tillverkningskostnad erhålls. 
   x       x  

20. Är konstruktionslösningen på industri eller 
marinmotorn anpassad till lastbilsmotorn? 

  Skapar förutsättningar för att lägsta möjliga 

tillverkningskostnad erhålls. 
   x  x  x   x x 

21. Är konstruktionslösningen på bussmotorn 
anpassad till lastbilsmotorn? 

  Skapar förutsättningar för att lägsta                    

möjliga tillverkningskostnad erhålls. 
   x  x  x   x x 

22. Är artikeln konstruerad så att vassa kanter 
inte förekommer? 
 

  Artiklar  med  vassa kanter, eller som är 

spetsiga, kan medföra risk för personskada. 
x            

23. Är artikeln konstruerad så att 
artikelnummermärkning eller annan typ av 
identifieringsmöjlighet finns? 
Artikelnumret skall vara avläsningsbart 

från utsidan av motorn 

  Skapar förutsättningar för att lägsta möjliga 

tillverkningskostnad erhålls.  

Skapar förutsättning för variantsäkring och 

spårbarhet. 

    x x x x x x x x 

24. Är skyddshattar eller andra typer av skydd  
utformade så att det ej föreligger risk att 
artikeln kan monteras med skyddet 
sittande kvar? 
 Skyddet får ej avge restprodukter, så   att 

renhetskravet i SCANIA STD inte uppfylls. 

 

  Skapar förutsättningar för låg 

tillverkningskostnad och hög kvalitet. 
    x x x x x x x x 

http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67920-DETP-DGB-020515.DOC?fileid=62088
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67920-DETP-DGB-020515.DOC?fileid=62088
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67920-DETP-DGB-020515.DOC?fileid=62088
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67921-DETP-DGB-020530.DOC?fileid=62089
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67921-DETP-DGB-020530.DOC?fileid=62089
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67921-DETP-DGB-020530.DOC?fileid=62089
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67922-DETP-DGB-020518.DOC?fileid=62090
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67922-DETP-DGB-020518.DOC?fileid=62090
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67922-DETP-DGB-020518.DOC?fileid=62090
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67923-DETP-DGB-020517.DOC?fileid=62091
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67923-DETP-DGB-020517.DOC?fileid=62091
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67924-DETP-DGB-020528.DOC?fileid=62092
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67924-DETP-DGB-020528.DOC?fileid=62092
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67924-DETP-DGB-020528.DOC?fileid=62092
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67925-DETP-DGB-020529.DOC?fileid=62093
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67925-DETP-DGB-020529.DOC?fileid=62093
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67925-DETP-DGB-020529.DOC?fileid=62093
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl67925-DETP-DGB-020529.DOC?fileid=62093
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25. Är emballaget utformat så att lyftverktyg 
kan användas? Det är inte tillåtet att flytta 
artikel manuellt före användning av 
lyftverktyg 
 

   Skapar förutsättningar för att lägsta möjliga 

tillverkningskostnad erhålls, samt god 

ergonomi.  

x  x   x     x  

26. Är konstruktionslösningen framtagen utan 
påverkan på motorpall/leveranspall för 
samtliga motortyper samt stöttor/v-block 
för svänghjulskåpa. 

 

  För att kunna använda befintliga motor- och 

leveranspallar och på så vis undvika ökade 

kostnader på grund av införskaffande av nya 

eller modifierade pallar.   

 

   x      x x  

27. Checklista för motorbyggnation på 
utvecklingslinen 

               

 
 

 

file:///C:/Users/Mohamad/Dropbox/Arbetsmappar/Dick%20Bergman/EU6%20byggplanering%20V2010-12/Planering%20av%20aktiviteter%20för%20byggnation%20av%20D13Eu6i%20440.doc
file:///C:/Users/Mohamad/Dropbox/Arbetsmappar/Dick%20Bergman/EU6%20byggplanering%20V2010-12/Planering%20av%20aktiviteter%20för%20byggnation%20av%20D13Eu6i%20440.doc
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 Bilaga 6 Monterings anvisning Scania

  

Element namn / Task namn MECO/Proj nr.

Variant / Typ ECO nr.

Task nr. Utfärdare M.Winterfell Verktyg Global Elt nr.

Taskets plats på produkten Element nr. 2 Datum 30/1-2013 Issuer

Utgåva 1 Sid nr. 1 Nödvändig skyddsutrustning:
Global eng.

