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Sammanfattning 
Scania är ett av de ledande företagen inom den tunga fordonsindustrin. Scania tillverkar även 

motorer till sina lastbilar och bussar, samt till externa industri- och marinapplikationer. Då 

felmonterade motordelar leder till kvalitetsproblem är det viktigt att säkerställa att monteringen 

blir rätt. Dessutom ska den göras på en så kort tid som möjligt. För att göra detta används Design 

For Assembly (DFA) för att beskriva hur delar ska bli mer monteringsvänliga. Scanias 

produktionsenhet för motormontering har haft en arbetsmetod för DFA i form av en checklista 

som inte använts. Målet med detta projekt blev att ta reda på varför metoden inte används och ge 

förslag på förbättringar. 

Genom intervjuer och observationer undersöktes var problemen fanns med den existerande 

DFA-metoden och anledningar till att den inte använts. En litteraturstudie gjordes för att 

undersöka andra, etablerade, DFA-metoder. Dessutom undersöktes andra produktionsenheter på 

Scania för att jämföra deras arbetssätt med DFA. 

Tester gjordes för att förbättra DFA-metoden. Dessa tester tillämpades på verkliga typfall. Ett av 

problemen var att checklistan uppfattades som för komplex. Resultatet blev en reviderad 

checklista där antalet frågor gick från 45 i början till de slutgiltiga 24. Nya svarsnivåer infördes 

med beslutande svar i kombination med poäng för att kunna mäta och jämföra olika utförda 

DFA-analyser. Frågorna organiserades i tre huvudkategorier för att följa en mer logisk ordning: 

produktfrågor, monteringsfrågor och övriga frågor.  

I linje med hur andra produktionsenheter på Scania arbetar med DFA skapades en ny metod för 

att visualisera monteringsvänliga motorkomponenter genom att en gammal metod reviderades. 

Den gamla metoden innehöll artiklar med beskrivningar på bra lösningar ur monteringssynpunkt. 

Med hjälp av ett internt Wikipedia-system skapades länkar mellan dessa artiklar för att kunna nå 

dem ur tre olika huvudspår: DFA-tekniken är känd, produktkategorin är känd samt med 

utgångspunkt från delsystem i motorns konstruktionsstruktur. 

En enklare införandeplan togs fram för att ge en rekommendation på införande av 

arbetsmetoden. Dessutom gavs förslag på vidare förbättringar genom arbete med denna. Ett 

viktigt förbättringsområde blev på vilken plats i utvecklingsprocessen metoden ska användas.  

Nyckelord: Design For Assembly, DFA, montering, checklista 
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Abstract 
Scania is among the leading companies in the heavy vehicle industry. Scania also assemble 

engines for their trucks and buses, as well as to external marine and industrial applications. 

Wrongly assembled parts leads to quality problems, which makes it important to secure that the 

assembly is correct. To do this Design For Assembly (DFA) is used to describe how parts should 

become easier to assemble. Scania’s production unit for engine assembly has had a working 

method for DFA in the shape of a checklist, which is not used. The goal in this project was to 

investigate why the method is not used and to give suggestions for improvements. 

The problem with the existing DFA-method and the reasons it was not used was investigated 

through interviews and observations. A literature review was done to study other, established 

DFA-methods. Other production units at Scania were looked into as well, to compare their 

working approach towards DFA. 

Many rounds of tests were conducted to improve the DFA-method. The tests were applications 

to real cases. One problem was that the checklist was too complicated. The result was a modified 

checklist in which the number of questions went from 45 in the original to 24 in the final version. 

New response levels were introduced containing decision-making responses in a combination 

with points for the ability to measure and compare different DFA-analyses. The questions were 

organised into three main areas: product questions, assembly questions and remaining questions. 

In accordance to how other production units at Scania works with DFA, a new method, parallel 

to the checklist, was created to visualise easy assembled engine parts through the revision of an 

old. The old method contained articles with descriptions of good solutions regarding assembly. 

Using an internal Wikipedia system links were created between these articles to be able to reach 

all of them through three main categories: the DFA-technique is known, the product category is 

known or going through the subsystems in the engine’s design structure. 

A simple implementation plan was developed to recommend an implementation of the working 

method. Suggestions for further improvements when working using the method were given as 

well. An important improvement area was to find out where in the development process the 

DFA-method should be used. 

Key words: Design For Assembly, DFA, checklist 
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrunden till projektet. Projektets syfte och mål beskrivs samt de 

avgränsningar som gjorts. Dessutom ges en kort beskrivning på arbetsmetoden. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Scania är ett av de världsledande företagen inom den tunga fordonsindustrin. Scania tillverkar 

även motorer till sina lastbilar och bussar, samt till externa industri- och marinapplikationer. 

Motorutveckling är en viktig del av Scanias produktutveckling och omfattar både konstruktions- 

och produktionsavdelningar. År 2012 levererades över 70 000 Scaniamotorer, varav 7 000 

industri- och marinmotorer (Scania, 2013a).  

När en ny produkt eller komponent utvecklas är det vanligast att dess funktion ger dess form. 

När komponenten sedan ska monteras med andra komponenter kan problem uppstå. I en motor 

finns exempelvis väldigt många komponenter vars funktion får motorn att fungera. 

Ett problem som kan uppstå är att nya komponenter inte passar in eller går att fästa på den tänkta 

platsen. Andra problem kan vara att åtkomsten är svår för monteringsverktyg eller att den nya 

komponenten är väldigt krånglig att fästa på sin plats. Design For Assembly (DFA) är ett 

arbetssätt som ska bidra till att framtagna komponenter i en produkt ska vara lätta att montera till 

en slutprodukt. De ska också gå att montera så snabbt som möjligt. 

På gruppen Global Produktteknik (DEPB) arbetar produkttekniker som en länk mellan Scanias 

utvecklingsgrupper med konstruktörer och produktion med slutmonteringen av motorer. Då en 

motor på Scania innehåller hundratals komponenter krävs en samordning för att alla delar ska 

kunna monteras i en viss ordning på ett snabbt och enkelt sätt. Målet för en produkttekniker är att 

underlätta konstruktionernas monterbarhet.  

För att underlätta arbetet finns idag på Scania en arbetsmetod för DFA, i form av en checklista, 

för att öka monteringsvänligheten. DEPB anser att metoden inte används i den utsträckning som 

önskas. Därför har bedömningen gjorts att orsaken till detta ska undersökas. Dessutom ska 

förbättringar identifieras som gör metoden mer användbar. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete var: 

 Undersök hur DFA ska integreras mer i framtagning av produkter. Det ska ge ett mer 

strukturerat arbete vilket bidrar till mindre störningar när nya produkter introduceras.  

 Undersök möjligheten att kunna mäta monteringsvänligheten på en produkt för att kunna 

göra jämförelser.  

 Undersök hur en strukturerad metod kan visualiseras.  

1.3 Mål 

Målen sattes upp enligt följande prioriteringsordning: 
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1. Förbättra användarvänligheten i nuvarande DFA-verktyg, vilket är utformat som en 

checklista. 

2. Undersök om bättre mätbarhet kan tillämpas i DFA-arbetet, och om nya svarsnivåer kan 

tillämpas på DFA-checklistan. 

3. Ta fram en införandeplan samt beskriv nyttan av införande med fokus på användning för 

vidareutveckling. 

4. Ta hänsyn till DEPB:s informationssamling, Kunskapsbanken, om kända 

monteringsvänliga produkter på Scanias motormontering och undersök om den kan 

anpassas eller integreras med DFA-checklistan. 

1.4 Avgränsning 

Vissa avgränsningar gjordes på grund av tidsbegränsningen i projektet: 

 Endast två DFA-metoder undersöktes i detalj, förutom Scanias motormonterings egen. 

 Undersökning av andra avdelningar på Scania och andra företag begränsades till enstaka 

intervjuer och studiebesök.  

 Integrering av DFA i 3D-modellerande mjukvara behandlades ej.  

 Placering av arbetsmetoden i ett större sammanhang gällande plats i utvecklingsprocesser 

undersöktes inte i detalj.  

1.5 Metod 

De metoder som användes för en del av bakgrundsstudien var kvalitativa. Detta eftersom 

insamlingen av information främst skedde genom kommunikation med medarbetare och genom 

observationer av deras tillvägagångssätt för att lösa uppgifter. Intervjuer gjordes med 

medarbetare på Scanias motormontering för att få en bild av det nuvarande arbetet, speciellt med 

DFA. Intervjuer skedde även med konstruktörer för att få ett bredare perspektiv samt med 

personer på andra produktionsenheter på Scania för att jämföra hur de arbetar med DFA. 

Intervjumetoden planerades som semi-strukturerad, eftersom det fanns ett fokus på arbetet med 

ett mål inom ett specifikt område (Bryman & Bell, 2003). 

Även kvalitativa observationer gjordes för att undersöka det nuvarande arbetet med DFA. 

Observationerna kan klassas som deltagande observationer (Bryman & Bell, 2003). Detta 

eftersom observationerna skedde varje dag och innefattande det dagliga arbetet så som 

deltagande på möten och provmonteringar samt liknande dagliga aktiviteter.  

En litteraturstudie gjordes även för att finna teorier och metoder om DFA. Detta för att kunna 

jämföra Scanias arbetssätt med andra varianter. Grundläggande DFA undersöktes också för att 

ge en viss bakgrundskunskap inom ämnet. Även Scanias produktutvecklingsprocess undersöktes, 

förutom genom intervjuer och observationer också med litteratur inom ämnet.  

Test gjordes för att förbättra DFA-verktygen. Här involverades medarbetarna för att bidra till 

utvecklingsarbetet. Testen var strukturerade för att följa samma mall. Med uppdaterade mallar 

upprepades testen för att löpande kunna göra förbättringar och utnyttja slutsatserna från varje test 

på bästa sätt. En stor del av förbättringsarbetet skedde med dessa test som grund. 

Projektets genomförande beskrivs i mer detalj i kapitel 3. 
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2 REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras tidigare känd kunskap relaterat till projektet. Kapitlet baseras både 

på en litteraturstudie och på fakta inhämtad genom intervjuer och observationer. Där inget 

annat anges är informationen i kapitel 2.1, 2.5, 2.6 och 2.7 baserad på intervjuer och 

observationer, främst på Scanias motormontering. 

 

 

2.1 Allmänt arbetssätt och organisation på Scania 

Arbetsprocessen på Scania följer ett gemensamt system. Alla ska arbeta enligt samma metoder 

och ha samma förutsättningar. Samma prioriteringar ska finnas genom gemensamma 

värdegrunder. (Scania, 2013b) 

2.1.1 PD-processen 

Scanias produktutvecklingsprocess (PD-processen) är företagets metod för att styra sin 

produktutveckling enligt samma mönster över hela företaget. Med samma övergripande metod 

underlättas arbetet då det är känt hur alla grupper arbetar och enkelt att identifiera var i processen 

de befinner sig. PD-processen är en mängd delprocesser samlade och den utmärks bland annat av 

att vara tvärfunktionell och taktad. Kortfattat består PD-processen av tre delprocesser: gulpil 

(tredelad i Figur 1 med färgerna ljusgul och gul), grönpil och rödpil. Ett övergripande flöde av 

processen visas i Figur 1. (Scania, 2013b) 

 

 

Figur 1. Scanias PD-process. (Scania, 2013b) 

I den första delprocessen, gulpil, sker förutveckling av produkter. Gulpil berör forskning, 

teknikutveckling och konceptutveckling i Figur 1, där de två förstnämna styrs lokalt på varje 
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avdelning. Konceptutveckling styrs med hjälp av en gemensam process. Syftet med 

konceptutveckling är att undersöka marknadsbehov och föra över dem till lösningar gjorda av 

Scania. Det börjar med att ett tydligt behov ska finnas och lösningsförslag tas fram. Dessa 

analyseras mot de tekniska risker som kan finnas. Koncept utvecklas och slutligen tas beslut om 

detta koncept ska gå vidare i ett utvecklingsprojekt eller sparas för eventuella behov i framtiden. 

(Scania, 2013b) 

Den andra delprocessen, grönpil, samlar diverse utvecklingsprojekt där de flesta betecknas PD-

projekt. Ett sådant projekt är tvärfunktionellt och har en utlovad marknadsintroduktion som 

bestäms i början. Varje projekt börjar med planering samt nedbrytning av informationen från det 

tidigare arbetet i gulpil. Varje projekt har ett antal milstolpar och leveranser under projektets 

gång. Utvecklingsarbetet påbörjas sedan och fortgår fram till att slutförberedelser görs. Ett 

exempel är Start of Production (SOP) där en begränsad produktion görs, bland annat för att 

verifiera produktionsprocesserna. I slutfasen avslutas projektet och eventuella avvikelser lämnas 

vidare till den sista delprocessen, rödpil. (Scania, 2013b) 

Rödpil behandlar produktuppföljning och syftet är att förbättra kvaliteten ytterligare. Arbetet 

sker löpande med nya förbättringar och baseras främst på kunders upplevelser av sina produkter. 

Rödpil sker efter att en produkt är färdigutvecklad och introducerad på marknaden. Därför krävs 

det ofta att lösningar tas fram snabbt. (Scania, 2013b) 

2.1.2 Scanias produktionssystem 

Scanias Produktionssystem – SPS – är basen för varje arbetsmetod på Scania. Grunden i SPS är 

tre värderingar (Scania, 2007):  

 kunden först som innebär att kunden är i fokus både under arbete och vid beslutstagande 

 respekt för individen som innebär att alla ska känna sig respekterade från alla håll på 

företaget  

 eliminering av slöseri som innebär att konkurrenskraften ska ökas genom färre 

kvalitetsproblem, processtörningar och onödiga arbetsmoment.  

Det finns fyra huvudprinciper (Scania, 2007):  

 normalläge – standardiserat arbetssätt som innebär att arbetsgången är standardiserad 

och där avvikelser kan ses då de inte ingår i normalläget 

 rätt från mig som betyder att varje medarbetare följer en given arbetsstandard för att 

undvika avvikelser 

 förbrukningsstyrd produktion vilket innebär att inte producera fler produkter än vad som 

är efterfrågat 

 ständiga förbättringar som innebär att alltid sträva efter utveckling av arbetssätt och 

produkter 

Fler delar ingår i SPS. Prioritering ska egentligen ses som att alla områden under rubriken är lika 

viktiga och ordningen ska enbart tillämpas om det skulle finnas ett motsatsförhållande mellan 

dem. Ledarskap är ett par principer som ska tillämpas av både chefer och medarbetare. SPS är 

sammanfattat i ett hus enligt Figur 2. (Scania, 2007) 
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Figur 2. Scanias Produktionssystem (SPS). (Scania, 2007) 

 

2.1.3 Grundläggande organisationsindelning 

Scanias motormontering går under den gemensamma beteckningen DE, där D står för att det är 

produktion av drivlina som avses och E att det är motorn. Grundläggande kan det sägas att ju fler 

bokstäver desto längre ned i organisationen. Detta arbete genomfördes på grupp DEPB, Global 

Produktteknik. Deras uppgift är bland annat att testa monterbarheten på nya lösningar för 

motorkomponenter så att de kan introduceras på monteringslinan. I Bilaga A visas en 

grundläggande organisationsindelning med fokus på DEPB:s relation till övriga Scania.  

2.2 Grundläggande DFA 

Design For Assembly (DFA) är en arbetsprocess som syftar till att underlätta montering av 

komponenter. Målet är att konstruera monteringsvänliga produkter med hjälp av enkla 

förändringar på enskilda detaljer eller komponenter. DFA innefattar många aspekter och 

aktiviteter och nedan följer ett kortare urval av typiska riktlinjer för DFA. 

2.2.1 Minskat antal komponenter och fästelement 

En viktig del av DFA är att minska antal komponenter som ska monteras. Ju färre delar som 

behöver monteras, desto enklare blir i allmänhet monteringsarbetet. En typisk övning kan vara 

att undersöka hur få delar som teorietiskt behövs. Det är till exempel inte säkert att två 

komponenter måste vara separerade från varandra, utan istället kan kombineras till en gemensam 

del. Slutligen övervägs hur litet antal delar som är praktiskt genomförbart att få. (Ullman, 2010, 

ss. 333–335) 

En liknande övning för att förbättra monteringsvänligheten hos en komponent är att försöka 

minska antalet fästelement. Färre fästelement ger flera fördelar ur monteringssynpunkt. Framför 

allt så blir det lättare att inte hantera lika många delar och det ger kortare monteringstid. Ett 

exempel är ett skruvförband som behöver både skruv, mutter och bricka, vilket gör att det blir 

betydligt färre delar att hantera för varje skruv som tas bort. Två exempel på lösningar för att 

minska mängden fästelement är att införa snäppförband mellan komponenterna eller att införa 

styrpinnar. Ett annat exempel visas i Figur 3 där endast ett separat fästelement behövs för att 
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fästa de två delarna, tack vare ett integrerat fästelement i den undre delen. (Ullman, 2010, ss. 

