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Sammanfattning 

Detta är ett examensarbete som genomförts på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik med 
inriktningen industriell ekonomi och produktion i Södertälje. Examensarbetet omfattar 15 
högskolepoäng och genomfördes på 10 veckor under vårterminen 2014 på Scania, Södertälje. 
 
Mätrummen på motorbearbetningen i byggnad 002 och 182 analyserades i syfte att ta fram ett Excel‐
baserat verktyg för kontroll och planering av kapacitet, resursbehov och beläggning. En 
simuleringsmodell togs fram för att verifiera Excel‐verktyget. 
 
Mätrummen består av ett flertal olika mätstationer med olika maskiner och mätningarna som görs 
indelas i fyra kategorier. Dessa kategorier är kvalitetssäkringar, revisioner, mätuppdrag och 
kraschmätningar. 
 
Under projektets gång blev det tydligt att E‐log, som används för planering av mätuppdrag, var utformat 
på ett sätt där viktig data för kartläggning av uppdragen saknades. Uppdragen var inte uppdelade efter 
arbetsstation och tidsåtgång för stationen saknades vilket gjorde att man inte kunde använda lagrad 
data i det syfte man tänkt. För att få ut önskad data hade varje uppdrag behövts granskas för sig, vilket 
var för tidskrävande för att hinna göras under de 10 veckor som arbetet genomfördes.  
 
Gruppen tog fram ett Excel‐verktyg som uppfyller de krav som ställts av uppdragsgivaren. Man tog även 
fram förslag på ändringar som behövs göras, bland annat i kategorisering i E‐log och standardisering av 
dessa, vilka är förutsättningar för att verktyget ska fungera. 
 
Arbetet med simuleringen avbröts på grund av bristerna som uppkom under projektets gång, men 
modellen som tagits fram är en god grund för ett eventuellt framtida examensarbete när ändringar 
genomförts och historisk data finns.  
 
Verifieringen av verktyget gjordes istället med hjälp av användartester. 

Nyckelord 
Planering, simulering, kapacitet, belastning, beläggning



  



 
 

 
 

 Bachelor of Science Thesis TMT 2014:22  

 

Planning tool for measuring room – analysis of 
occupancy for various time horizons 

   
  Sebastian Claw 

Anton Wieselblad 

Approved 

2014-06-22 

Examiner KTH 

Claes Hansson 

Supervisor KTH 

Alexander Engström 

 Commissioner 

Scania AB 

Contact person at company 

Jonas Ahlkvist 

 

Abstract 
This is a bachelor thesis which has been conducted at the engineering program of industrial engineering 
and production at the Royal Institute of Technology in Södertälje, Sweden. The thesis was done over 10 
weeks during the spring semester of 2014 for Scania in Södertälje. 
 
The measuring rooms in building 002 and 182 of the engine production were analysed with the purpose 
to develop an Excel‐based tool for control and planning of capacity, resource needs and occupancy. A 
simulation model was also developed to verify the Excel‐tool. 
 
The measuring rooms consist of numerous work stations and machines, and the different 
measurements that they do are divided into four categories; Quality assurance, revisions, measurement 
tasks and crash measures.  
 
During the project, it became clear that the tool used for planning measurement tasks, called E‐log, was 
built in a way that important data for analysing these tasks was missing. The tasks didn’t divide the time 
consumed between the different work stations, in fact it was not clear which work station each task 
belonged to, which led to the group not being able to use historic data the way they initially planned to. 
To acquire the data needed one would have to look into each and every task, which would have been 
too time consuming to fit into the 10 weeks of this thesis. 
 
The group developed a tool that fulfils the requirements defined by the customer. The group also 
proposed numerous improvements, regarding categorisation and standardisation of these, which are 
requirements for the tool to work. This meant that the tool will not be able to use data stored up until 
the implementation of the changes, but that it will be ready for use when they are.  
 
The work with the simulation was decidedly cancelled because of the deficiencies of E‐log, but the 
simulation model that has been developed will serve as a good base for a possible future thesis when 
the suggested changes have been implemented. 
 