Elementtid 15 Date

Bilder Nr Vad Hur Varför

1

2

3

4

5

6

Godkännande av resp. skift, namn & datum

PL

PS/TL

Processtekniker Produkttekninker

Symbols buffer

Tool box

Ref

picture

Lagkrav eller 

Skydds- 

utrustning

Proppventilrör monteras på 

nippeln vid nästa station

Tag genomföringnippel och 

mutter, för nippel genom 

svänghjulskåpa och äntra mutter 

på nippel

Montera genomföringsnippel

För att uppnå moment 

Montera genomföringsnippel 
DL PDE

Drag genomföringsnippel

Använd dragaren och drag 

mutter, mothåll för nippel sitter i 

svänghjulskåpan

Use appropriate Safety 
symbol to point out where 
special individual protection 

is needed: (drag and drop)

- Eyes protection

- Face protection

- Ears protection

- Protective gloves

- Protective clothing

- Respiratory protection

- Other

1

2

3

4

5

6
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Bilaga 7 Intervju med Erik Jaensson, DFA ansvarig på Scanias motorproduktion 

1. Vilka avdelningar samarbetar ni med när ni börjar designa och varför? 
Produktion: bearbetning och montering. Inköp, marknad. Service och eftermarknad. 
Service och eftermarknad kan komma med input där man behöver omkonstruera för att disassembly ska 
vara lättare när man byter slitage delar. Exempel: var ska ett oljefilter sitta. Ska man behöva 
lyfta på hytten för att byta det eller kan man placera det under bilen? Vissa avdelningar 
kan behöva göra kompromisser.  
 

2. I stegen mellan idé till färdig produkt, i vilket steg förs monteringsanvisningen för 
montören. Hur och vem gör den anvisningen? 
Produktteknikgrupp med hjälp av provmontörerna. 
 

3. Vilka metoder används för att kontrollera eller testa att en viss konstruktion är DFA.  
AviX 
 
 

4. Hur bestämmer konstruktören vilka delar skall monteras automatiskt och vilka skall 
monteras manuellt.  
 90 % Manuellt. Automatiskt för 10 år sen. Oflexibelt 
 
 

5. Hur lång är utbildningen för montörer 
en halvdag??? 
 

6. Kan vi få tillgång till utbildningsmaterial inom motormonteringen? 
- 
 

7. Totalt hur många manuella monteringssteg går en vanlig motor genom innan den är 
färdig? 
Jag har kollat upp hur många monteringssteg en motor går igenom och kommit fram till att det är ca 
300-400 st. Ett monteringssteg tar ca 10-30 sekunder var och är av typen ”Montera rör” eller 
”Montera fäste med två skruvar”. Multiplicerar man detta får man totalt 50-200 minuters 
monteringstid för en hel motor (0,83-3,33 h). I praktiken är genomloppstiden för en hel motor genom 
monteringslinan ca 4 h. 
 

8. Vilket ritprogram används vid konstruktionen av en motor eller en del. Vilket program 
ritar ni monteringsanvisningarna med? 
AviX bilder som exporteras till en Excel fil.  
 

9. Hur börjar en designer tänka och vilka krav har man på sig innan man börjar?  
DFA checklista, lagar, tidigare fel, patent osv.  
 

10. Hur ser ett första möte ut för en ny design eller konstruktion? 
Layout möte, alla konstruktions delar, inblandade avdelningar.  
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Bilaga 8 Frågor till produktions ansvarig på Ikea of Sweden, Maria Heijel 

1. Produktframtagnings process, vem gör vad? relationen mellan designer, konstruktör och 
godkännande av ritning. 

 

Produktutvecklaren briefar designers och arbetet fortsätter i teamwork med olika 

specialister. 
 

2. Var bestäms Design for Assembly arbetet. (Avdelning ansvarig för att produkten är 
lättmonterlig) 

Produktområdet beställer monteringsanvisning av specialister på katalogbolaget. 

3. Hur testas produkternas monterbarhet och när i processen testas dem? 

I samband med produkt utvecklingen tas alla apekter med som 

förpackningar/montering/tester/kvalité och hållbarhet etc 

4. Vilka metoder använder ni er av för att kontrollera att en konstruktion är DFA. Finns det ett 
poäng system eller utvärderingssystem? 

Konstruktionen testas av specialister enligt IKEAs krav 
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Bilaga 9 Customer friendly product handling and assmebly, (framsidan från Ikea’s 
intranät) 
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