335–338)  

 

 

Figur 3. Endast ett separat fästelement behövs. (Ullman, 2010, s. 338) 

 

2.2.2 Ökad symmetri 

Om en komponent ska monteras från en specifik riktning ökar risken att den kan felmonteras. Att 

få delen på plats på rätt sätt tar dessutom extra tid. Därför är det ur monteringssynpunkt en fördel 

om en komponent kan vara symmetriskt och monteras från flera riktningar utan att det påverkar 

resultatet. Det finns olika varianter att göra komponenter eller detaljer symmetriska. Den ena 

varianten innebär att exempelvis en axel blir symmetriskt kring ett plan vinkelrät mot axeln, 

vilket visas i Figur 4. Det betyder att den kan monteras från båda riktningar. (Ullman, 2010, ss. 

344–345) 

 

 

Figur 4. Detaljen kan enbart monteras i en riktning (till vänster) men förbättras och kan monteras från två 

riktningar (till höger). (Ullman, 2010, s. 344) 

Den andra varianten gör komponenten rotationssymmetrisk och innebär att den kan monteras 

från två håll. Ett exempel visas i Figur 5. (Ullman, 2010, s. 345) 

 

 

Figur 5. Detaljen kan enbart monteras i en riktning (till vänster) men förbättras och kan monteras från två 

riktningar (till höger). (Ullman, 2010, s. 345) 
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2.2.3 Påtvingad asymmetri 

Då en detalj måste vara asymmetrisk bör asymmetrin förstärkas. Detta eliminerar flera möjliga 

monteringsriktningar för en komponent som endast får monteras i en specifik riktning. Ett 

exempel visas i Figur 6, där den högra bilden är förbättrad så detaljen enbart går att montera på 

ett sätt, till skillnad från den vänstra där detaljen kan placeras på flera sätt, men asymmetrin gör 

att bara ett är korrekt. (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002) 

 

 

Figur 6. Påtvingad asymmetri. (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002, s. 87) 

 

2.2.4 Fasningar 

Införandet av avfasningar eller rundade hörn kan bidra till att sammanförandet av komponenter 

underlättas. Fasningen leder komponenten rätt. Ett typiskt exempel visas i Figur 7, där fasningen 

underlättar för fjädern att hamna på rätt plats utan justeringsbehov och där åtkomst och sikt inuti 

den större komponenten är begränsad. (Ullman, 2010, ss. 347–348) 

 

 

Figur 7. Med hjälp av fasningar förenklas monteringen. (Ullman, 2010, s. 348) 

 

2.2.5 Självhållande 

Om en detalj är självhållande innebär det att montören inte behöver hålla i detaljen vid 

montering. I stället kan den placeras på sin plats, där den sitter kvar, för att sedan monteras 

permanent av montören som kan använda båda händerna för monteringsarbetet. Exempel på 

självhållande förbättringar ses i Figur 8. (Willkrans & Norrblom, 1995, s. 41) 
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Figur 8. Förbättringar för självhållande detaljer vid montering. (Willkrans & Norrblom, 1995, s. 41) 

 

2.3 DFX 

Det finns andra arbetsprocesser som benämns på liknande sätt som DFA. Design For Cost 

(DFC) handlar om att minska kostnaden i utveckling av en produkt. Det kan handla om att känna 

till och uppskatta vilka kostnader som är fasta, till exempel verktyg och maskiner, och vilka som 

är rörliga, till exempel inköpta delar och löner, samt övriga kostnader inom projektet. Design For 

Manufacture (DFM) berör oftast tillverkning av enskilda komponenter. Det kan till exempel vara 

att en komponent ska vara utformad så att den är möjlig att gjuta eller vilka bearbetningsverktyg 

som ska användas. (Ullman, 2010, ss. 315–329) 

Det finns ytterligare exempel på arbetsprocesser som är benämnda på liknande sätt: Design For 

Value (DFV) som ska översätta kundvärdet på en komponent mot utvecklingskostnaden av den; 

Design For Reliability (DFR) som ska öka tillförlitligheten genom att identifiera och minska en 

produkts fel som sker efter försäljning ut på marknaden; Design For Environment (DFE) som 

bygger på att konstruktionen är miljövänlig och tar hela produktens livscykel i beaktande; samt 

ännu fler metoder som ej är nämnda här. (Ullman, 2010, ss. 325–360) 

Gemensamt för dessa metoder är att de går under namnet Design For X (DFX) där bokstaven X 

byts ut mot det specifika angreppssätt som vill användas (Ullman, 2010, s. 315). Det är alltid bra 

att ha i åtanke att det är många aspekter som ska beaktas vid framtagning och utveckling av 

produkter och inte bara monteringsvänligheten (DFA). 

2.4 DFA-metoder 

Det finns ett flertal utvecklade DFA-metoder, där i stort sätt alla är tänkta för något slags 

kommersiellt syfte. I denna rapport behandlas två av dessa närmare. De som behandlas är DFMA 

(Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002) och DFA2 (Eskilander, 2001). DFMA undersöks 

eftersom det är en väletablerad kommersiell metod (Boothroyd Dewhurst Inc., 2012) och DFA2 

undersöks eftersom Scanias motormontering blev rekommenderade att använda den i ett tidigare 

examensarbete på gruppen som då motsvarade dagens DEPB (Lindquist & Wester, 2001). 

2.4.1 DFMA 

Design For Manufacture and Assembly (DFMA) är namnet på en av de mest spridda DFA-

metoderna, men används ibland även som en generell betäckning för att kombinera både 

montering (DFA) och tillverkning (DFM). I denna rapport avser DFMA alltid den specifika 

DFA-metoden. Grunden i denna metod är omfattande studier av monteringstider. (Boothroyd, 

Dewhurst, & Knight, 2002) 
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Stort fokus i DFMA ligger på att minimera antalet detaljer i en produkt genom att beakta hela 

montaget. Som vägledning undersöks det teoretiskt minsta antalet detaljer genom att ta ställning 

till tre kriterier (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002): 

1. Detaljen rör sig relativt de andra delarna i produkten vid normal drift. (Små rörelser som 

kan fås genom elasticitet räknas ej.) 

2. Detaljen måste vara tillverkad av annat material än övriga delar i produkten, till exempel 

på grund av isolering för värme eller elektricitet.   

3. Detaljen måste vara separat från övriga delar eftersom monteringen av dessa inte skulle 

fungera annars. 

För att en detalj ska få vara separat måste minst ett av dessa kriterier uppfyllas. Dessa kriterier 

ska beaktas utan hänsyn till andra krav vilket gör att exempelvis skruvar nästan aldrig kan 

uppfylla alla kriterier. På så vis erhålls det teoretiskt minsta antalet detaljer genom att teoretiskt 

kombinera flera detaljer till en enda. Detta kan sedan användas för omkonstruktion av produkten. 

För att bestämma ett mått på monteringsvänligheten, eller monteringseffektiviteten som den 

kallas i DFMA, beräknas ett index,    , enligt (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002): 

      
       

   
  (1) 

där      är det teoretiskt minsta antalet detaljer i en produkt,    står för den teoretiska 

monteringstiden för en detalj, och     betecknar den verkliga monteringstiden för avsedd 

produkt. I metoden antas     s. (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002) 

En viktig del i metoden avser symmetrin för en detalj vid montering. Metoden inför  -symmetri 

och  -symmetri för att beteckna olika symmetrier beroende på vilken axel de är symmetriska 

kring (jämför kapitel 2.2.2). I Figur 9 ses olika värden för de två symmetrierna. Med hjälp av 

total infästningssymmetri ( -symmetri +  -symmetri) samt värden på detaljens storlek kan 

ytterligare monteringstider fås genom tabeller. Det finns tabeller för både hanteringstid och 

infästningstid, som även beror på bland annat sikt och åtkomst. (Boothroyd, Dewhurst, & 

Knight, 2002) 

 

 

Figur 9. Symmetrier i DFMA. (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002, s. 100) 

DFMA kan användas genom tabeller och manuellt arbete. Dock finns den även som mjukvara, 

vilket underlättar hanteringen. Fortfarande måste produkten analyseras med avseende på minsta 

antalet detaljer som är teoretiskt möjligt, samt egenskaper som storlek och symmetri. Däremot 

beräknar mjukvaran monteringstider och kostnader. (Boothroyd Dewhurst Inc., 2012) 
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2.4.2 DFA2 

DFA2 är egentligen en metod riktad till automatisk montering. Emellertid poängterar metoden 

ofta sin användbarhet även för manuell montering, eftersom en metod som effektiviserar 

automatisk montering även effektiviserar manuell. Detta då manuell montering är mycket mer 

mångsidig tack vare mänsklig anpassningsförmåga. (Eskilander, 2001) 

Metoden bygger på att en produkt analyseras på två nivåer: produktnivå och detaljnivå. På 

produktnivå analyseras hela produkten utifrån sju områden. På detaljnivå analyseras varje detalj, 

eller komponent, utifrån 18 mer specifika områden. I Figur 10 visas de olika områdena, eller 

frågorna, för båda nivåer. (Eskilander, 2001)  

 

 

Figur 10. De olika områdena i DFA2. (Eskilander, 2001) 

Varje fråga eller påstående bedöms med poängsättning där produkten eller komponenten får ett 

av tre möjliga poäng: 1, 3 eller 9. Den bästa utformningen på det specifika området får 9 poäng, 

en acceptabel lösning får 3 poäng och en oönskad lösning får 1 poäng. Tanken med en högre 

poängskillnad vid en bra produktutformning är att den ska ge kraftigare utslag vid senare 

sammanställning. Till varje fråga finns mätbara riktlinjer som pekar på vilket poäng som ska 

delas ut. (Eskilander, 2001) 

För att få en överblick förs poängen in i tabeller för produktnivå respektive detaljnivå. De 

utdelade poängen adderas för att sedan divideras med den totala poängmängden. Detta ska ge ett 

så kallat DFA2-index som mäts i procent. Formeln för DFA2-index blir på produktnivå 

(Eskilander, 2001): 

           (∑              
 )     (2) 
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där              antar de utdelade värdena 1, 3 och 9 för respektive område på produktnivå i 

Figur 10. På samma sätt blir formeln på detaljnivå (Eskilander, 2001): 

           (∑             
                 
 ) (                  )  (3) 

Det högsta DFA2-indexet blir således 100 % för en perfekt produkt som får 9 poäng på varje 

område. En produkt som får 3 poäng på varje område får ett DFA2-index på 33 %. Det lägsta 

indexet erhålls för en produkt som får 1 poäng på varje område och blir 11 % (och följaktligen 

inte 0 % vilket kan vara värt att notera). (Eskilander, 2001) 

2.5 DFA på Scanias motormontering 

På Scanias motormontering finns flera arbetssätt som kan relateras till DFA. Gruppen Global 

Produktteknik (DEPB) är de som främst tillämpar DFA-arbete. Den specifika arbetsmetoden är 

en checklista, men även andra relaterade arbetssätt beskrivs.  

Där inget annat anges är allt i detta kapitel baserat på information från intervjuer, informella 

samtal med gruppmedlemmar på DEPB och observationer av arbetssättet på Scanias 

motormontering. 

2.5.1 DFA-checklista 

Idag finns en checklista utformad enligt DFA-principer kopplat till motormontering (Scania, 

2010a). Listan är mycket omfattande och har 45 frågor, eller kriterier, för att kontrollera om den 

nya produkten är monteringsvänlig. Varje fråga har två svarsalternativ: ”ja” eller ”nej”. Svaret 

ska vara ”ja” på alla frågor för att produkten ska kunna anses vara bra utformad. Emellertid går 

det inte alltid att svara ett rakt ”ja” på varje fråga vilket gör att användandet av checklistan inte 

blir optimalt. Till varje fråga finns dessutom en förklaring som berättar varför den är bra och vad 

den tillför samt vilka effekterna blir om kriteriet inte uppfylls och svaret är ”nej”. Ett utdrag av 

checklistan visas i Tabell 1, där två av de 45 frågorna visas.  

Tabell 1. Utdrag av DFA-checklista. (Scania, 2010a) 
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att artiklar är möjliga att 
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Till en del av frågorna finns extra information för att hjälpa till i arbetet (Scania, 2010a). Det är 

bland annat utförligare instruktioner som förklarar vissa begrepp och hur de ska tillämpas i 

allmänhet. Informationen bygger dels på relativt grundläggande DFA som är liknande, om än är 

mer komplett än, urvalet i kapitel 2.2, dels på tidigare problem vid Scanias motormontering som 

det dragits lärdom av. Vissa av frågorna består av delfrågor som måste besvaras men är på en 

helt annan plats, i ett annat dokument. 

2.5.2 Provmontering 

En provmontering är ofta ett interaktivt möte för att undersöka om en ny produkt (komponent) är 

monteringsvänlig. Komponenter som testas är i regel prototyper av den färdiga produkten. Mötet 

är tvärfunktionellt mellan olika yrkesroller, till exempel mellan produkttekniker, konstruktörer 

och montörer. Lösningar testas och analyseras där monterbarheten är i fokus. Om en komponent 

inte skulle passa in diskuteras hur den ska kunna ändras för att det ska gå att montera den i 

motorn. Fördelen med att olika grupper är representerade gör att en lösning optimalt nås 

snabbare än om enbart en yrkesroll skulle försöka lösa uppgiften. Dessutom upptäckts eventuella 

problem tydligare då flera personer deltar. 

Om en prototyp inte skulle gå att montera kan produktteknikern eller montören föreslå 

alternativa utformningar för att möjliggöra montering. Tack vare att konstruktören deltar vet den 

personen hur funktionen påverkat formen och kan berätta varför prototypen är utformad som den 

är. På så sätt kan provmonteringsgruppen tillsammans arbeta för att nå en optimal lösning både 

ur form- och funktionssynpunkt.  

Provmonteringar sker på en så kallad utvecklingslina. På den monteras endast motorer där nya 

konstruktionslösningar ska testas. På utvecklingslinan arbetar projektmontörer vars uppgift är att 

vara delaktiga i produktutvecklingen och bidra med större fokus ur ett monteringsperspektiv.  

Det utförs även mindre officiella provmonteringar där enbart produktteknikern, ibland med hjälp 

av en projektmontör, gör en provmontering. Syftet är att verifiera att en ny komponent passar in. 

En sådan provmontering kan även göras om det är viktigt att den görs fort och det inte finns tid 

att tillkalla ett större möte. Dessa provmonteringar är väldigt vanliga.  

En provmonteringschecklista (Scania, 2013c) existerar som ett komplement till den stora DFA-

checklistan. Den är nyframtagen för att kunna användas på provmonteringar. Den innehåller 

cirka 10 frågor och är således betydligt mer kortfattad än den andra listan. Tanken är att ha en 

enklare mall som kan följas på alla provmonteringar. Målet är att få en mer enhetlig 

dokumentering och möjlighet att gå tillbaka till provmonteringschecklistan vid senare tillfällen i 

ett projekt.  

2.5.3 Layoutmöten 

Layoutmöten utförs genom att en grupp tittar på en motormodell till exempel i CAD. Syftet med 

ett layoutmöte är att informera deltagarna om nuvarande konstruktionsutformning. Som namnet 

antyder är fokus på hur olika komponenter relaterar till varandra så att de inte krockar eller 

upptar yta som någon annan del behöver. Framför allt nya lösningar diskuteras för att analysera 

om de kan orsaka några problem samt om de i sådana fall kan åtgärdas. Layoutmöten hålls på 

både konstruktion och produktion, även om fokus skiljer sig något åt.  

2.5.4 SES 

Scania Ergonomistandard (SES) är omfattande instruktioner för att förbättra 

monteringsergonomin hos nya komponenter. Instruktionerna är omfattande och syftar till att med 

mätbara värden kunna förbättra ergonomin vid montering. Exempel på ergonomiska data är 
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tillåten lyftvikt med en hand och tillåten vridningsvinkel för ryggen. Två standarder finns: en för 

konstruktion och en för produktion. (Scania, 2009) 

2.5.5 Kunskapsbanken 

Kunskapsbanken ska vara en samlad informationskälla för bra konstruktionslösningar. Då den är 

till för produktteknikerna på gruppen DEPB ligger fokus på monteringsvänligheten. Den är 

strukturerad i mappar där word-dokument finns som kort beskriver den smarta utformningen på 

konstruktionslösningen. Till varje text finns även minst en bild som tydligt ska illustrera 

lösningen, gärna i dess rätta motoromgivning. För att förtydliga kan det viktiga vara inringat i 

bilden.  

Organisationen av Kunskapsbanken bygger främst på produkten som har en smart lösning men 

det finns även kategorier för utformningen. För produkten finns till exempel mappar för 

tätningar, klämmor och rör. För utformningen finns bland annat mappar för minskning av antal 

delar och för positionering. 

2.5.6 Digital provmontering 

Digitala provmonteringar (DTA), görs med hjälp av mjukvaran Delmia. Programmet bygger på 

CAD-modeller som kan stegas fram i rätt monteringsordning. På så sätt kan monteringsproblem 

identifieras eftersom omgivningen är den rätta då en komponent monteras.  

Ett specifikt arbetsområde är en så kallad Virtual Build där en hel motor byggs upp digitalt. 

Varje del monteras i den ordning som det är tänkt enligt den monteringssekvens som finns 

angiven. Vid en sådan aktivitet deltar flera tvärfunktioner för produktion, bland annat montörer, 

lokala tekniker för det område som monteringen sker på och logistiktekniker.  

Med hjälp av Delmia kan även en digital provmontering göras för att testa om det är fysiskt 

möjligt att montera en komponent vid en given omgivning. Programmet räknar då ut en möjlig 

montering (om en sådan finns) och simulerar hur rörelserna kommer vara för att inga kollisioner 

ska ske mellan olika delar. Även verktygsåtkomst testas i vissa fall när det bedöms vara relevant. 