To verify the Excel‐tool the group instead conducted user trials. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Scania är ett globalt producerade företag med ett huvudkontor och huvuddel av produktion i 

Södertälje i Sverige. Verksamhet innefattar produktion utav lastbilar, bussar och båtmotorer. För 

att stärka sin position på marknaden har kvalitetsarbetet blivit ett viktigt område för Scania. En 

viktig del i det dagliga kvalitetsarbetet är mätningen av artiklar i produktionen för att verifiera att 

maskinerna gör rätt. De mätningar som inte produktionen kan utföra själva görs i ett mätrum. 

Den ökade efterfrågan på mätaktiviteter har under de senaste åren lett till investeringar i maskiner 

och kontorsutrymme utan kontroll över det exakta behovet och kapacitetsökningen som 

investeringarna lett till. Okunskapen leder till problematik i planeringsarbetet och därmed 

omedvetenhet i hur effektiv kapacitetsutnyttjandet blir (beläggningsgraden). För att skapa en mer 

effektiv process i mätrummet på motorbearbetningen har Scania i Södertälje tagit fram detta 

examensarbete som ska skapa en stabilare planering med ett förbättrat resursutnyttjande som 

följd. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att förbättra planeringen av beläggningen i mätrummen i 

byggnad 002 och 182 på Scania för att bidra till en effektivare resursfördelning samt kontroll av 

resursbehov. 

1.2.1 Mål 

 Ta fram ett Excel-baserat verktyg för planering av mätrummens kapacitet och behov av 

resurser vid olika belastning.  

 Verifiera Excel-verktyget, med en simuleringsmodell av mätrummen i Extendsim8. 

1.3 Avgränsningar 

 Arbetet tar hänsyn till ekonomiska sammanhang men utför ingen specifik ekonomisk 

analys. 

 Examensarbetet analyserar inte konsekvenserna av mätrummets prioriteringar med 

avseende på produktionens verksamhet. 

 Verktyget ska inte ge råd utan bara ge fakta.  

 Verktyget kommer att utföra övergripande veckovis planering av verksamheten. 

 Arbetet kommer inte att undersöka fördelar respektive nackdelar med att mätinstrument 

står i mätrummet gentemot att de står på ute på line. 

 Artikelgrupper behandlas som en enhet, där ledtider baseras på den artikel som kräver 

längst tid. 

 Uppdelningen i beläggning för mättekniker och maskin är baserat på att mätteknikern inte 

är bunden till maskinen under mätning utan är fri att göra annat.  
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 Mätrummen är behandlade som två oberoende och enskilda enheter. 

1.4 Kravspecifikation 

1.4.1 Funktionskrav 

Uppdragsbeställaren vill i slutet av projektet ha: 

 Ett Excel-verktyg som visualiserar nedanstående punkter genom lämpliga nyckeltal och 

därmed möjliggör en effektivare fördelning av resurserna: (t ex beläggning för akuta 

mätningar gentemot standardmätningar) 

 Kapacitet för varje funktion i mätprocessen redovisat i tider. 

 Fördelningen av belastning på respektive funktion redovisat i flöden. 

 Vilken beläggning mätrummets respektive funktion har. 

 Planeringen ska sträcka sig tre månader framåt och ska identifiera efterfrågeändringar. 

 Behovet visualiserat över flera tidshorisonter (olika säkerhet). 

 Dokumentet ska visualisera om det finns kapacitet eller inte och därmed flagga för om det 

behövs en ny maskin så fort som möjligt. 

 Excel-verktyget ska klara av planering enligt krav från Scania standard. 

 Excel-verktyget ska fungera som underlag för investeringsansökningar. 

 En manual kring användandet av Excel-verktyget som förståelse för uppbyggnad och 

funktion. 

 Grundläggande Excelkunskaper ska räcka för att kunna hantera Excel-verktyget. 

 Excel-verktyget ska vara utbyggbart och därmed vara reserverat för utökade behov. 

1.4.2 Kostnadskrav 

Projektet har ingen egen budget utan är begränsat till de programlicenser och övriga resurser som 

uppdragsgivaren och KTH redan besitter. Hyresfria lokaler, datorer och övrig utrustning som 

projektet förväntas behöva finns tillgängligt både hos uppdragsgivaren och KTH. 

1.4.3 Dokumentationskrav 

 Processens flöde av artiklar ska dokumenteras. 

 Processens ledtider ska dokumenteras. 