Arbetssättet med DTA är relativt nytt och utvecklas kontinuerligt.   

2.6 DFA på andra produktionsenheter på Scania 

Här beskrivs hur andra produktionsenheter än motormonteringen på Scania arbetar med DFA. 

Informationen baseras på intervjuer med Andreas Meijer, Madelene Oscarsson och Mikael 

Alatalo på Scanias axel-, hytt- respektive chassimontering. 

2.6.1 Axelmontering 

På Scanias axelmontering monteras axlarna som hjulen sitter på. Fram- och bakaxlar monteras 

på varsin monteringslina. På axelmonteringen arbetar uppdragsledare, likt produkttekniker på 

motormonteringen, med att föra in nya komponenter och kontrollera deras monterbarhet. 

Fysiska provmonteringar är det viktigaste arbetssättet för att säkerställa monteringsvänligheten 

på nya komponenter. Fokus ligger på att delarna går att montera och att verktygen som ska 

användas fungerar, exempelvis med att åtkomst är möjlig. Digitala provmonteringar har blivit 

mer efterfrågat och arbetet är precis påbörjat. Än så länge är det inte speciellt tillämpat i de flesta 

projekt men användningen ökar successivt. Målet är att göra digitala provmonteringar i alla 

projekt och därmed kunna minska de fysiska provmonteringarna.  

Axelmonteringen har inget annat specifikt arbetssätt för DFA. Dock används en hel del av 

tankegången kring DFA, till exempel genom att få färre delar och fästelement. Inga försämringar 
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på nya komponenter får ske ur monteringssynpunkt och som ger längre monteringstid, vilket är 

ett viktigt krav som ställs från monteringen mot konstruktion.  

Kommunikationen med konstruktörer är viktigt för att få alla delaktiga och kunna identifiera 

problem på tidigare utvecklingsstadier. Kontakten med montörer sker i början, då en riskanalys 

görs, samt i slutet då det finns fysiska prototyper att prata om och montera.  

2.6.2 Hyttmontering 

Scanias hyttmontering bygger hytten i vilken en lastbilsförare slutligen sitter och kör fordonet. 

På hyttmonteringen arbetar beredare, likt produkttekniker på motormonteringen, med att föra in 

nya komponenter och kontrollera deras monterbarhet.  

Hyttmonteringen har en tryckt DFA-guide (Scania, 2010b) som ska fungera som ett stöd, för 

både konstruktörer och produktionsingenjörer, samt för leverantörer. Den förklarar och 

illustrerar hur nya konstruktioner ska göras mer monteringsvänliga. Den bygger på generella 

instruktioner, men innehåller även många exempel på monteringsvänliga delar som används i 

Scanias hytt. Det är hyttmonteringen som har tagit fram guiden och den delas ut till alla 

konstruktörer som arbetar med hytten. Den är spridd och används som stöd både på 

konstruktions- och produktionsavdelningar. Utöver guiden görs analyser med SES för delar som 

kan påverka monteringsergonomin.  

Scanias hyttmontering arbetar mycket med provmonteringar, framför allt de fysiska. Alla nya 

komponenter provmonteras, både i prototypformat och i produktionsliknande format. Målet är att 

identifiera monteringsavvikelser som försvårar eller i värsta fall omöjliggör montering. Arbetet 

med digitala provmonteringar är påbörjat och sådana utförs. Det är emellertid inte 

färdigutvecklat utan arbetssättet implementeras successivt.  

Eftersom hyttmonteringen ligger i Oskarshamn är samarbetet med konstruktörerna i Södertälje 

inte lika nära som på andra delar av Scania. Arbetssättet är trots det mycket tvärfunktionellt 

mellan olika yrkesroller. Montörer är exempelvis involverade i början och slutet av projekten, 

inom arbete med riskbedömningar respektive fysiska provmonteringar. När enbart digitalt 

underlag finns för en komponent är montörer inte delaktiga.  

2.6.3 Chassimontering 

På chassimonteringen sätts den slutgiltiga lastbilen ihop. Här monteras bland annat motorn, 

axlarna och hytten tillsammans med övriga delar som behövs. Det som kommer ut från 

chassimonteringen är en färdig lastbil.  

Scanias chassimontering har en slags checklista, eller kravlista, för DFA (Scania, 2011) med 

instruktioner för att förbättra monteringsvänligheten på chassikomponenter. Många av 

instruktionerna är baserade på SES. Då den inte används har en ny, mer illustrativ metod tagits 

fram. Den baseras på chassichecklistan men är mer gjord som en presentation med bilder som 

ska visa tydliga exempel på varje del. Den har emellertid inte blivit införd ännu. Målet är att 

varje konstruktör ska ha en sådan till hjälp vid design av nya komponenter.  

Chassimontering arbetar mycket med fysiska provmonteringar, vilka styrs av en provledare. 

Tanken med en fysisk provmontering är att verifiera att montaget fungerar. Digitala 

provmonteringar är viktiga på chassimonteringen. Kravet är att allt ska provmonteras digitalt 

innan en fysisk provmontering görs. De har kommit långt inom arbetet med DTA, men fortsätter 

att utvecklas. Deras nästa steg kommer bli att få in ergonomi i DTA-arbetet.   

Arbetet är tvärfunktionellt och kontakt sker med både konstruktörer och montörer. De montörer 

som arbetar med provmonteringar har full befogenhet att stoppa en ny konstruktion om ett 

montage inte är tillräckligt bra eftersom provledarna fullt ut litar på deras expertkunskap.  
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2.7 DFA på Bombardier 

Informationen i detta kapitel baseras på intervjuer med Niklas Andersson och Tomas Sahlin som 

gjordes i samband med ett besök på Bombardiers fabrik i Västerås. 

Bombardier tillverkar flyplan och tåg samt komponenter till dem. I Västerås tillverkas framför 

allt strömriktare till tåg, vars främsta uppgift är att omvandla strömmen i elledningarna till ström 

för tågets olika delar. Totalt produceras 2000–3000 enheter per år i Västerås, där de flesta är 

strömriktare. I vart femte tåg i världen finns en produkt från Bombardiers fabrik i Västerås. 

Tågbranschen är något annorlunda mot exempelvis lastbilsbranschen. Den är betydligt mer 

kundstyrd, där varje ny kundorder är mer eller mindre unik. Förändringar och justeringar kan 

göras även om produkten är i serieproduktion. Detta eftersom varje order innefattar flera 

likadana produkter. Det kan till exempel vara en beställning på 50 tåg med en option på 

ytterligare 50. Det gör i sin tur att produktionen inte är lika känslig för variationer i ekonomin 

eftersom de är sysselsatta under en längre tid.   

I varje beställning byggs först en så kallad förserie. Förserien är ett par av de första produkterna 

som används för att verifiera att lösningar fungerar. Då omkonstruktioner kan göras under 

tillverkningen blir förserien viktig eftersom det är här som ändringar möjliggörs. Med eventuellt 

undantag av den allra första, levereras förserien till kunden eftersom det är en färdig produkt. För 

att kunna få bort problem tidigare håller Bombardier på med att utveckla sitt arbete med 

prototypbyggande. Detta ska göras innan förserien på ett speciellt område och målet är att kunna 

förbättra bland annat ergonomin eftersom prototyperna inte behöver levereras till någon kund.   

Bombardier har ingen specifik metod för DFA. Under hösten 2013 påbörjas en DFA-utbildning 

för de som arbetar inom produktionsteknik. Syftet är att ge kompetens för att kunna bidra med 

tidigare återkoppling till konstruktionsavdelningarna. Ett av de viktigaste resultaten Bombardier 

hoppas få är en ökad monteringsergonomi på sin monteringslina. Dessutom tillkommer andra 

vinster relaterade till DFA, till exempel ökad produktkvalitet och ökad konkurrenskraft.  

Tanken är att DFA ska införas i utvecklingsprojektens konceptfas för att på så sätt identifiera 

eventuella problem tidigare i utvecklingsprocessen. Med hjälp av detta ska monteringstiden för 

produkterna förkortas. I framtiden kommer det komma fler korta produktbeställningar vilket gör 

det nödvändigt med kortare monteringstider som ska uppnås med DFA-arbete.  

På Bombardier i Västerås arbetar de efter en mall för konstruktionsförbättringar som kallas 

Product Design Improvement (PDI). Den är utformad som en checklista som följer varje produkt 

genom hela utvecklingskedjan, inte bara för produktion. Den är övergripande och går inte in i 

detalj kring de olika områdena. Ett långsiktigt mål är att kunna koppla DFA till PDI-checklistan. 

Något arbete med digitala 3D-modeller finns inte på produktionssidan hos Bombardier, men det 

är något som företaget vill förbättra. En annan aspekt är att Bombardier anser att deras montörer 

är väldigt delaktiga. De får komma med förslag på bland annat monteringsordningen. Speciella 

montörer finns som arbetar med förseriemonteringen.   
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3 GENOMFÖRANDE 

Detta kapitel beskriver genomförandet av projektet i detalj. Framför allt beskrivs organiseringen 

och struktureringen i projektets tidiga fas samt upplägget av intervjuer, observationer och test.  

 

 

3.1 Projektplanering 

En projektplan gjordes med viss grund i de fem planeringsstegen beskrivna av Ullman (2010, ss. 

126–133) samt med projektstyrningsteorier enligt Maylor (2010). Det första steget var att 

identifiera uppgifterna som skulle utföras i projektet, vilket följdes av det andra steget där ett mål 

skulle finnas för varje uppgift. Bakgrunden till problemet undersöktes till en början. Tanken var 

att få fram ett syfte och mål, eller problemformulering, samt kunna göra avgränsningar på 

projektet. Tidsåtgången för varje uppgift uppskattades för att kunna passa in i den givna 

tidsramen på 20 veckor. En tidsplan gjordes sedan i form av ett Gantt-schema (Ullman, 2010, ss. 

131–132). Tidsplanen innehöll de viktigaste aktiviteterna och deadlines för projektet. Projektet 

hade inga externa inköpskostnader. Den Scaniainterna kostnaden för personal hanterades inom 

de ordinarie arbetsområdena. Därför uppskattades inte utvecklingskostnaden. Det mesta av 

projektplaneringen sammanställdes i kapitel 1. 

3.1.1 Måldefiniering 

Projektet klassades enligt metoden där projekt kan delas upp i fyra typer (Turner & Cochrane, 

1993), där exempel visas i Tabell 2. Då både målet och tillvägagångssättet ansågs okänt 

klassades projektet som typ 4. Kommunikation är viktig i ett sådant projekt och därför gjordes en 

enkel kommunikationsplan för att ständigt kontrollera att rapporter gavs till de som skulle ha den 

i den frekvens som förväntades (Maylor, 2010, s. 209). Klassificeringen bidrog även till ett större 

behov att bryta ned och definiera projektmål och arbetsaktiviteter.  

Tabell 2. Klassificering av projekt. 

  Målet känt Målet okänt 

Tillvägagångssättet 

känt 

Typ 1 

T.ex. anläggningsprojekt 

Typ 3 

T.ex. mjukvaruutveckling 

Tillvägagångssättet 

okänt 

Typ 2 

T.ex. produktutveckling 

Typ 4  

T.ex. organisationsförändring 

 

Projektmålen var satta på en övergripande nivå men behövde definieras tydligare. Därför 

ägnades tid åt måldefiniering. För att få en klarare bild om uppgiften ställdes tre frågor (Thurén, 

2009, ss. 170–172): 

1. Vad vill jag veta? 

2. Vad menar jag? 

3. Varför vill jag veta det? 

Därefter ställdes frågan ”Hur ska detta göras?” för att få en grundläggande överblick över 

kommande aktiviteter. Genom att ställa dessa frågor kunde varje mål tydliggöras samtidigt som 

även syftet med dem blev tydligare.  Som en del i avgränsningsarbetet gjordes en inbördes 

prioritering i vilken ordning projektmålen skulle genomföras, där resultatet visas i kapitel 1.3. 

Detta för att undvika att de viktigaste skulle missas vid eventuell tidsbrist i slutet av projektet.  
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Varje mål bröts ned i aktiviteter och delaktiviteter i en Work Breakdown Structure (WBS), där en 

del av denna kan ses i Bilaga C. På så sätt kunde aktiviteterna till varje mål enklare identifieras 

och länkas mellan varandra. Detta underlättade även det senare arbetet då det var klarare vad 

som skulle göras för att kunna uppnå målen. (Maylor, 2010, ss. 133–135) 

3.1.2 Intressentanalys 

Tidigt i projektet gjordes en enklare, intern intressentanalys. Tanken var att finna vilka som på 

något sätt kunde vara delaktiga eller påverka projektet. Varje intressent kan påverkas både 

positivt och negativt av resultatet för projektet. Intressentanalysen visade även vad varje grupp 

kunde ha för tankar och intentioner, vilket var bra att ha i åtanke exempelvis vid intervjuer. 

Deras förväntningar kan påverka resultatet och beroende på verksamhet kan det även ha intresse 

av att påverka resultatet. Intressentanalysen sammanställdes i en enklare intressentkarta enligt 

Figur 11. (Maylor, 2010, ss. 74–90) 

 

 

Figur 11. Grundläggande intressentkarta över DFA på Scanias motormontering. 

 

3.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie gjordes i början av projektet. Denna gjordes bland annat för att undersöka 

existerande teori för DFA, så som DFMA och DFA2, och för att ge annan bakgrundsinformation, 

exempelvis om Scanias arbetssätt. Teorin skulle sedan kunna användas för jämförelse och analys 

med Scanias arbetsmetod. Resultatet av denna del av litteraturstudien återfinns i kapitel 2.  

Litteraturstudien innehöll även metodstudier för att strukturera upp arbetssättet och 

organiseringen. Dessutom studerades intervju- och observationsteknik. Dessa resultat behandlas 

löpande i kapitel 3. 
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3.3 Intervjuer 

Intervjuer gjordes med anställda på Scania. Enklare intervjuer valdes för att få ett ledigare 

samtal. De var planerade som semi-strukturerade intervjuer där en intervjuguide utformades med 

ett antal frågor (se Bilaga B) som skulle uppmuntra till en fri diskussion. De var tillräckligt 

styrda för att hålla alla intervjuer inom samma område – DFA – men tillräckligt breda för att inte 

hindra alternativa frågeställningar och idéer från den intervjuade. Eftersom intervjuerna var 

semi-strukturerade kunde frågorna och frågeordningen ändras mellan och under olika intervjuer. 

Dessutom kunde följdfrågor ställas, vilka inte var med bland intervjufrågorna. Beroende på 

vilken roll den intervjuade hade varierades frågorna en aning för att de skulle kunna gå att 

applicera på den yrkesgruppen, vilket visas i Bilaga B. (Bryman & Bell, 2003, ss. 360–387) 

För att få en bred bild av frågeställningen gjordes ett urval av olika yrkesroller som skulle 

intervjuas. Detta gjordes baserat på intressentanalysen. Även intervjuordningen bestämdes för att 

skapa en så bra överblick som möjligt. Nyckelrollerna i processen bedömdes vara konstruktörer 

från konstruktionsgrupper samt produkttekniker, montörer och processtekniker från 

produktionsgrupper.  

De inledande intervjuerna skedde med produkttekniker. På så vis kunde en bakgrundsbild 

skapas, för både arbetssättet och problemställningen för projektet. Frågorna behandlade deras 

allmänna syn på DFA samt den nuvarande arbetsmetoden och informationen om den. Även 

andra frågor som kommunikation med andra yrkesroller och uppgiftsfördelningen dem emellan 

diskuterades. 

Konstruktörer intervjuades för att få deras bild av vad som är viktigt för en konstruktion och hur 

deras syn på rollfördelningen ska vara. Två montörer intervjuades för att ge en viss bild av hur 

verkligheten ser ut för de som ska montera komponenter i en motor. Noterbart är att montörerna 

var så kallade projektmontörer som intervjuades, vilket innebar att de jobbar i 

utvecklingsprocessen med att provmontera nya komponenter och inte dagligen står vid ett 

löpande band. Även en processtekniker intervjuades. Tanken var att få ytterligare perspektiv från 

en annan yrkesroll på Scanias motormontering. 

Som en del i bakgrundstudien gjordes intervjuer med tre personer som alla arbetade på tre andra 

produktionsenheter på Scania. Avdelningarna var chassi-, hytt- och axelmonteringen. Detta 

gjordes för att undersöka om arbetssättet med DFA skilde sig mellan olika produktionsenheter på 

Scania. 

Ett besök gjordes på Bombardiers fabrik i Västerås. Där besöktes deras monteringslina för att få 

en bredare bild av skillnader och likheter inom monteringsarbete mellan olika företag. En 

gemensam intervju med två produktionstekniker gjordes i samband med besöket. 

Anteckningar fördes under intervjuerna för att sedan renskrivas efteråt och vissa intervjuer 

spelades in för att sedan renskrivas. Alla intervjuer spelades inte in, vilket var ett val då 

tidsåtgången är mycket längre vid renskrivning av inspelad mot antecknad intervju (Bryman & 

Bell, 2003, s. 374). Ett exempel på inspelad intervju var med projektmontörerna. Eftersom det 

var två stycken montörer som intervjuades samtidigt var inspelning det bästa alternativet för att 

få med allt som sades. 

Resultatet från intervjuerna återfinns i kapitel 2.1, 2.5, 2.6 och 2.7 samt 4.1. 

3.4 Observationer 

Observationerna som utfördes skedde löpande under hela projektet, även om störst fokus var 

under den första halvan, då mycket handlade om att förstå det grundläggande arbetssättet. 

Metoden var deltagande observationer. Även om det kan invändas mot att tidsperioden var något 

kort kan metoden närmast betraktas som en etnografisk studie eftersom den innehöll relaterade 
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aktiviteter. Några av dessa aktiviteter var tidigare nämnda intervjuer, enklare samtal och 

deltagande på möten samt användandet av skriftliga källor. (Bryman & Bell, 2003, ss. 333–359) 

Andra aktiviteter som skedde var bland annat deltagande på provmonteringar där dessa kunde 

studeras på nära håll. Deltagande på möten innefattade allt från korta, dagliga styrmöten till 

längre veckomöten och projektmöten. Dessutom gjordes praktik på monteringslinan för att få en 

inblick i vardagliga problem och för att prova på montering. 

Resultatet av observationerna återfinns i kapitel 2.1 och 2.5 samt 4.2.  

3.4.1 Test av DFA-checklistan 

För att undersöka hur DFA-checklistan fungerade i praktiken utfördes initialt tre test på verkliga 

fall. Ett skedde i gulpil med enbart en digital modell, ett gjordes i grönpil med enbart en digital 

modell och det sista gjordes i grönpil med en verklig prototyp. Syftet var att identifiera de 

viktigaste användningsproblemen i verkligheten och se om de skilde sig från de problem som 

påtalades vid de tidigare intervjuerna, samt för att se tidsåtgången för ifyllandet. Varje test 

gjordes på en specifik motordel med 1–2 produkttekniker från grupp DEPB som skulle göra den 

praktiska tillämpningen och fylla i checklistan.  

För att kunna strukturera upp testen gjordes ett gemensamt protokoll att fylla i vid varje test. I 

protokollet ingick både det för- och efterarbete som eventuellt kunde krävas för att fylla i 

checklistan samt tidsåtgången för dessa. För att kunna identifiera problem antecknades fyra 

kategorier:  

 frågor som ej kunde behandlas 

 frågor som var för svåra att behandla 

 frågor som var för omfattande 

 frågor som var irrelevanta 

För att se om det fanns några positiva aspekter antecknades även två kategorier: 

 frågor som var bra utformade 

 frågor som bidrog till upptäckt 

Dessutom kommenterades varje fråga som behandlades för att få information om varje enskild 

frågas utformning. Därmed kunde resultaten mellan de olika testen jämföras fråga för fråga. 

Ytterligare kategorier fanns även i åtanke under genomförandet av testet, bland annat: 

 om någon fråga kunde tas bort 

 om svarsalternativen var optimala 

 om möjlighet till kommentar efter besvarad fråga behövdes 

Produktteknikerna fick under arbetets gång ibland förtydliga hur de tänkte och göra kortare 

motiveringar till sina val. Därmed var observationerna deltagande (Bryman & Bell, 2003). När 

checklistan var färdigifylld hölls en kortare diskussion för att summera hur testet hade gått och 

om utförarna av testen hade några andra tankar kring DFA-checklistan.  

3.5 Metodval och metodutveckling 

Motormonteringens DFA-checklista valdes för vidareutveckling eftersom den har bra potential 

då den liknar etablerade metoder som DFMA och DFA2, men är mer anpassad för 

motormonteringen. Dessutom föreslår DFA2 att frågorna i den metoden kan anpassas efter 

verksamheten (Eskilander, 2001), precis som DFA-checklistan är. DFA-checklistan gör att 

arbetssättet blir mer strukturerat, vilket kan relateras till SPS och Standardiserat arbetssätt. 
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Valet grundades också till stor del på de intervjuer och observationer som gjordes under 

förstudien. Intervjuerna pekade på att det trots allt fanns en viss önskan om att använda just den 

metoden. Observationerna i form av test visade att metoden kunde användas men att den 

behövde förbättringar. Detta presenteras i kapitel 4. Så gott som alla ansåg vid en runtfrågning 

under projektet att de hade någon arbetsuppgift som DFA-metoden kunde appliceras på.   

Ytterligare en anledning till att de andra DFA-metoderna (DFMA och DFA2) valdes bort var att 

de fokuserar för mycket på konstruktionsarbete och inte på produktionsarbete. Eftersom de 

metoderna har stort fokus på att minimera och integrera delar så blev det också en viktig faktor. 

Detta blir inte alltid optimalt vid integrering av större motordelar. Färre delar kan ge en större 

vikt på den sammanslagna delen, vilket ger sämre monteringsergonomi och kan kräva nya, 

specialutformade monteringsverktyg. Färre delar blev förstås en viktig fråga i den senare 

förbättringen av checklistan men även andra frågor fick stort fokus.  

Utvecklingen av arbetssättet baserades på resultatet som kom fram i de första testerna av DFA-

checklistan. Därefter gjordes nya tester i en andra omgång för att löpande förbättra checklistan. 

Testen hade lite varierat fokus beroende på vad som skulle undersökas: frågor eller svarsnivåer. I 

princip samtliga på grupp DEPB deltog i någon omgång av testen och fick därmed en chans att 

vara med och påverka utformningen på det slutgiltiga resultatet. Förbättringsarbetet och 

resultatet presenteras i kapitel 5. 
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4 INTERVJUER OCH OBSERVATIONER 

I detta kapitel sammanställs resultat från intervjuer och observationer. Fokus ligger på problem 

med dagens arbetssätt och de intervjuades synpunkter. Tillsammans med referensramen bildade 

detta grund för projektets senare förbättringsarbete.   

 

 

4.1 Intervjuresultat 

Intervjuerna gav mycket insyn både i det generella arbetssättet på Scania och i arbetet med DFA. 

Dessutom bidrog intervjuerna till kunskap om andra avdelningar på Scanias arbetssätt med DFA. 

Detta presenteras i kapitel 2. I detta kapitel behandlas de delar som inte ansågs tillhöra 

bakgrundskunskapen i kapitel 2 utan är mer inriktade på de intervjuades problem i det dagliga 

arbetet och deras synpunkter på förbättringsarbetet. Eftersom intervjuerna var semi-strukturerade 

och vissa frågor krävde åsiktsbaserade svar (se Bilaga B) var detta ett naturligt resultat. 

4.1.1 Produkttekniker 

Fyra produkttekniker på gruppen DEPB intervjuades inledningsvis för att ge en uppfattning om 

arbetet i stort och speciellt arbetet med DFA. De intervjuades en i taget vid separata tillfällen.  

DFA-checklista 

Alla de intervjuade produktteknikerna var överens om att DFA ingår i deras arbete men att 

arbetet med det kan förbättras. Angående den existerande DFA-checklistan var det ingen av de 

intervjuade som använde den dagligen. Inte heller trodde de att någon annan använde den 

dagligen. Istället uppgav alla att de använde erfarenhet inom området, något som var synd enligt 

en av de intervjuade eftersom det krävs misslyckanden för att lära sig och få erfarenhet. En 

annan utryckte sina farhågor över att det är lätt att tro att erfarenhet är lika med att veta allt. De 

ansåg emellertid att en del frågor på checklistan var väldigt självklara och vissa tyckte att de 

kunde frågorna utantill.  

Det fanns många anledningar till att de anställda på gruppen inte använde DFA-checklistan. Ett 

av de vanligaste svaren på frågan varför, var att tidsåtgången blir för stor om hela listan ska gås 

igenom, speciellt om det görs i det dagliga arbetet och för varje komponent. En annan aspekt var 

att utformningen och dispositionen ansågs stökig, vilket innebär att hela listan måste läsas för att 

hitta en speciell punkt. 

Ingen av de intervjuade tyckte att DFA-checklistan var för hård eller omfattande. En av de 

intervjuade valde istället att beskriva den som ”heltäckande”. Fler än en person ansåg att den nog 

var bra för nya på gruppen att ha som stöd och där en person även bekräftade att han än idag 

tittade på den ibland bara för att fräscha upp minnet. 

Vidare ansågs frågorna i sig utgöra ett visst problem. Det viktigaste var att de intervjuade inte 

kände att alla frågor var helt relevanta för en produkttekniker då de täcker för många 

arbetsuppgifter och samtidigt inte relaterar till arbetssättet. Ett förslag var att frågorna borde ha 

någon form av inbördes prioritering.  

Ett annat problem enligt produktteknikerna var att det bara finns två svarsalternativ – ”ja” 

respektive ”nej” – vilket gör att checklistan blir svår att tillämpa i praktiken. Kompromisser 

krävs vanligen vid utveckling av en produkt, något som checklistan inte tar hänsyn till. En av de 

intervjuade menade att även kostnader kan öka om listan följs för noggrant. Exemplet var att om 
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en komponent måste ändras så den uppfyller ett visst krav och får svaret ”ja”, kan det innebära 

att ytterligare, närliggande delar måste ändras och därmed ge högre kostnad för 

produktutvecklingen.  

Ytterligare synpunkter mot DFA-checklistan var att utformningen som ett slags uppslagsverk i 

pappersformat upplevdes som något föråldrad. Det ska givetvis noteras att denna uppfattning inte 

delades av alla, utan vissa tyckte tvärtom att formatet kändes bekvämt. Ett sista problem som 

identifierades var att de intervjuade hade relativt skilda arbetsområden och att det följaktligen 

blir svårt att ha en genomgående standard, i synnerhet med frågor på checklistan. 

Information 

En stor brist som upptäcktes vid intervjuerna var informationen och införandet av DFA-

checklistan. De intervjuade menade att de fått listan ”i handen” när de började arbeta på gruppen, 

med grundläggande information om den. De saknade viss information om när och hur den ska 

användas. En av de intervjuade tyckte emellertid att introduktionen han fått av checklistan hade 

varit tillräcklig och var nöjd med den. En annan berättade att de hade arbetat fram listan 

tillsammans och att alla fick tycka till om utformningen. Samma person påstod även att inga 

frågor relaterade till hans arbetsuppgifter.  

Alla var överens om att checklistan inte är ett återkommande arbetssätt, vilket troligen beror på 

att det är oklart när den ska användas och att det inte är en införd arbetsmetod. 

Kommunikation och rollfördelning 

Ett stort samtalsämne var kommunikation med andra yrkesroller och vem som är och borde vara 

ansvarig för vad. Det ska inledningsvis noteras att åsikterna angående uppgifts- och 

rollfördelning var intervjupersonernas egna och inte nödvändigtvis speglar officiella 

arbetsfördelningar på Scania. 

Generellt tyckte alla produkttekniker att kommunikationen med andra yrkesroller fungerade bra. 

De roller som främst syftas på är konstruktörer och projektmontörer. Alla ansåg att möten var 

väldigt viktiga för projektens fortskridande. Kommunikationen har också förbättrats avsevärt de 

senaste åren enligt dem.  

Produktteknikerna var i stort sett överens om att mer ansvar inom monteringsvänlighet ska ligga 

på konstruktörerna. De ansåg att det borde vara konstruktörens jobb att komponenter passar in. 

Det vore praktiskt att få in mer DFA hos konstruktörer och att de har mer montering i åtanke vid 

konstruktion av en komponent. Det fanns insikt i att en konstruktör även har andra behov att 

tillgodose, till exempel tillverknings-, kostnads- och funktionskrav. De intervjuade insåg att det 

kan vara bra med en grupp att vända sig till som har mer specifik spetskompetens inom ett 

område, i det här fallet montering. De flesta tyckte att konstruktörerna de arbetade med blivit 

bättre på monteringsvänliga konstruktioner. Detta i takt med att konstruktörerna haft mer kontakt 

med och tillbringat mer tid på produktionsavdelningarna de senaste åren. En av de intervjuade 

tyckte att konstruktörer generellt är för lite på produktion, även om han inte tyckte att 

produktionsingenjörer behöver tillbringa mer tid på konstruktionsavdelningar. En av de 

intervjuade spekulerade i att det troligen är tidsbrist hos konstruktören som gör att 

monteringsvänligheten inte alltid blir bra.  

En av produktteknikerna hade en annan intressant fundering kring temat kommunikation mellan 

konstruktion och produktion. Han spekulerade i att det inte är givet att produktteknikerna på 

DEPB ska vara på produktion utan lika gärna kan befinna sig på konstruktionsavdelningen. Då 

blir DEPB förstås mer en konstruktionsgrupp. Sammanfattningsvis konstaterades det att det är ett 

organisatoriskt problem och att det givetvis finns för- och nackdelar med nuvarande placering 

och den intervjuades spekulerade placering.  
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Angående kommunikation med montörer var alla överens om att kommunikationen fungerade 

bra, i synnerhet med de projektmontörer vars uppgift är att vara med i utvecklingsprocessen, 

speciellt i form av provmonteringar. De intervjuade produktteknikerna var också helt överens om 

att de var viktigt att montörer blivit mer delaktiga i produktutvecklingsprocessen de senaste åren. 

De påstod också att de främst hade kontakt med projektmontörer och inte lika mycket med 

linjemontörer, men att det inte gjorde så mycket eftersom projektmontörerna ska föra alla 

montörers talan. 

En sista notering inom kommunikationsområdet var att en intervjuad ansåg att kommunikationen 

inom DEPB kan förbättras och standardiseras vad gäller lösningsförslag. Han ansåg att det är 

viktigt att hela gruppen har gemensam syn och ger samma information till konstruktörer vad 

gäller lösningsförslag. Annars finns risk att olika personer ger olika instruktioner till 

konstruktörer vilket är förvirrande för dem.  

Provmonteringar 

Även provmonteringar diskuterades med produktteknikerna. Rent generellt tyckte de att 

provmonteringar var viktiga och inte kunde försvinna även om anledningarna var olika. En 

intervjuad berättade att det berodde på Scanias organisationsuppbyggnad med flera 

motorvarianter, där en motortyp kan byggas i otroligt många varianter beroende på vissa 

komponentval från kunden. En annan intervjuad ansåg att vissa aspekter endast kan prövas i 

verkligheten. Monteringskänslan och analys av produktegenskaper, som vikt och skarpa kanter, 

var exempel på egenskaper som endast kan fås vid en fysisk provmontering. 

På motsatt sätt spekulerade en av de intervjuade kring att en fysisk provmontering rent teoretiskt 

borde gå att ersätta med en digital provmontering. Många problem skulle redan idag kunna 

upptäckas enbart med hjälp av en digital provmontering och vilket således skulle kunna minska 

antalet fysiska provmonteringar. Likväl finns kanske inte tekniken för vissa simuleringsaspekter 

idag. Exempel på svåra komponenter att simulera digitalt är slangar och kablage, något som även 

de andra intervjuade oberoende bekräftade vid sina intervjuer. Om fysiska provmonteringar kan 

ersättas skulle det emellertid sätta betydligt större krav på kommunikationen mellan olika 

yrkesgrupper. Det är bra att ha naturliga möten mellan olika grupper, något som alla fyra 

intervjuade var överens om att provmonteringar bidrar till. Dessutom kan lösningar diskuteras 

direkt och tvärfunktionellt vilket är positivt eftersom alla kan komma med sin kunskap och sina 

önskemål direkt. 

4.1.2 Konstruktör 

Två konstruktörer på Scania intervjuades för att få ett annat perspektiv på arbetet på Scania i 

allmänhet och arbetet med DFA i synnerhet. Intervjuerna skedde vid separata tillfällen med 

respektive konstruktör. 

DFA i allmänhet 

Båda konstruktörerna var överens om att DFA är en viktig del i konstruktionsarbete. De var 

också överens om att de alltid tänker på montering vid konstruktion av nya komponenter och att 

alla konstruktörer ska göra det. Den ena kände till DFA-checklistan medan den andra inte gjorde 

det. Båda tyckte emellertid att den inte var anpassad för en konstruktör att använda. Då en 

konstruktör har fler egenskaper och tvärfunktioner att tänka på, likt kostnad, tillverkning och 

prestanda, så kan det antas att det skulle behövas en liknande lista för alla egenskaper, vilket inte 

skulle vara hållbart med tanke på arbetsmängden det skulle generera. 

De intervjuade konstruktörerna ansåg att det inte alltid är rimligt att tillgodose alla 

monteringskrav. Den ena gav ett exempel på cylinderhuvuden som väger cirka 15–20 kg. 

Antingen väger det för mycket, vilket är dåligt ur ergonomisynpunkt, eller också delas det upp i 
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fler delar, vilket inte stämmer överens med ett klassiskt DFA-perspektiv. De intervjuade 

poängterade även att sådana prioriteringar och kompromisser även måste göras med andra 

produktegenskaper (till exempel kostnad, tillverkning, funktion). 

Kommunikation och rollfördelning 

De intervjuade berättade att det är en konstruktörs roll att se till att delar passar in och går att 

montera. De menade emellertid att det är en produktteknikers ansvar att optimera 

monterbarheten eftersom konstruktörer måste balansera olika produktegenskaper. De tyckte att 

dagens arbetssätt, där en grupp – DEPB – kontrollerar att alla komponenter passar in och att 

monteringen fungerar som den skall, fungerar bra.   