 Processens arbetssätt ska dokumenteras. 

 Processens tillgångar i form av verktyg, maskiner och personalstab ska dokumenteras. 

 Excel-verktyget skall dokumenteras och förklaras i form av en manual. 

 Tester och mätningar ska dokumenteras. 



3 
 

 En rapport ska skrivas utifrån KTH:s projektrapportsmall. 

1.4.4 Tidskrav 

Projektet kommer att genomföras under vårterminen 2014 och omfatta omkring 400 

arbetstimmar per deltagare, totalt 800 timmar.  
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2 Metod  

Datainsamlingen kommer att bestå både av primär- och sekundärdata och denna kommer att 

samlas in genom: 

 Kvalitativa metoder (litteratur, telefonsamtal, e-post, intervjuer, observationer) 

 Kvantitativa metoder (mätningar av nyckeltal i processen) 

Valet av metoder grundar sig i att gruppen vet att en del data finns samlad och tillgänglig men 

ytterligare data kommer att behöva samlas in, därför har man både valt metoder där man 

använder sig av dokumenterad information och metoder där man behöver göra mätningar för att 

samla in den. 

2.1 Urval 

Projektet genomförs i mätrummen på Scanias motorbearbetning i Södertälje (byggnad 002 och 

182). 

2.2 Verktyg 

De verktyg som kommer att användas under projektets gång är: 

Extendsim8 – Programvara för simulering 

Microsoft Excel 

Scanias Produktionssystem 

2.3 Datainsamling 

Datainsamling kring processen kommer göras genom observationer i form av personligt 

deltagande av projektmedlemmarna samt frågor till anställda genom olika former av muntliga och 

skriftliga intervjuer. Mätningar och insamling av historisk data kommer även att göras. 

Annan faktainsamling kommer att göras med hjälp av relevant litteratur inom ämnet. 

Projektdeltagarna är båda i slutet av en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik och har innan 

projektets start läst olika produktions och logistikkurser som är relevanta till examensarbetet.  

2.4 Analys 
Projektgruppen kommer att analysera arbetsprocessen i mätrummet. Detta för att få förståelse 

för hur Excel-verktyget ska utformas och få en tydlig bild utav nuläget i form av mätrummets 

resurser för att senare även kunna jämföra med teorin och se om det finns ändringar i arbetssätt 

för att effektivisera planeringen.  

Projektgruppen kommer även utföra en analys av mätrummets materiella resurser, hur de är 

fördelade över arbeten och dess kapacitet. Även detta är för att ta reda på vad maskiner och 

verktyg med mera klarar av och hur de planeras på bästa sätt.  

Vidare kommer projektgruppen analysera artikelflödet som kan anses vara belastningen på 

mätrummet.  
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2.5 Genomförande 

Projektets arbetsprocess definieras i de tio punkter som redovisas i  Figur 2.1. 

 

Figur 2.1, Arbetsprocessen vid genomförandet 
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3 Teoretisk Referensram 

3.1 Simulering 

Simulering erbjuder möjligheten att visualisera ett flöde utan att skapa det fysiskt. En 

simuleringsmodell gör det enkelt att hitta flaskhalsar, uppskatta kapacitet och förutse beläggning, 

och är användbar för att analysera effekter av förändring i resurser i form av arbetskraft och 

maskinkapacitet. Med simulering kan man ta fram ett statistiskt säkerställt intervall av utfall, som 

ger information om flaskhalsar, producerade artiklar, kapacitet och mer. 

Exempelvis kan en modell av ett framtida produktionsflöde simuleras för att säkerställa att 

beräkningar och analyser är korrekta och att det fungerar, innan det skapas fysiskt.  

Simulering är en integrerad del av riskanalysering, kapacitetsplanering och tillförlitliga 

ingenjörsprojekt. En välgenomförd simulering kan fungera som investeringsunderlag för nya 

resurser. 

ExtendSim8 är en programvara för simulering av processer och är den programvara som används 

i detta examensarbete. 

3.1.1 Är simulering rätt verktyg? 

Innan simuleringsarbetet påbörjas, behöver ett par frågor besvaras. 

Hur vet man om simulering är rätt verktyg för att lösa ett problem? Ett sätt är att ta reda på när 

det inte är ett bra verktyg. I (Banks, m. fl., 2010) beskrivs följande 10 punkter för att avgöra när 

simulering inte är rätt verktyg. 

1. Om problemet kan lösas med vanligt sunt förnuft. 

2. Om problemet kan lösas analytiskt, där man exempelvis kan räkna ut det för hand. 

3. Om direkta experimenteringar i fysiska flödet är billigare än att bekosta en simulering. 

4. Om kostnaden för simuleringen blir dyrare än förväntade besparingar. 

5. Om det inte finns resurser. 

6. Om det inte finns tid. 

7. Om det inte finns underlag i form av rätt data tillgängligt. 

8. Om förmågan och möjligheten att verifiera modellen inte finns. 

9. Om man har oresonliga krav och förväntningar på simuleringen. 

10. Om systemet är för komplext och inte går att definiera eller få grepp om. 

Om ett problem inte stämmer in på någon av de 10 ovanstående punkterna är sannolikheten stor 

att simulering är ett effektivt verktyg. 

 

3.1.2 Innan modellbygget startar 

Byggandet av en modell är en iterativ process och varje steg i processen kräver jämförelse mellan 

modellen och det befintliga systemet, analys av resultat och utveckling av modellen. En naturlig 
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belägenhet är att börja bygga modellen direkt, men fler användbara modeller kommer att tas fram 

om man inleder processen av ett modellbygge med att ställa ett par grundläggande frågor: 

Vad är målet med modellen?  

Det är viktigt att bestämma syftet med en modell. Detta kommer att ange vilken detaljnivå som 

krävs och kommer att hjälpa att behålla fokus på målen. Vilka är gränserna för modellen och 

vilken detaljnivå bör ingå? Målet med modellen bör avgöra vad som ska ingå i modellen och vad 

som utelämnas. 

Vad finns nödvändiga data?  

Det är användbart att börja samla in data tidigt i processen för att det kan ofta ta ett tag att få tag 

på all nödvändig information. Man kommer även att behöva veta om ett indata är ett absolut 

värde eller om det kommer från en statistisk distribution. Ytterligare databehov kan dyka upp allt 

eftersom processen fortlöper. Modellen kan till exempel leda till att man utforskar alternativ som 

inte tidigare betraktats. 

Hur ska modellen konceptualiseras?  

Innan man startar ExtendSim behöver man tänka på vad de olika komponenterna i systemet 

representerar. Bestäm ungefärliga tidsfördröjningar, resursbegränsningar, flöden genom systemet 

och logiska händelser som inträffar i modellen. Detta kommer att hjälpa bestämma hur modellen 

ska byggas. 

Vilka alternativ kommer att undersökas?  

Även om modellen kan leda in på nya, oväntade riktningar, försök tänka framåt för att göra 

modellen enkel att ställa om från ett alternativ till ett annat. 

3.1.3 Simuleringsprocessen enligt Extendsim 

Likt alla projekt finns det två sätt man kan gå till väga vid simulering. Det ena är att djupdyka 

direkt utan vidare planering. Det andra, generellt mer effektiva, är att ta fram en projektplan innan 

start. Skaparna av Extendsim, (Imagine That, Inc, 2007), har följande plan för att göra skapandet 

av modellen så enkelt som möjligt. 

Formulera problemet. Här formuleras problemet och mål definieras. 

Beskriv flödet av information. Bestäm var information vandrar från en del av modellen till en 

annan, och vilka delar som behöver information samtidigt. 

Bygg och testa modellen. Bygg upp systemet med blocken som finns i ExtendSims bibliotek. 

Börja enkelt, verifiera att det fungerar samtidigt modellen byggs ut ytterligare efter behov. 

Samla in data. Identifiera, specificera och samla in de data som behövs för modellen. Detta är 

generellt det mest tidskrävande steget. Det inkluderar insamling av såväl numeriska data som 

matematiska formler så som distribution av slumpmässiga händelser. 

Kör modellen. Bestäm hur lång tid som ska simuleras och hur noggrant resultat behöver vara 

och kör sedan modellen. 

Verifiera resultatet. Jämför modellens resultat med det förväntade resultatet. 



9 
 

Validera modellen. Jämför modellen med det verkliga systemet, om det finns tillgängligt. Eller 

låt systemexperter utvärdera modellen och dess resultat. 