En av de viktigaste uppgifterna för en produkttekniker är, enligt båda konstruktörerna, att hålla 

koll på monteringssekvensen, det vill säga i vilken ordning motorkomponenter monteras till en 

färdig motor på produktionslinan. Den är extremt svår för en konstruktör att kunna hålla koll på. 

Det är ofta missar i kunskapen om monteringssekvensen som gör att komponenter inte går att 

montera, ansåg de intervjuade. Andra uppgifter som konstruktörerna tyckte låg på 

produktionssidan var till exempel åtkomst för händer och verktyg samt att lyfta på rätt ställe på 

produkten. 

Kommunikationen mellan konstruktion och produktion är svår att ersätta, tyckte de intervjuade. 

De tyckte även att den fungerade mycket bra. Viktiga förbättringar i kommunikationen de 

senaste åren var bland annat införande av en gemensam mastermonteringssekvens, användandet 

av digitala provmonteringar och tidigare tvärfunktionellt arbete. Den ena tyckte att det var en 

fördel att DEPB fungerar som en slags kanal där det mesta av informationsflödet mellan 

konstruktion och produktion koncentreras. Annars kan det lätt bli spretigt och informationen är 

inte känd av alla eftersom allt för mycket direktkontakt sker mellan produktionsingenjörer och 

konstruktionsingenjörer.  

De intervjuade hade samma mening angående att en konstruktör inte kan ha expertkunskap inom 

alla områden. Det är viktigt för en konstruktör att få avlastning inom tvärfunktionerna, som i 

detta fall produktteknikernas expertkompetens inom monteringsområdet.  

Den ena konstruktören tyckte att produktteknikerna kommer in lagom tidigt i projekten, medan 

den andra menade att de inte kan komma in tidigare eftersom det inte finns något arbete då. Vad 

båda var överens om var att konstruktörer ibland designar en komponent innan de visar den för 

att ha något att prata om i kontakt med exempelvis produkttekniker. De menade att det ibland 

uppfattas som en färdig konstruktion, vilket inte behöver vara fallet. Det första 

konstruktionsförslaget måste inte vara det sista. 

Provmonteringar 

De intervjuade konstruktörerna var överens om att fysiska provmonteringar inte kan ersättas. Det 

viktigaste argumentet var att alla komponenter i en motor inte går att simulera. Exempel på 

sådana delar kan vara kablar och slangar. Den ena av konstruktörerna tyckte även att en fysisk 

provmontering bidrar till att konstruktörer får en möjlighet att vara på plats och se lite av 

verkligheten. Den andra konstruktören var inne på samma spår men menade att provmonteringen 

endast ger en känsla av hur monteringen fungerar och inte kan jämföras med en riktig 

produktionslina, bland annat i form av tidspress och verktygstillgång.   

De intervjuade menade att digitala provmonteringarna i Delmia framför allt har bidragit till att 

produktteknikerna kan bidra med tidigare och bättre återkoppling till konstruktörer. Den ena 

uttryckte det som att DFA-arbetet blivit bättre.  
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Kundprioriteringar 

De intervjuade var båda inne på samma spår i att slutkunden är den som är absolut viktigast i 

konstruktionsarbetet. Den viktigaste aspekten är att slutkunden blir nöjd, men hela Scania arbetar 

enligt den principen så det ska inte skilja mellan olika avdelningar ansåg båda. Ofta blir funktion 

och prestanda därför viktigare än exempelvis montering eftersom det är vad kunden efterfrågar. 

4.1.3 Projektmontör 

Två projektmontörer på Scanias motormontering intervjuades för att bidra med information om 

DFA från en montörs perspektiv. Båda intervjuades samtidigt vid ett tillfälle och intervjun 

spelades in för att garantera att all information kom med.  

En projektmontörs roll är att bidra med montörers kunskap i produktutvecklingsprocessen. Det är 

projektmontörerna som är med på bland annat provmonteringar. De kan påverka arbetssättet 

mycket genom att komma med synpunkter på konstruktionslösningar. De arbetar inte på en 

vanlig produktionslina, även om de båda intervjuade har arbetat där tidigare. 

DFA i allmänhet 

De båda intervjuade projektmontörerna var överens om att monteringsvänligheten generellt sett 

kan bli bättre. Många komponenter går att montera men det betyder inte nödvändigtvis att de är 

monteringsvänligt utformade. Framför allt tyckte de att åtkomsten är det stora problemet. 

Åtkomstproblemen gällde dels att komma åt med händerna och få komponenten till sin plats, 

men framför allt var det åtkomst med monteringsverktyg som de ansåg vara ett viktigt problem 

som ofta förbises och inte har förbättrats avsevärt de senaste åren.   

Kommunikation och rollfördelning 

De intervjuade projektmontörerna berättade att de oftast lägger fram sina förslag till en 

produkttekniker som sedan får driva frågan vidare. De tyckte emellertid att det ofta tas hänsyn 

till deras önskemål. De berättade att det finns direktkontakt mellan konstruktörer och montörer 

och således kan lösningar genereras enklare och snabbare. Montörerna uppgav därtill att 

kommunikationen blivit betydligt bättre bara på några år, från att de tidigare varit helt utanför 

utvecklingsprocessen, till att bli så delaktiga som de är idag.  

Angående konstruktörers kunskap tyckte de intervjuade konstruktörer kan få bättre information 

om hur saker på produktion är utformade. De hade en känsla av att en del detaljfel repeteras 

vilket borde kunna minskas om konstruktörerna hade tillgång till viss bakgrundsfakta. De tyckte 

också att det ändå blivit en förbättring inom detta område i takt med att arbetssättet blivit mer 

tvärfunktionellt.  

Ett område som de intervjuade insåg var svårt för konstruktörer att ha kunskap om är 

monteringssekvensen. Den kan montörer och därför är det viktigt att de får hjälpa till med den 

kunskapen i utvecklingsprocessen. De spekulerade i att ett kommande steg i produktutvecklingen 

kan vara att konstruktörerna på något sätt kan se monteringssekvensen samtidigt som de designar 

en ny komponent. Montörerna berättade att det nu för tiden händer att konstruktörer kommer och 

frågar dem om hur monteringssekvensen ser ut.  

Projektmontörerna var medvetna om att en konstruktör inte kan ha expertkunskap om allt utan 

att problemet snarare ligger i att lösningsförslag ofta är för klara när de kommer till produktion 

och följaktligen kan ändringar knappt göras. De skulle gärna vilja vara med tidigare i 

utvecklingsprocessen för att kunna påverka slutlösningen.  

De intervjuade berättade att de inte har så mycket kontakt med de vanliga linjemontörerna, vilket 

de insåg kan tyckas något förvånande, speciellt med tanke på att produktteknikerna tyckte att 



28 

 

projektmontörer för alla montörers talan. De intervjuade medgav att det var något oklart om de 

på monteringslinan skulle dela alla deras åsikter.  

Provmonteringar 

Projektmontörerna tyckte att provmonteringar är väldigt viktiga för utvecklingen av nya 

motorkomponenter. De intervjuade funderade på att det skulle vara möjligt att minska andelen 

fysiska provmonteringar och ersätta en del av dem med digitala. Idag provas alla nya delar även 

om den nya är väldigt lik en gammal. Vissa enklare standardkomponenter skulle kunna provas 

enbart digitalt.  

Vad de intervjuade emellertid verkligen ville poängtera och lägga tonvikt på, var att alla 

egenskaper inte går att simulera digitalt. Följaktligen tyckte de att vissa delar absolut måste 

provmonteras fysiskt. Ett exempel var att få känslan av hur tung en komponent egentligen är när 

den ska monteras. Tyngdpunkten kan vara en faktor som gör att en komponent blir mer 

svårmonterad på grund av sin vikt och som är svårt att visa med ett datorprogram. Ett annat 

exempel är monteringsvinkeln som kan vara intressant att testa i den fysiska verkligenheten. Ett 

ytterligare problem som kan uppstå är åtkomst för delar som kommer senare i 

monteringssekvensen. 

En tanke kring provmonteringar var att de intervjuade berättade att de försöker sätta sig in i 

situationen. Om en komponents montering är otydlig kan de ibland avsiktligt montera den fel för 

att visa på att exempelvis monteringsriktningen inte är given. Det kan till exempel vara en 

nyanställd som utför monteringen och det är den situationen som projektmontörerna berättade att 

de vill åskådliggöra.  

Provmonteringschecklista och DFA-checklista 

De intervjuade berättade om den kortare provmonteringschecklistan och sa att den var en klar 

förbättring mot den gamla DFA-checklistan. Inget saknades och inget var överflödigt just nu. De 

tyckte att arbetet blivit tydligare tack vare att den ställer samma frågor hela tiden. Eftersom det är 

lätt att missa någon punkt är det ytterligare en fördel med lika frågor. 

Ytterligare en fördel projektmontörerna poängterade var nyttan av att provmonteringen blir 

dokumenterad enligt en gemensam standard. Skulle det behövas gå tillbaka så är det tydligt vad 

som fungerade respektive inte fungerade. Ett exempel de gav var en komponent som fått sju 

anmärkningar vid en första provmontering. Provmonteringschecklistan togs med vid 

efterföljande provmontering och där kunde resterande anmärkningar strykas eftersom det var 

tydligt var problemen legat.  

Projektmontörerna nämnde att det är produktteknikerns jobb att ansvara för att den korta 

checklistan används. Alla produkttekniker använder inte provmonteringschecklistan, men det 

kan bero på att arbetssättet är väldigt nytt, enligt montörerna. Det görs antagligen även en 

bedömning inför varje provmontering om den behövs eller inte. 

Ergonomi 

De intervjuade berättade att de alltid försöker tänka på monteringsergonomin vid 

provmonteringar. De ansåg att de har fått mer gehör för ämnet i takt med att större fokus har 

lagts på ergonomin vid montering. Projektmontörerna angav att de inte får några direkta 

rapporter från produktionslinan angående detta men berättade att det finns ett system för 

monteringslinan att rapportera in svårmonterade eller mindre ergonomiska produkter.  

Som projektmontör sa de intervjuade att det var något svårt att verkligen ta hänsyn till de 

upprepade monteringsrörelser som sker på produktionslinan. Oftast så misstänker de att något 

kommer vara mindre bra eller ser när något är i farozonen. Då kan de göra en uppföljande 

provmontering med färre deltagare men där även en expert på ergonomi får vara med. 
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4.1.4 Processtekniker 

En processtekniker intervjuades för att ytterligare bredda kunskapen om nuvarande DFA-arbete 

på Scanias motormontering. På motormonteringen arbetar processtekniker med utrustning som 

krävs för montering, till exempel monteringsverktyg och fixturer. Om ny utrustning behövs är 

det processteknikernas arbete att ta fram det.  

DFA-checklista 

Den intervjuade berättade att han kände till DFA-checklistan och använde den för ett par frågor, 

speciellt de som var kopplade till verktygsanvändning eller som kan resultera i att ny utrustning 

behövs. De övriga använde han sig inte av eftersom de inte var relaterade till hans 

arbetsuppgifter som processtekniker.  

Kommunikation och rollfördelning 

Den intervjuade berättade att tanken med DEPB är att koncentrera informationsflödet mellan 

konstruktionsavdelningar och produktionsavdelningar, vilket också ansågs bra. Han berättade att 

han ibland även har direktkontakt med konstruktörer om ett snabbt och enkelt svar behövs. 

Processteknikern betonade också vikten av kommunikation med montörer och berättade att han 

pratade med både projektmontörer och linjemontörer. Detta eftersom det inte enbart går att få 

kunskap genom att observera en montering utan att det även är viktigt att få information från de 

som dagligen arbetar med montering och den utrustning som används. Det ger bättre överblick 

på vad som inte fungerar och vilka risker som finns med nya lösningar.  

Den intervjuade berättade att processtekniker tittar på nya komponenter och ser hur de ser ut med 

avseende på utrustningen som ska användas. Han berättade även att produkttekniker gör liknande 

arbete och uppmärksammar processtekniker om det skulle finnas några problem. 

Provmonteringar 

Den intervjuade konstaterade att digitala provmonteringar är bra att använda eftersom det går att 

kontrollera att montering är möjlig och att åtkomst finns för verktyg som ska användas. Däremot 

påpekade han att det alltid måste göras en fysisk provmontering för att kunna få känslan för 

monteringen.  

4.1.5 Andra produktionsenheter på Scania 

Som en del i intervjuerna med de tre personerna på Scanias axel-, hytt- och chassimontering 

diskuterades även DEPB:s DFA-checklista. Detta för att få åsikter från en annan synvinkel, men 

ändå från personer som arbetar med DFA.  

En viktig åsikt var att en checklista kan vara mycket bra om den används på rätt sätt och har ett 

syfte. Fördelen med en checklista är att inga frågor missas och det blir bra struktur på arbetet. 

Den kan väcka tankar som annars upptäcks på ett senare stadium i ett projekt, exempelvis på en 

provmontering. Det viktiga är att checklistan fyller en funktion och att den följs upp efteråt, 

annars finns risk att den inte kommer användas.  

Alla tyckte att checklistan verkade lång och det poängterades att tidsåtgången för ifyllande inte 

får vara för stor. Den ansågs även ha potential i att den är uppbyggd med frågor som besvaras, 

istället för lösa påståenden. En annan fördel som påpekades var att det är en fördel att ha ett 

standardiserat arbetssätt, speciellt då nya personer ska börja arbeta där. Det bör noteras att de 

intervjuade inte menade att enbart nyanställda skulle använda checklistan, utan att det underlättar 

att börja som ny om alla arbetar på liknande sätt. 

En åsikt var att DFA-checklistan bör användas innan en fysisk prototyp är beställd för att 

identifiera uppenbara problem och därmed minska kostnaderna i att köpa in en dålig prototyp. En 
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annan åsikt var att den kan användas i tvärfunktionella grupper, till exempel på ett layoutmöte, 

för att på så sätt visa att alla varit överens om bedömningen och beslutet. Detta bör göras för nya 

komponenter.  

Ytterligare påpekanden var att det alltid är bra med bilder för att illustrera och visualisera 

problem och lösningar, även om det kan vara svårt att få fram bra verkliga bilder.  Ett annat var 

att digitala resultat inte tillfredsställer alla utan de behöver se saker i verkligheten för att bli 

övertygade. En bra kolumn är att ha med potentiella förbättringsförslag och inte bara peka på vad 

som inte fungerar utan även på hur det ska korrigeras. 

En åsikt som de intervjuade delade var att allt sedan Scania införde speciella grupper som 

ansvarar för montering, exempelvis DEPB har företaget förbättrats avsevärt. Det blir viktigt att 

sådana grupper finns som arbetar med DFA eftersom Scanias produkter är stora och komplexa. 

En av de intervjuade menade att DFA-arbete ofta görs från produktion eftersom det är där 

kunskapen vuxit fram, även om det förstås är viktigt att liknande arbete även görs från 

konstruktionsavdelningar. 

4.2 Resultat av observationer 

Observationerna som framför allt bidrog till en insyn i det generella arbetssättet på Scania och 

arbetet med DFA presenteras i kapitel 2. I detta kapitel behandlas det som inte ansågs tillhöra 

bakgrundskunskapen i kapitel 2 utan istället mestadels behandlar problem med nuvarande 

arbetssätt och senare skulle bidra till förbättringsarbetet.  

4.2.1 Förstudierapport 

De tidigare bakgrundsobservationerna sammanställdes och presenterades i en förstudierapport. 

Stora delar av den behandlade problemen med nuvarande DFA-arbete samt potentiella hinder för 

att kunna införa det. 

En av de viktigaste observationerna var att DFA-checklistan inte används, något som även 

intervjuerna underströk. Det fanns inget praktiskt exempel på att någon frivilligt ville använda 

den. Som intervjuerna visat fanns inget införande av arbetsmetoden utan den låg som ett 

dokument bland andra. Några instruktioner på exakt hur den ska tillämpas existerade inte heller.  

Under intervjuerna framkom att ett av problemen med DFA-checklistan var att den tar för lång 

tid att fylla i. En tydlig observation var att mycket tid läggs på arbete som i slutändan kunde 

upptäckts med en betydligt mindre arbetsmängd. Det hände att en provmontering av en 

komponent var helt omöjlig eftersom en annan del var i vägen. Detta borde ha kunnat undvikas 

utan att behöva ta tid för att förbereda en provmontering. Detta bör även ställas mot att de 

intervjuade ansåg att de hade för mycket tidsbrist för att använda sig av DFA-checklistan.  

Kunskapsbanken verkade inte vara en del i det dagliga arbetet. Cirka en gång i månaden 

uppdaterades den men det verkade mest vara arkivering. Syftet med uppdateringen verkade 

något oklart vid tillfällena eftersom den inte hade något mål för sin användning.  

4.2.2 Test av DFA-checklista  

De tre praktiska testen av DFA-checklistan skulle ligga till grund för utvecklingen av den. Tack 

vare att alla frågor behandlades och kommenterades kunde en god uppfattning skapas kring vilka 

som var utformade på ett bra sätt och vad som var utmärkande med varje fråga. Kommentarerna 

kring varje fråga blev värdefulla för att kunna bedöma om tolkningen av de olika frågorna skilde 

sig mellan produktteknikerna, och i sådana fall hur de skilde sig.  
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En viktig observation var att de två svarsalternativen till frågorna inte var tillräckliga. Vid alla tre 

testen önskades möjlighet att kunna svara att frågan ej var tillämpbar på analyserad komponent. 

Produktteknikerna som utförde testen var stundtals inte nöjda med att tvingas svara antigen ”ja” 

eller ”nej” på frågor de ansåg vara omöjliga att svara på. Att kunna svara ”nej” men ändå 

godkänna komponenten var även det ett genomgående tema, som dessutom inkluderade en 

önskan att kunna skriva en förtydligande kommentar till de frågor där en sådan kunde krävas.  

Tidsåtgången för testen var 2, 3 och 4 timmar för själva ifyllandet av checklistan. Därtill skulle 

en tid på cirka 1 timme tillkommit gällande för- och efterarbete, som enbart skulle berott på 

checklistan.  

Det fanns flera frågor som inte ansågs relevanta. Detta bör givetvis ställas i kontrast mot de 

tidigare resultaten i intervjuerna, där alla frågor ansågs viktiga. Troligen gjorde den verkliga 

anpassningen med verkliga situationer att det blev tydligare att alla inte var intressanta, dels ur 

monteringssynpunkt, dels för produkttekniker på grupp DEPB.  

Flera frågor hade undernivåer där frågorna fanns i ett annat dokument. Det blev extra tydligt 

under testen att det var alldeles för krångligt att behöva leta upp alla frågor. Dessutom kunde en 

underfråga underkänna hela den riktiga frågan i DFA-checklistan eftersom alla underfrågor 

skulle besvaras med ett ”ja” för att ge ett ”ja” i DFA-checklistan.  

Ingen hänsyn togs till Kunskapsbanken under testen. Den nämndes inte av produktteknikerna. 

Därför gjordes valet att inte ta upp den under testen.  
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5 ANALYS 

Detta kapitel beskriver förbättringsarbetet som gjordes på de existerande DFA-verktygen. De 

förbättringsförslag som kom fram presenteras. Dessutom ges en rekommendation på införande 

av arbetsmetoden. 

 

 

5.1 Förbättringsarbete 

Ur den första omgången av testen för DFA-checklistan framkom att flera frågor inte behövdes 

för DEPB. Dessa togs bort till en ny checklista innehållande 29 huvudfrågor, men där några av 

de 29 frågorna var uppdelade i flera underfrågor (se Bilaga D). Anledningen till detta var att 

vissa frågor tidigare krävde svar på underliggande frågor på en annan plats. Dessa inkluderades 

nu i huvudchecklistan. Där det behövdes, omformulerades de kvarvarande frågorna. 

Förbättringsarbetet skedde med en andra omgång av test för att iterativt kunna förbättra 

arbetsmetoden. För de första testen i denna omgång användes två olika utseenden på den 

reviderade listan. Den ena utformningen likande den ursprungliga med samma typsnitt och 

instruktioner. Den andra hade ett enklare typsnitt men tydligt annorlunda från den gamla 

varianten. Innehållsmässigt hade de exakt samma frågor. Syftet var att se om reaktionerna och 

inställningen blev olika till vad som såg ut exakt som den gamla checklistan och vad som såg ut 

som en helt ny DFA-checklista. Detta visas även i Bilaga D. 

Som en direkt åtgärd på de första testen inkluderades även svarsalternativet N/A, det vill säga att 

frågan inte är tillämpbar. Det var tydligt ur de första testen att det svarsalternativet var 

nödvändigt och dessutom efterfrågat.  

Till de senare testen i denna omgång reviderades hela checklistan med avseende på frågor, 

struktur och utseende.  

5.1.1 Frågor 

Vissa frågor togs kontinuerligt bort från DFA-checklistan då de inte ansågs relevanta för de test 

som utfördes under andra omgången. Vissa frågor kombinerades med andra, liknande frågor. Det 

tillkom även ett par frågor som kom som förslag ur testen.  

Under den första omgången test framkom att en fråga var väldigt omfattande. Frågan hänvisade 

till flera underfrågor i ett annat dokument. De behandlade diverse specifika komponenter, till 

exempel rör, skruvar och tätningar. Denna övergripande fråga bröts ned i den nya checklistan till 

ett par specifika frågor per komponent. På så sätt kan personen som utför DFA-analysen välja de 

frågor som relaterar till den aktuella konstruktionen. Under den andra omgångens test var det 

tydligt att detta upplägg var att föredra.  

5.1.2 Struktur 

För att förbättra DFA-checklistan ändrades ordningsföljden för frågorna. Detta för att ordningen 

under testen ansågs ostrukturerad och utan ett logiskt system. Ett syfte med DFA-arbete är att 

följa en tydlig och logisk struktur. Frågorna strukturerades i tre huvudkategorier enligt Figur 12. 
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Figur 12. Struktur för den nya DFA-checklistan. 

Den nya strukturen gör att det första steget blir att titta på den analyserade komponenten och 

utifrån den svara på ett antal frågor. Här krävs egentligen bara själva produkten, antingen i 

digitalt format som CAD-modell eller som prototyp. Monteringsomgivningen, det vill säga vilka 

komponenter som redan är monterade när den analyserade komponenten ska monteras på 

monteringslinan, är inte nödvändig. 

Nästa steg blir att titta på själva monteringen av den analyserade detaljen. Här bör omgivningen 

på motorn vara förberedd så att den ser ut som den position där montaget är tänkt att göras. Till 

sista steget bör det finnas kännedom om komponenter som monteras senare än den analyserade 

delen och kan påverkas av den.  

5.1.3 Svarsnivåer 

Då det i intervjuer och flera test ansågs att svarsnivåerna ”ja” och ”nej” inte var tillräckliga 

testades olika varianter på svarsalternativ. Det gjordes på komponenter i test liknande de andra 

förbättringstesten för DFA-checklistan. En stor skillnad var att enbart ett urval av frågorna 

användes. De mest generella och tillämpbara frågorna valdes så att de alltid skulle gå att svara 

på. Dessa besvarades för varje alternativ svarsmetod. För att få en referens inför de övriga 

alternativen innehöll alternativ 1 samma svarsvarianter som i den andra omgången av test, det 

vill säga svaren: 

 Ja 

 Nej 

 N/A 

Alternativ 1 visas även som tabell i Bilaga D. 

Det andra alternativet av svar var en variant på det första. Grunden med ”ja” och ”nej” var 

samma. Från flera av de tidigare testen framom det att svaret ofta kunde vara en kombination av 

de två svarsalternativen. Vid flera tillfällen ansågs en komponent inte uppfylla frågan (det vill 

säga svaret ”nej”) men ändå godkännas för produktion. Detta av praktiska anledningar så som att 

kostnaden eller tidsåtgången skulle bli för stor vid en ändring. Detta verkade också vara en 

praktisk tillämpning som sker dagligen då en del nya komponenter som införs inte är perfekt 

utformade men godkänns ändå. Alternativ 2 innehöll följande svar: 

 Ja 

Produktfrågor 

•Frågor som gäller 
själva 
komponenten 

•Kan göras utan 
motoromgivningen 

•Allmänna, som kan 
appliceras vid alla 
analyser 

•Specifika, 
exempelvis för 
fästelement och rör 

Monteringsfrågor 

•Frågor som 
behandlar 
monteringen av 
den analyserade 
komponenten 

•Görs med 
motoromgivningen 
som den ska vara 
vid monteringen 

Frågor efter 
montering 

•Frågor som kan 
påverka 
efterföljande 
montage 

•Frågor som kan 
klassas som "övrigt" 



35 

 

 Ja, men omkonstruktion kommer behövas i framtiden 

 Nej, men lösningen kan införas i produktion 

 Nej 

 N/A 

Alternativ 2 visas även som tabell i Bilaga D. 

Det tredje alternativet testades för att göra en helt annorlunda variant bestående av en numrerad 

skala som betyg på de olika frågorna. Frågorna omformulerades också mer till påståenden. Med 

siffror kunde även en mätbarhet potentiellt införas. Alternativ 3 innehöll en enkel skala från 1 till 

5, där 5 var det högsta och bästa en komponent kunde få (se Bilaga D). Detta alternativ innehöll 

flest nivåer (5 stycken) men kan med fördel ändras beroende på hur stort spann som önskas. 

Exempelvis kan skalan göras dubbelt så stor med poängen 1–10.  

Det fjärde alternativet baserades också på en numrerad skala men viktad mellan de olika 

poängen. Alternativet baserades på samma skala som metoden DFA2 och viktningsskalor i andra 

sammanhang (Ullman, 2010), med poängen 1, 3 och 9 i stigande ordning (se Bilaga D). Målet 

med detta var att kunna ge ett större utslag för en bra konstruktion. Precis som alternativ 3 var 

detta också en variant som potentiellt kunde införa en mätbarhet på varje analyserad komponent.  

Utförarna av testen föredrog alternativ 2 då den kändes mest relaterad till deras dagliga arbete. 

Däremot tyckte de också att alternativ 3 verkade klart intressant tack vare möjligheten att 

jämföra olika DFA-analyser. Alternativ 4 tyckte de inte var bra. 

5.1.4 Mätbarhet 

För att få en mer objektiv mätbarhet på DFA-checklistans svar är det en fördel om graderingen 

på checklistan består av siffror vilket gör det betydligt mer intuitivt. Olika varianter testades med 

att kombinera de beslutande svarsnivåerna med poängskalor. På så sätt kan en total DFA-poäng, 

  , beräknas för en komponent. Till det kan ett DFA-index beräknas enligt 

    
  

      
  (4) 

där       , är den maximala DFA-poängen som den analyserade komponenten kan få. Dessutom 

kan ett medelvärde,   , beräknas för komponenten eftersom det finns flera frågor att besvara på 

checklistan för varje komponent.  

En användning av mätbarheten kan vara en relativ mätning mellan olika komponenter för att 

jämföra dem. På så sätt hamnar de i olika graderingar som kan beskriva komponentens 

monteringsvänlighet. Varje komponent får då ett värde,   , på hur väl den uppfyller DFA-

kriteriet. För att jämföra olika varianter är ett medelvärde eller index att föredra, eftersom varje 

fråga inte nödvändigtvis är möjlig att svara på för varje variant och då blir den maximala 

poängen för varje variant olika.  

Ett annat sätt att tillämpa mätbarhet på är att analysera ett större delsystem, till exempel 

bränslesystemet på motorn. Det kräver till att börja med att en DFA-analys gjorts för varje 

delkomponent. På så sätt kan samtliga poäng summeras och en total DFA-poäng,     , kan fås 

enligt 

      ∑    
 
     (5) 

Den totala poängen jämförs med det maximala antalet DFA-poäng för delsystemet,     . 

Förslagsvis kan det även ges i ett DFA-index enligt 

    
    

    
  (6) 
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På exakt samma sätt kan hela motorn analyseras. Detta kan vara av intresse för att identifiera 

olika motortypers och motorvarianters monteringsvänlighet. Med hjälp av detta kan mer arbete 

läggas på de som har lägre poäng vilket också borde ge störst effekt. Allt för stora avgränsningar 

bör förstås inte göras eftersom det skulle ge för många varianter. Förslagsvis kan detta göras på 

mer övergripande nivå, exempelvis en viss motortyp, med ett visst antal cylindrar och ett 

specifikt miljökrav. De vanligaste komponenterna bör tas med i analysen. I detta fall är ett index 

det bästa alternativet att använda för att jämföra olika analyser med olika mängd delar. 

Det bör slutligen noteras att poängresultatet från en DFA-analys inte kommer vara konstant 

under en längre tid. Det är troligt att poängen kommer sjunka om en ny analys görs efter ett par 

år vilket gör att poängen ska beaktas när de är gjorda. Då högre krav kommer ställas i framtiden 

kommer nuvarande lösningar givetvis inte vara lika bra, något som kan ses i analogi med Kano-

modellen (Ullman, 2010, s. 98). 

5.1.5 Kunskapsbanken 

Kunskapsbanken undersöktes närmare för att se vad som var viktigt och hur den kunde kopplas 

till det dagliga arbetet på ett smartare sätt. Fördelen med Kunskapsbanken blir att DFA-lösningar 

visualiseras på ett sätt som en checklista inte kan göra. Om en smart lösning redan finns kan den 

möjligen användas eller inspirera en annan lösning. En till fördel är att informationen finns mer 

tillgänglig vilket göra att alla som är inblandade i produktutvecklingen kan leta efter smarta idéer 

till lösningar. 

Indelningen av mappar och lösningsbeskrivningarna i dem undersöktes och strukturerades för att 

få en tydligare bild. Ett problem med den nuvarande lösningen för Kunskapsbanken är att varje 

lösning ligger som ett dokument i olika mappar. Därför blir det svårt att nå rätt lösning om det 

inte är väldigt tydligt vad som söks. Scanias interna Wikipedia-system undersöktes för att se om 

det var möjligt att kunna integrera dokumenten med en hemsida för att underlätta länkandet 

mellan dem. 

5.2 Förbättringsförslag 

Resultatet av förbättringsarbetet presenteras här. Den nya utformningen på DFA-checklistan 

beskrivs samt visualiseringen av DFA med hjälp av Kunskapsbanken. Dessutom beskrivs 

sambandet mellan de två arbetssätten.  

5.2.1 DFA-checklista 

Den nya, slutgiltiga DFA-checklistan presenteras i en Excel-fil. Det gör att den är lätt att 

använda. Checklistan är indelad i tre huvudområden enligt kapitel 5.1.2. Den nya DFA-

checklistan visas i sin helhet i Bilaga E. 

Den tydligaste förändringen av DFA-checklistan är att det är betydligt färre frågor, 23 jämfört 

med de tidigare 45. Ingen av dem har dolda frågor på en annan plats än själva checklistan. 

Emellertid är en fråga uppdelad i ett antal delfrågor som relaterar till specifika komponenter, 

exempelvis tätningar, kablar och rör. Eftersom varje analys inte kommer innehålla alla delfrågor 

anses den ändå inte vara en för stor fråga.  

Enligt de sista testen tar DFA-checklistan inte mer än 35–45 minuter att gå igenom, vilket får ses 

som en relativt kort tid, speciellt jämfört med hur lång tid den gamla versionen tog på första 

omgångens test. Tiden kommer sannolikt sänkas när metoden är införd och arbetas med 

kontinuerligt.  

Svarsnivåerna reviderades från de som fanns i testen. De slutgiltiga svarsnivåerna är: 
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 Ja, lösningen är bättre än tidigare 

 Ja, lösningen är likvärdig med tidigare 

 Ja, men lösningen är sämre än tidigare 

 Nej, men lösningen kan införas i produktion 

 Nej (omkonstruktion krävs) 

 N/A 

Det finns tre nivåer för att uppfylla frågan. Detta för att kunna jämföra den nya lösningen med 

tidigare lösningar och förhoppningsvis säkerställa att en förbättring har skett. Två nivåer finns då 

frågan inte uppfylls. Den ena relaterar till det dagliga arbetssättet med att komponenten ändå kan 

införas i produktion, med en motivering till varför detta beslutas. Det andra alternativet gör att 

produkten inte kan införas och behöver omkonstrueras.  

Till varje svarsnivå är ett värde kopplat. På så sätt kan mätbarhet tillämpas som relaterar till 

beslut och bedömningar. Enligt kapitel 5.1.4 beräknas en total summa som kan relateras till en 

maximal möjlig summa i ett index. Dessutom beräknas ett medelvärde för den analyserade delen. 

De frågor som besvaras med N/A räknas inte med i summan eller medelvärdet.  

De två delarna av den gamla DFA-checklistan som motiverar frågan och den förväntade 

påverkan om kriteriet inte uppfylls tas bort helt (se även Tabell 1 i kapitel 2.5.1). De anses inte 

vara nödvändiga eftersom frågornas utformning gör det tydligt varför de är viktiga. 

Produktförbättringar genom DFA-arbete ska motivera att arbeta efter de frågor som är utvalda. 

5.2.2 Kunskapsbanken 

Kunskapsbanken förs över till att finnas på Scanias interna Wikipedia-system. Tanken med olika 

mappar var utgångspunkten, men målet var att kunna komma till samma artikel från flera håll. 

Tre huvudkategorier följdes: 

 Tillvägagångssättet, eller DFA-tekniken, är känt men inte för en specifik artikel. 

Exempel: märkning av delar eller positionering. 

 Produktkategorin är känd. Exempel: tätningar eller rör. 

 Med utgångspunkt från konstruktionsstrukturen kan en artikel finnas. Exempel: 

kylsystem eller bränslesystem. 

Detta system visas i Figur 13. Där ses även olika underkategorier. Med hjälp av en ordnad 

struktur blir det enkelt att länka mellan artiklar och kategorier. Tanken är att en artikel ska kunna 

länkas till från vardera en av huvudkategorierna, via underkategorier. På så sätt kan olika 

lösningar finnas beroende på var problemet ligger. Letas det till exempel efter en lösning i 

bränslesystemet så undersöks den kategorin efter tidigare lösningar. Är det en 

positioneringslösning som behövs kan liknande lösningar hittas under den kategorin. Ett exempel 

på en artikel visas även längst ned i Figur 13. 
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Figur 13. Struktur på Kunskapsbanken. 

För att uppmuntra vidare uppdatering av Kunskapsbanken tas instruktioner fram för att lägga upp 

artiklar och kategorier på sidan. På så sätt ska det vara enkelt för alla att ständigt uppdatera den 

genom att följa instruktionerna samtidigt som artikeln publiceras. Målet är att alla sidor ska 

kunna länkas till alla tre huvudkategorier för att på så sätt göra det möjligt att nå sidan oavsett 

vilken angreppsvinkel som används.  