Analysera dina resultat. Dra slutsatser baserade på modellens resultat och ge förslag på hur 

systemet kan förändras. 

Experimentera. Implementera och testa rekommenderade ändringar i modellen. 

Dokumentera. Definiera modellens syfte, antaganden, tekniker, metoder, krav på data och 

resultat. 

Implementera dina beslut. Använd resultaten i verkligheten. 

3.2 Extendsim8 

Extendsim8 är en programvara för simulering av diskreta processer. En modell byggs upp med så 

kallade block som finns i en bred variation för att fylla de flesta syften och genom att använda 

block med olika funktion kan man skapa en virtuell bild av ett flöde för att sedan analysera det 

och få fram väsentliga nyckeltal. Blocken delas in i olika bibliotek som fyller olika funktion, och i 

detta examensarbete används främst Item- och Value-biblioteken. 

3.2.1 Bibliotek 

3.2.2 Item-biblioteket 

Blocken i Item-biblioteket representerar typiska aktiviteter, operationer och resurser i ett flertal 

miljöer. Blocken ansluts i ett aktivitets- eller dataflödesdiagram som representerar ett system. 

Genom en variation av tillgängliga förprogrammerade block kan man skapa ett system utan 

behovet att programmera. Nedan finns exempel på block kategoriserade efter 

användningsområde. 

Aktiviteter 

Blocken i denna kategori används för att behandla artiklar i simuleringsmodellen, se Tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1, Aktivitetsblock 

Attribut 

Dessa block tilldelar och visar en artikels attribut, se Tabell 3.2. 

Ikon Namn Funktion

Activity
Håller en eller fler artikel och skickar dem vidare efter en viss tid, 

baserat på ankomsttid och cykeltid för varje artikel

Item-biblioteket
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Tabell 3.2, Attributblock  

Köer 

Dessa block håller, fördröjer och sorterar artiklar, se Tabell 3.3. 

 

Tabell 3.3, Köblock  

Resurser 

Dessa block representerar resurser, se Tabell 3.4. 

 

Tabell 3.4, Resursblock 

Styrning 

Dessa block förflyttar artiklar till rätt plats, se Tabell 3.5. 

Ikon Namn Funktion

Get

Visar och skickar attribut från artiklar som passerar. Attributvärdet 

visas i dialogrutan och det utgående värdet visas i 

utgångsanslutningen. Det går att hämta och skicka flera attribut 

samtidigt genom flera utgångsanslutningar.

Set
Anger ett värde till passerande artiklar. Kan ange ett värde beroende 

på funktion, artikel, eller hämta värden från en databas.

Item-biblioteket

Ikon Namn Funktion

Queue

Köar artiklar och skickar dem vidare baserat på en köalgoritm vald av 

användaren, som till exempel Resource pool queue, Attribut, First in 

first out, Last in first out eller prioritet. 

Item-biblioteket

Ikon Namn Funktion

Resource 

pool

Detta block simulerar resursenheter som används i simuleringen. 

Dessa enheter begränsar kapaciteten i en del i simuleringsmodellen. 

Till exempel kan detta användas för att simulera ett begränsat antal 

servitörer i en restaurang. Blocket samarbetar med blocken Queue 

och Resourse pool release.

Resource 

pool 

release

Frigör en resurs när en artikel passerar.

Item-biblioteket
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Tabell 3.5, Styrningsblock 

Exekutiv 

Blocket i denna kategori behövs i varje simuleringsmodell för att behandla händelser, se Tabell 3.6. 

 

Tabell 3.6, Exekutivblock  

3.2.3 Value-biblioteket 

Value-biblioteket används i denna typ av modell som komplement till Item-biblioteket. Till 

exempel används det för att beräkna fram värden som sedan avgör hur ett Item-block agerar. 

Datahantering 

Dessa block används för att hämta och spara data i simuleringsmodellen, se Tabell 3.7, 

Datahanteringsblock. 

 

Tabell 3.7, Datahanteringsblock 

Ikon Namn Funktion

Catch Item

Fångar artiklar som skickats av Throw Item-block utan behov av 

anslutningar. Flera Throw Item-block kan skicka artiklar till samma 

Catch Item-block.