Syftet med att Kunskapsbanken är tillgänglig via Scanias interna nätverk är att det är enkelt för 

vem som helst, till exempel en konstruktör, att få tillgång till informationen. Det gör att bra 

lösningar finns åtkomliga för alla som kan ha nytta av dem. Detta kan relateras till att en av de 

intervjuade produktteknikerna önskade att kommunikationen mot konstruktion på bra lösningar 

behöver standardiseras och vara gemensam för DEPB. 

Syftet med Kunskapsbanken är också att försöka visualisera DFA som komplement till den mer 

beslutande och analyserande checklistan. Detta kan kopplas till Scanias chassi- och 

hyttmontering som båda har sina DFA-metoder som visuella råd för bättre konstruktioner. 

Anledningen till att Wikipedia-modellen används istället för exempelvis en mer övergripande 

guide är till att börja med att det blir enkelt att ständigt uppdatera innehållet. En annan anledning 



39 

 

är att det blir lättare att hitta information och tips som passar just den personen som letar efter en 

lösning till en specifik komponent.  

5.2.3 Koppling mellan DFA-checklistan och Kunskapsbanken 

DFA-checklistan är ett arbetssätt för att strukturerat kunna följa en gemensam, beslutande och 

analytisk mall som kan appliceras på alla motordelar. Kunskapsbanken är ett sätt att visualisera 

DFA liknande hur både Scanias chassi- och hyttmontering väljer att presentera DFA. 

Kombinationen med en strukturerad arbetsmall (DFA-checklistan) och en visualisering 

(Kunskapsbanken) gör att fördelar från två håll kan utnyttjas.  

Då DFA-checklistan består av mer generella frågor som kan appliceras på de flesta 

konstruktioner, kan Kunskapsbanken vara ett sätt att få in DFA för ett mer specifikt fall. Där kan 

en relation göras för att se hur DFA relaterar till just den specifika komponentkategori eller den 

del av motorn som arbete görs för.  

På vissa delar av checklistan läggs även en länk till relaterat område i Kunskapsbanken. På så 

sätt kan mer information fås om det behövs. Här är det förstås en balansgång. Å ena sidan är det 

bra att kunna få mer information och koppling till verkliga fall. Å andra sidan finns risk att 

utföraren av DFA-analysen känner sig tvingad till att hela tiden följa länken, vilket gör att 

informationen till frågan finns på en annan plats, vilket var ett av problemen med den gamla 

checklistan.  

5.3 Införande 

Rekommendationen ur detta projekt är att DFA-arbetet införs. Det är viktigt att det finns stöd för 

användandet, speciellt från styrande håll. Ett intresse att arbeta med metoden måste finnas annars 

kommer den aldrig få fäste. 

Rekommendationen är att DFA-analysen görs av DEPB eftersom det är de som har 

expertkunskapen inom montering och skapar således värde genom att göra just 

monteringsrelaterade arbeten. 

5.3.1 Införandeplan 

En rekommendation på en införandeplan togs fram för att på ett så effektivt och snabbt sätt som 

möjligt kunna införa arbetssätt med DFA. Tiden i införandeplanen är relativ och räknar från 

starten av ett eventuellt införande och inte absolut med specifika datum. Införandeplanen kan 

användas övergripande men beskrivs specifikt för de elva produktteknikerna på grupp DEPB på 

Scania. En övergripande indelning av planen visas i Figur 14. 

 

 

Figur 14. Övergripande beskrivning av införandeplan. 
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Fas 3 
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I fas 1 införs DFA-checklistan som arbetsmetod. Det viktiga under denna fas är att den införs på 

maximalt tre personer. Dessa tre ska vara positiva till metoden och vilja arbeta med den. Den 

inledande fasen bör pågå i minst två månader. Då har de tre produktteknikerna fått tid på sig att 

få rutinen på plats och förstå hur metoden används bäst. Under denna period finns möjlighet att 

göra kontinuerliga förbättringar. Dessa personer blir experterna på metoden och kan stödja och 

handleda det fortsatta införandet. Rekommendationen är att alla i fas 1 arbetar inom samma PD-

projektsprocess. Det mest rimliga är troligen att de arbetar i grönpilsprojekt. 

Därefter kan fas 2 inledas. Två nya personer introduceras till att börja arbeta med DFA-

checklistan. Fördelen att inte införa arbetssättet på alla samtidigt är att DFA-metoden gradvis blir 

etablerad. När de första nya tas in i fas 2 är rekommendationen att de arbetar inom en annan 

delprocess, vilket då skulle vara antingen i gulpil eller rödpil.  

Fas 3 är avslutet i införandearbetet. Då introduceras resten av gruppen till arbetssättet. De som 

börjat i fas 1 och 2 kan hjälpa de sista vid behov. Fördelen med att ha förskjutna introduktioner 

blir att metoden är stabil när den blir slutgiltigt implementerad. Arbetstid sparas genom att en 

begränsad grupp har identifierat eventuella begränsningar med modellen och hunnit justera dem. 

Detta införande är långsamt så till vida att alla personer inte påbörjar arbetet samtidigt. 

Emellertid kommer de enbart ta fyra månader innan arbetssättet är implementerat fullt ut. Antalet 

produkttekniker som arbetar med DFA-metoden efter införandet illustreras i Figur 15. 

 

Totalt antal personer 

som arbetar med 

DFA-metoden 

Nya 

personer 

Arbetsmånad efter införande 

Mån. 

1 

Mån. 

2 

Mån. 

3 

Mån. 

4 

Mån. 

5 

              

              

3 3           

              

5 2           

              

              

              

11 6           

Figur 15. Införandeplan illustrerad över tid. 

En variant är att påbörja DFA-arbetet i ett projekt som kan användas som pilotprojekt för 

metoden. På så sätt görs projektet enhetligt enligt den nya arbetsmetoden och det kan bli enklare 

att utvärdera resultatet av modellen. Dessutom kan utvecklingen och användningen av DFA-

arbetet följas under ett helt projekt för att se en eventuell förändring eller variation i 

tillämpbarheten. Nackdelen med detta är att det tar betydligt längre tid att få metoden helt införd 

och etablerad eftersom det sannolikt kommer krävas att projektet slutförs innan metoden kan 

införas fullt ut. En annan nackdel är att följande projekt kan vara annorlunda utformade, vilket 

gör att alla frågeställningar inte beaktas. 

5.3.2 Vidare arbete och förbättringar genom införande 

En viktig del i införande av arbetsmetoden är att det öppnar för ständiga förbättringar. Det är en 

stor fördel att arbeta med en standardiserad metod eftersom det gör att användaren kontinuerligt 

ställs inför samma frågor. Med hjälp av dokumentationen kan statistik fås över alla frågor. Här 

kan det till exempel vara möjligt att dra slutsatser att någon fråga alltid besvaras ”nej”, och 

således bör kanske konstruktion kontaktas på bredare front för att lösa detta problem tidigare. På 

så sätt kan DFA-checklistan användas för produktuppföljning.  



41 

 

Vid fortsatt arbete är det också mycket enklare att identifiera frågornas relevans. Det kanske är 

tydligt att det saknas en fråga eller så är någon oklar och behöver omformuleras eller tas bort. 

Det är praktiskt om ett par personer kan samlas en gång i månaden under den första tiden efter 

införandet för att gemensamt diskutera utformningen. På sikt kan även statistik över hur frågorna 

besvaras vara till hjälp för att kunna utveckla DFA-checklistan.  

För att utveckla Kunskapsbanken är det viktigt att bra lösningar faktiskt publiceras på den. Att ta 

upp och berätta om lösningar för övriga på gruppen är en bra början. Då kan ett snabbt beslut tas 

om den kvalificerar in på Kunskapsbanken. Behövs mer kriterier kan till exempel en poäng från 

DFA-analysen vara en faktor som gör att en lösning kan läggas upp. Är det en lösning som 

beskriver en speciell DFA-teknik, till exempel positionering eller minimering av antal delar, 

kanske det kan vara tillräckligt för att den ska läggas upp. Det kompletteras med diskussion inom 

DEPB för ett gemensamt beslut om uppdatering.  

5.3.3 Motiveringar till DFA-arbete  

Införande av DFA bidrar till många fördelar. En viktig del med införande av den nya checklistan 

är att arbetssättet bli mer strukturerat och standardiserat. Det gör att alla arbetar på samma sätt 

och efter samma förutsättningar. Dokumentationen ger en spårbarhet till hur utföraren av DFA-

analysen tyckte om produkten vid analystillfället. Eftersom frågorna innehåller bestämmande 

svar kan besluten spåras efter tid. DFA-checklistan kan därför användas som beslutsunderlag  

Att ha ett standardiserat arbetssätt kompletterar erfarenhetsbaserat arbete vilket gör att det blir 

enklare för nya personer att arbeta enligt liknande sätt. Det bör också poängteras att unika 

uppgifter gör erfarenheter mindre relevanta. Då många lösningar är nya konstruktioner som löser 

nya problemområden (till exempel lagkrav för utsläppsnivåer) kan det också vara viktigt att ha 

en metod att luta sig mot. 

Arbete med DFA kan kopplas till flera delar av SPS (se även SPS-huset i Figur 2 i kapitel 2.1.2). 

Att det relaterar till standardiserat arbetssätt är givet. Med ett mer strukturerat arbetssätt ges mer 

förutsättningar för rätt från mig. Utföraren av en DFA-analys ges bättre förutsättningar att lyckas 

och att bidra med sin del av utvecklingsarbetet. Dessutom bidrar arbete och förbättringar inom 

monteringsvänliga produkter till att avvikelser på monteringslinan minskar och att montörer ges 

bättre förutsättningar (jämför även här rätt från mig). Arbetet i sig är en förbättring och att utföra 

analysen bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Produktavvikelser minskar med DFA 

(Kunden först) och kortare monteringstider fås vilket ger mer effektivt arbete (Eliminering av 

slöseri). Kunskapsbanken kan kopplas till delen visuellt i SPS. Här illustreras det mer generella, 

standardiserade arbetssättet med DFA-checklistan.  

Då nästan samtliga på DEPB vid en runtfrågning ansåg att de hade arbetsuppgifter som kan 

relateras till den gamla DFA-checklistan bör det vara motivering nog till att använda den nya. 

Det ska också poängteras att checklistan är utformad i samråd med de flesta gruppmedlemmar, 

vilket visar att den är utformad enligt deras önskemål. Detta borde underlätta införandet av 

arbetsmetoden.  

5.3.4 Användning 

Den nya DFA-checklistan ska kunna användas på alla motordelar som ska föras in i produktion. 

Detta för att identifiera problem och minska avvikelser. Checklistans beslutande svar med ja och 

nej som huvudspår gör sig väl lämpat för att testa nya motordetaljer som ska föras in i 

produktion. Detta då det blir tydligt vad produktion tycker om delen vid analystillfället.  

Ett viktigt användningsområde för DFA-checklistan är att använda den för att jämföra två eller 

flera motorkomponenter som har samma funktion. Med hjälp av poängsystemet kan de olika 

lösningarnas medelvärden och index jämföras. Detta kan göras om det är oklart vilken som ska 
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föras in i produktion. Det kan också göras där det finns komponentvarianter i produktion och 

information behövs för att se om den ena är bättre än den andra och om det är möjligt att ersätta 

den med lägre poäng för standardisering av monteringen. På samma sätt kan delsystem jämföras 

mellan olika motortyper eftersom det finns möjlighet att få ett värde på hur väl delsystemet 

uppfyller monteringskrav.  

Exakt var i PD-processen en DFA-analys ska göra är en viktig fråga som det inte finns givna 

svar på utifrån detta arbete. En möjlighet är att relatera DFA-checklistan till arbetssättet med en 

processriskanalys (P-FMEA). För de största produktriskerna görs en DFA-analys. Då kan det 

identifierade problemet översättas till nedbrutna delproblem som tydliggör vad som behöver 

förbättras för att minska riskerna med lösningen. En annan given utgångspunkt är att göra en 

DFA-analys för varje ny del som ska föras in i produktion. Moment och arbetsprocesser där 

DFA-checklistan inte är optimal bör specificeras tydligt om de inte ska följa DFA-metoden. 

DFA-checklistan kan användas i alla delprocesser av PD-processen: gulpil, grönpil och rödpil. Ju 

tidigare en DFA-analys görs desto bättre eftersom potentiella problem kan fångas tidigare och 

ändras i tid. Checklistan fungerar lika bra på verkliga som digitala CAD-modeller. Även här är 

det förstås en fördel att göra analysen tidigt när enbart digitalt underlag finns för att upptäcka 

enklare problem och spara tid och kostnad. Detta kan jämföras med att enkla problem ofta kan 

lösas tidigare genom att titta på en CAD-modell och inte upptäcka det på en fysisk 

provmontering. DFA-analysen står inte heller i något motsatsförhållande till DTA-arbete utan 

kan användas som komplement vid den digitala provmonteringen eller som analys vid potentiellt 

upptäckta problem. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Det här kapitlet diskuterar projektets utförande och de metoder som använts. Dessutom 

sammanfattas de uppsatta målen i korta slutsatser. 

 

 

6.1 Diskussion 

De metoder som användes var viktiga för att nå slutmålet. De kvalitativa metoder som användes 

i början med intervjuer och observationer skapade en bra bakgrund kring problemet samt 

information om arbetssättet på Scania. Att vara på plats gav bra förståelse för hur arbetsprocesser 

fungerar och hur det dagliga arbetet sker. Intervjuerna gav synpunkter på hur samma arbete 

fungerar.  

De test som gjordes var väldigt viktiga för förbättringen av DFA-metoden. Då de var 

strukturerade efter samma mall kunde olika test jämföras för att hitta likheter som kunde bidra 

till förbättringen. Vid olikheter kunde kommentarer och diskussioner vid testen bidra till 

förbättringsarbetet och till hur resultaten skulle tolkas.  

Även om testen för att förbättra DFA-checklistan gjordes på verkliga fall och ämnade vara så 

verklighetstrogna som möjligt kan de förstås inte helt ersätta ett faktiskt arbete med metoden. 

Detta är givetvis en begränsning som är svår att komma förbi. Då själva syftet är att bidra till ett 

förbättringsarbete kan ett test inte vara fullständigt verklighetsanknutet eftersom det då inte är 

dess huvudsyfte. Detta kan relateras till att införandeförslaget bör ske stegvis. 

Flera arbetsmetoder finns på Scania för att fånga upp svåra montage. Ett av dem är 

ergonomiverktyget, SES. Det bör påpekas att de inte finns någon konflikt mellan de två 

arbetssätten. Tvärtom kompletterar de varandra. DFA-checklistan berör frågor som gäller 

produktens utformning och hur det underlättar eller försvårar monteringen. SES behandlar 

utformning och monteringsmoment som har påverkan på kroppens ergonomi och därmed inte 

nödvändigtvis har någon direkt inverkan på själva monteringstiden. Det finns också en 

konrollfråga i checklistan för att säkerställa att SES-analys är genomförd. På samma sätt finns 

inget motsatsförhållande mellan DFA och DTA. Även här kan de användas i olika syften och 

komplettera varandra.  

Eftersom Scania inte har någon generell metod för DFA blir det också vissa skillnader i hur olika 

avdelningar väljer att presentera arbetet. Visualisering med hjälp av verkliga fall och bilder var 

ett tydligt angreppssätt och därför utvecklades Kunskapsbanken för att fylla det behovet. 

Kunskapsbanken ger inte ett strukturerat arbetssätt, något som DFA-checklistan tillför. Då 

Kunskapsbanken anses mer mångsidig än de andra produktionsenheternas visualiseringar av 

DFA, borde det finnas god möjlighet att göra liknande hos dem, om intresse finns. Det måste 

även finnas ett intresse hos konstruktörer att använda den visualiserade varianten för sina 

respektive konstruktionslösningar. 

Var DFA-checklistan ska användas i PD-processen är en viktig del som inte kunnat verifieras 

mer än det korta resonemanget i kapitel 5.3.4. Under projektets gång hade flera produkttekniker 

skilda förslag kring hur och var detta ska ske och påpekade att det är en väldigt komplex fråga. I 

DEPB:s milstolpar finns det beskrivet när DFA-checklistan ska användas, vilket borde vara 

utgångspunkten.  
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6.2 Slutsatser 

Slutsatserna dras i förhållande till hur väl de i början uppsatta målen uppfyllts. Slutsatserna 

presenteras enligt den ordning som tidigare använts i kapitel 1.3.  

Mål 1. Användarvänligheten i den nya DFA-checklistan är förbättrad, speciellt gällande 

mängden frågor, frågornas relevans och den nya utformningen i Excel. 

Mål 2. Nya svarsnivåer införs på DFA-checklistan. Mätbarhet kan tillämpas och mätbara 

värden kopplas samman med svarsnivåerna. 

Mål 3. En införandeplan är framtagen. Dessutom beskrivs potentiella arbetsområden samt 

hur vidare förbättringar av metoden kan ske vid kontinuerligt arbetande med den. 

Mål 4. Strukturen på Kunskapsbanken förändras från dokument i mappar till ett kategoriträd 

som länkar till varje artikel genom Scanias interna Wikipedia-system. Länkar görs på 

vissa ställen i DFA-checklistan till delar av Kunskapsbanken. 
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7 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

Det här kapitlet ger rekommendationer ur examensarbetet samt förslag på framtida, relaterade 

arbeten. 

 

 

7.1 Rekommendationer 

Rekommendationen är att DEPB påbörjar DFA-arbete med den nya DFA-checklistan enligt 

föreslagen införandeplan. 

DEPB rekommenderas att marknadsföra och ständigt förbättra Kunskapsbanken. En ansvarig för 

detta ska utses. 

7.2 Framtida arbete 

Det största arbetet blir troligen att ta reda på exakt var i arbetsprocessen som DFA-analysen ska 

utföras. Förhoppningsvis kan kontinuerligt arbete bidra till bättre kunskap, vilket leder till att det 

blir naturligt var DFA hamnar i arbetsprocessen.  

Kunskapsbanken kan även användas för att lägga in information från motormonteringen som inte 

är monteringsrelaterad. I sådana fall behövs troligen en mindre ändring av kategoriseringen. 

DFA integrerat i en mjukvara annan än Excel är framtidsfråga och ett långsiktigt arbete. 

Kombination med DTA är ett förslag på en utgångspunkt.   

Uppdatering av Kunskapsbanken är ett kontinuerligt arbete som måste göras för att bygga på 

informationstillgången. Vid slutet av detta projekt fanns många artikelsidor. För att få full effekt 

och kunna använda informationskanalen måste fler artiklar läggas in. 

Vid kontinuerligt arbete kan större kännedom fås om frågornas utformning och relevans. Det kan 

hända att någon behöver tas bort eller att det tillkommer en viktig fråga i framtiden.  

Ett framtida projekt för Scania kan vara att integrera andra produktionsenheters DFA-arbete på 

Kunskapsbanken för att skapa en bredare bas med mer information. 
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Meijer, Andreas. Global Produktberedare, Scanias axelmontering (DTT). 2013-10-10 

Oscarsson, Madelene. Global Produktberedare, Scanias hyttmontering (MPCP). 2013-10-11 

Sahlin, Tomas. Manufacturing engineer, Bombardier. 2013-10-24 

Stridsberg, Ingrid. Projektmontör, Scanias motormontering (DEPD). 2013-09-16 
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BILAGA A – ORGANISATIONSINDELNING PÅ SCANIA 

I den här bilagan visas en grundläggande organisationsindelning för Scania. Fokus ligger på 

var grupp DEPB ligger i förhållande till övriga Scania.  
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BILAGA B – INTERVJUFRÅGOR 

I denna bilaga listas de intervjufrågor som var utgångspunkten för intervjuerna i första början 

av projektet. Där frågorna skilde sig åt delas de upp i mer specifika frågor som ställdes till varje 

yrkesroll. Eftersom intervjuerna var planerade som semi-strukturerade ställdes även andra 

frågor, ej presenterade här, som var följdfrågor till vissa av svaren. 

 

 

Generella frågor 

Din roll och dina arbetsuppgifter? 

Vilken roll har DFA i ditt arbete? Arbetar du med DFA? 

Känner du till (DEPB:s) DFA-checklista? 

Hur är kommunikationen med andra yrkesroller (speciellt konstruktörer montörer och 

produkttekniker, beroende på vem som får frågan)?  

Finns DFA i kommunikation med främst dessa två grupper? Behövs det 

Frågor specifika för produkt- och processtekniker 

Använder du dig av DFA-checklistan? (Har du använt dig av den?) 

Varför (inte)? Vissa delar (vilka)? 

Vad är bra/dåligt med checklistan? Hur är användarvänligheten? 

Hur vill du att den ska vara utformad? Vad saknas/finns för mycket? Struktur av frågor? 

Vad skulle få dig att använda dig av den (eller en liknande metod)? Varför? 

Är du informerad om DFA-checklistan? Hur gick det till? 

Är arbetsmetoden införd? När? 

Hur är ni instruerade att använda checklistan? (Är ni instruerade att använda den?) 

Frågor specifika för konstruktör 

Har du någon metod/arbetssätt för DFA? 

Vems uppgift är det att se till att produkten går att montera? (Konstruktör, produkttekniker?) 

Vems uppgift är det att se till att produkten är monteringsvänlig – t.ex. ergonomi? (Konstruktör, 

produkttekniker?) 

Frågor specifika för projektmontör 

Blir din åsikt tillgodosedd? För lite, för mycket? 

Hur vill du att produktutvecklingsarbetet ska gå till? Ur montörs synvinkel. 
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Frågor specifika för Scanias chassi/hytt/axlar samt 
Bombardier 

Hur är DFA-arbetet på chassi/hytt/axlar/Bombardier? Finns speciella metoder eller liknande? 

Används den? Varför/varför inte? 

Vad är bra/dåligt med en eventuell metod? Användarvänlighet? 
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BILAGA C – WBS 

I denna bilaga visas en WBS för det första målet med att förbättra den existerande DFA-

metoden. 
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BILAGA D – TABELLER FÖR TEST AV DFA-
CHECKLISTA 

I denna bilaga presenteras de tabeller som användes i förbättringsarbetet för DFA-checklistan 

 

 

Tabell D1. Utdrag ur checklista för förbättringsarbete (gammalt utseende). 

Fråga J
a
 

N
e
j 

N
/A

 

Kommentar 

1. Är konstruktionslösningen 
framtagen med minimalt (minsta 
möjliga) antal varianter? 

    

2. Är konstruktionslösningen 
framtagen så att ingen 
efterjustering krävs? 

    

   3. Bra monterbarhet     

   3.1 Är toleranserna på artikeln 
satta så att inga problem 
uppstår vid placering och 
inpassning, då toleranserna är 
vid sina maximala gränser? 

    

   3.2 Kan artikeln monteras med 
befintliga verktyg och fixturer? 

    

   3.3 Finns åtkomst för 
befintliga verktyg fixturer? 

    

 

Tabell D2. Utdrag ur checklista för förbättringsarbete (enkelt utseende). 

Fråga Ja
 

N
ej

 

N
/A

 

Kommentar 

1. Är konstruktionslösningen 

framtagen med minimalt (minsta 

möjliga) antal varianter? 

    

2. Är konstruktionslösningen 

framtagen så att ingen 

efterjustering krävs? 

    

3. Bra monterbarhet     

   3.1 Är toleranserna på artikeln 

satta så att inga problem uppstår 

vid placering och inpassning, då 

toleranserna är vid sina maximala 

gränser? 

    

   3.2 Kan artikeln monteras med 

befintliga verktyg och fixturer? 

    

   3.3 Finns åtkomst för befintliga 

verktyg fixturer? 
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Tabell D3. Checklista för test av svarsnivåer (Alternativ 1). 

Fråga Ja
 

N
ej

 

N
/A

 

Kommentar 

1. Är konstruktionslösningen 

framtagen med minimalt antal 

varianter? 

    

2. Är konstruktionslösningen 

framtagen så att ingen 

efterjustering krävs? 

    

3. Är asymmetrisk artikel tydligt 

asymmetrisk? 

    

4. Är artikeln utformad så att den är 

omöjlig att montera fel (poka-

yoke)? 

    

5. Kan artikeln monteras med 

befintliga verktyg och fixturer 

(även åtkomst)? 

    

6. Undviks att artikeln förhindrar 

montage av efterföljande artiklar? 

    

 

Tabell D4. Checklista för test av svarsnivåer (Alternativ 2). 

Fråga Ja
 

Ja
, 

m
en

 o
m

k
o

n
st

ru
k

ti
o
n

  
k
o

m
m

er
 b

eh
ö

v
as

 

N
ej

, 
m

en
 a

rt
ik

el
n

 k
an

 i
n
fö

ra
s 

i 
p

ro
d
u

k
ti

o
n

 

N
ej

 

N
/A

 

Kommentar 

1. Är konstruktionslösningen 

framtagen med minimalt antal 

varianter? 

      

2. Är konstruktionslösningen 

framtagen så att ingen 

efterjustering krävs? 

      

3. Är asymmetrisk artikel tydligt 

asymmetrisk? 

      

4. Är artikeln utformad så att den 

är omöjlig att montera fel (poka-

yoke)? 

      

5. Kan artikeln monteras med 

befintliga verktyg och fixturer 

(även åtkomst)? 

      

6. Undviks att artikeln förhindrar 

montage av efterföljande artiklar? 
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Tabell D5. Checklista för test av svarsnivåer (Alternativ 3). 

Fråga 5 4 3 2 1 N/A Kommentar 

1. Konstruktionslösningen är 

framtagen med minimalt antal 

varianter. 

       

2. Konstruktionslösningen är 

framtagen så att ingen 

efterjustering krävs. 

       

3. En asymmetrisk artikel tydligt 

asymmetrisk. 

       

4. Artikeln är utformad så att den 

är omöjlig att montera fel (poka-

yoke). 

       

5. Artikeln kan monteras med 

befintliga verktyg och fixturer 

(även åtkomst). 

       

6. Artikeln förhindrar ej montage 

av efterföljande artiklar. 

       

 

Tabell D6. Checklista för test av svarsnivåer (Alternativ 4). 

Fråga 9 3 1 N/A Kommentar 

1. Konstruktionslösningen är 

framtagen med minimalt antal 

varianter. 

     

2. Konstruktionslösningen är 

framtagen så att ingen 

efterjustering krävs. 

     

3. En asymmetrisk artikel tydligt 

asymmetrisk. 

     

4. Artikeln är utformad så att den 

är omöjlig att montera fel (poka-

yoke). 

     

5. Artikeln kan monteras med 

befintliga verktyg och fixturer 

(även åtkomst). 

     

6. Artikeln förhindrar ej montage 

av efterföljande artiklar. 
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BILAGA E – NY DFA-CHECKLISTA 

Denna bilaga visar den nya DFA-checklistan som urklipp från Excel. 

 

 

Produktfrågor (allmänna) 

 
 

 

 

 

  

Fråga J
a
, 

lö
s
n

in
g

e
n

 ä
r 

b
ä
tt

re
 ä

n
 t

id
ig

a
re

J
a
, 

lö
s
n

in
g

e
n

 ä
r 

li
k
v
ä
rd

ig
 m

e
d

 t
id

ig
a
re

J
a
, 

m
e
n

 l
ö

s
n

in
g

e
n

 ä
r 

s
ä
m

re
 ä

n
 t

id
ig

a
re

N
e
j,

 m
e
n

 a
rt

ik
e
ln

 k
a
n

 i
n

fö
ra

s
 i

 p
ro

d
u

k
ti

o
n

N
e
j 

(o
m

k
o

n
s
tr

u
k
ti

o
n

 k
rä

v
s
)

N
/A

Kommentar Hänvisning
         

1 Är konstruktionslösningen 

framtagen med minimalt antal 

varianter (även gällande 

hyttyper, buss, industri, marin)?

2  Är artikeln konstruerad så att 

vassa kanter inte förekommer?

3   Är artikeln utformad så att den 

är omöjlig att montera fel (poka-

yoke, tydligt asymmetrisk etc.)?

4  Kommer förmonterade artiklar 

täthetskontrolleras hos 

leverantör?

5  Är artikeln konstruerad så att 

artikelnummermärkning eller 

annan identifikationsmöjlighet 

finns?

6  Är artikeln konstruerad så att 

artikelnummermärkning eller 

annan identifikationsmöjlighet 

finns?

7  Är toleranserna på artikeln satta 

så att inga problem uppstår vid 

placering och inpassning, då 

toleranserna är vid sina maximala 

gränser?
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Produktfrågor (specifika) 

 
  

Fråga J
a
, 

lö
s
n

in
g

e
n

 ä
r 

b
ä
tt

re
 ä

n
 t

id
ig

a
re

J
a
, 

lö
s
n

in
g

e
n

 ä
r 

li
k
v
ä
rd

ig
 m

e
d

 t
id

ig
a
re

J
a
, 

m
e
n

 l
ö

s
n

in
g

e
n

 ä
r 

s
ä
m

re
 ä

n
 t

id
ig

a
re

N
e
j,

 m
e
n

 a
rt

ik
e
ln

 k
a
n

 i
n

fö
ra

s
 i

 p
ro

d
u

k
ti

o
n

N
e
j 

(o
m

k
o

n
s
tr

u
k
ti

o
n

 k
rä

v
s
)

N
/A

Kommentar Hänvisning

8          

Fästelement

8.1  Är fästelementet integrerat i 

artikeln (t.ex. genom 

snäppförband)?

8.2  Är artikeln framtagen med 

minsta möjliga antal skruvar?

8.3  Finns utrymme för hylsa kring 

skruven?

8.4  Används standardiserad 

skruv?

O-ring

8.5  Är O-ring i rätt storlek (d.v.s. 

inte för stor eller för liten)?

8.6  Ligger (axiell) O-ring kvar när 

artikeln stöts till eller vänds?

8.7  Undviker O-ringen att passera 

vassa kanter vid montering?

Tätningar

8.8  Används packningen till flera 

tätningsytor (d.v.s. 

kombineras flera packningar)?

8.9  Används s.k. dickflärp för att 

möjliggöra kontroll att 

tätningen är monterad?

Rör/Slang/Kabel

8.10  Används snabbkoppling?

8.11  Finns märkning för 

slangklämmors läge?

8.12  Ligger rör/slang/kabel fri mot 

andra artiklar?

Kugghjul

8.13  Finns två hål i kugghjulet för 

mothåll vid montering

Styrpinnar

8.14  Integreras styrpinne i någon 

artikel?
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(forts.) 

 
  

Nippel

8.15  Undviks vinkelnippel (om 

nippeln är svår att få i rätt 

vinkel)?

Banjonippel

8.16  Är banjonippel det enda 

kopplingsalternativet (istället 

för t.ex. snabbkoppling)? 

Klämmor

8.17  Integreras klämman i 

artiklarna? 

Motorprovningsfrågor

8.18  Används snabbkoppling till 

motorprovningen?

8.19  Är anslutningen till 

motorprovningen 

standardiserad (mellan lastbil, 

buss, industri och marin)?

8.20  Finns utrymme för händer vid 

inkoppling i provningen?

8.21  Är konstruktionen framtagen 

så att den totala  in- och 

urkopplingstiden i 

motorprovningen inte ökar?
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Frågor för monteringsprocess 

 
  

Fråga J
a
, 

lö
s
n

in
g

e
n

 ä
r 

b
ä
tt

re
 ä

n
 t

id
ig

a
re

J
a
, 

lö
s
n

in
g

e
n

 ä
r 

li
k
v
ä
rd

ig
 m

e
d

 t
id

ig
a
re

J
a
, 

m
e
n

 l
ö

s
n

in
g

e
n

 ä
r 

s
ä
m

re
 ä

n
 t

id
ig

a
re

N
e
j,

 m
e
n

 a
rt

ik
e
ln

 k
a
n

 i
n

fö
ra

s
 i

 p
ro

d
u

k
ti

o
n

N
e
j 

(o
m

k
o

n
s
tr

u
k
ti

o
n

 k
rä

v
s
)

N
/A

Kommentar Hänvisning
        

9  Monteras artiklen utan 

efterjustering?

10 Monteras artikeln utan 

medvridning?

11  Kan artikeln monteras med 

befintliga verktyg och fixturer  

(gäller även åtkomst och 

angreppspunkt för eventuellt 

lyftverktyg)?

12  Är artikeln konstruerad så 

monteringstiden åtminstone är 

lika som tidigare 

konstruktionslösning?

13  Är artikeln utformad så att den 

hålls kvar i position när den 

placerats?

14  Är artikeln möjlig att montera 

utan att demontera andra?

15  Har artikeln självpositionerande  

egenskaper vid montering?

16  Om artikeln behöver maskeras, 

finns åtkomst för att göra det 

manuellt?

17  Kan artikeln monteras enligt 

mastersekvensen?

18  Är artikeln konstruerad så att 

den går att montera inom (den för 

artikeln förväntade) takttiden?
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Frågor efter monteringsprocess 

 
  

Fråga J
a
, 

lö
s
n

in
g

e
n

 ä
r 

b
ä
tt

re
 ä

n
 t

id
ig

a
re

J
a
, 

lö
s
n

in
g

e
n

 ä
r 

li
k
v
ä
rd

ig
 m

e
d

 t
id

ig
a
re

J
a
, 

m
e
n

 l
ö

s
n

in
g

e
n

 ä
r 

s
ä
m

re
 ä

n
 t

id
ig

a
re

N
e
j,

 m
e
n

 a
rt

ik
e
ln

 k
a
n

 i
n

fö
ra

s
 i

 p
ro

d
u

k
ti

o
n

N
e
j 

(o
m

k
o

n
s
tr

u
k
ti

o
n

 k
rä

v
s
)

N
/A

Kommentar Hänvisning
         

19 Är konstruktionslösningen 

framtagen utan påverkan på 

motorpall/leveranspall för 

samtliga motortyper samt 

stöttor/v-bock för 

svänghjulskåpa?

20 Kan efterföljande artiklar 

monteras (utan att den 

analyserade artikeln förhindrar 

detta)?

21 Ligger artikeln fri från (d.v.s. ej i 

kontakt med) andra artiklar som 

den inte ska fästas mot? 

22 Är konstruktionslösningen 

framtagen med hänsyn till 

målarutrustningens 

begränsningar (t.ex. åtkomst)? 

23 Är SES-analys utförd?
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