Create

Förser modellen med artiklar eller värden efter specificerade 

leveranstider. Dessa kan skapas efter ett schema eller genom en 

fördelning.

Exit
Skickar ut artiklar ur simuleringen. Antalet artiklar som passerar 

visas i dialogrutan.

Select item 

in

Sammanfogar två flöden till ett och beslutar vilken ordning artiklarna 

ska sammanfogas.

Select item 

out

Väljer vilken gren som en artikel ska skickas till. Till exempel kan 

den med hjälp av ett attribut skicka en artikel till ett visst flöde.

Throw Item

Kastar artiklar till ett Catch Item-block utan behov av anslutningar. 

Flera Throw Item-block kan skicka artiklar till samma Catch Item-

block. 

Item-biblioteket

Ikon Namn Funktion

Executive

Placeras längst upp till vänster i simuleringsmodellen. Den 

schemalägger händelser och fungerar som kontrollpanel för 

simuleringen, med attributhantering, artikelfördelning och andra 

Item-biblioteket

Ikon Namn Funktion

Data Import 

Export
Importerar data från en extern datakälla som Microsoft Excel.

Value-biblioteket
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Funktioner 

Blocken i denna kategori används för att utgöra matematiska beräkningar och funktioner, se 

Tabell 3.8, Funktionsblock. 

 

Tabell 3.8, Funktionsblock  

3.3 Scanias Produktionssystem 

Det finns en mängd olika filosofier kring hur produktionsarbetet ska föras. I takt med att 

konkurrensen hårdnar och olika affärsmodeller skapas, skapas även nya tankesätt. Toyota 

Production System växte fram ur andra världskrigets Japan och har sedan dess påverkat inte bara 

lastbilsbranschen utan även många andra. Scania fascinerades av deras verksamhet och valde att 

utveckla sin verksamhet på samma sätt. LEAN är en benämning som vuxit fram allt eftersom alla 

klämt och känt och analyserat Toyotas produktionsfilosofi och velat döpa om den till något mer 

generellt än bara Toyota. 

 

  

Figur 3.1, Scanias Productionssystem(SPS) (Scania AB, 2014) 

SPS-huset, Figur 3.1, innehåller allt som produktionen arbetar med. Nedan beskrivs de delar som 

påverkat detta projekt och som är viktiga att ha med i diskussionen om hur planeringsarbetet ska 

ske i framtiden.  

Ikon Namn Funktion

Equation
Med hjälp av en ekvation beräknar blocket fram ett värde som anges 

som utdata. Kan ha obegränsat antal in- och ut-anslutningar

Value-biblioteket
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3.3.1 Scanias 5S 

1S- Sortera: Syftet med det första S:et är att ta bort det som inte behövs, och skaffa fram det som 

är nödvändigt men saknas. 

2S- Systematisera: Syftet med det andra S:et är att ordna arbetsplatsen så funktionellt som 

möjligt. 

3S- Skick: Syftet med det tredje S:et är att säkra utrustning och arbetsplats, samt minimera 

föroreningskällor. En arbetsplats i gott skick är en säker arbetsplats. Utrustning i gott skick är 

funktionsduglig, repeterbar, har god livslängd. 

4S- Standardisera: Syftet med det fjärde S:et är att skapa ett överenskommet, repeterbart 

arbetssätt för att uppnå god kvalitet och trivsel.  

5S- Sköta om: Syftet med det femte S:et är att skapa förutsättningar för att säkra fortvarigheten.   

 

 

Figur 3.2, Scanias 5S (Scania AB, 2014) 

3.3.2 Standardiserat arbetssätt 

Arbetet går ut på att säkerställa att man hela tiden blir bättre men även att man aldrig ska förlora 

en bra metod och att den bästa metoden är den som alla använder. Figur 3.3 listar processens åtta 

delar. Man måste vara överens om hur man arbetar för att kunna systematisera. Att följa standard 

är därmed en förutsättning. 
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Figur 3.3, Standardiserat arbetssätt (Scania AB, 2014) 

När produktionen gör sin planering arbetar den efter en takt. Tanken med att ha samma takt hela 

tiden är att det ska utjämna flödet. Takttiden bestäms dels utefter ordervolymen och dels efter 

personalens kapacitet (tillgänglig tid). När man analyserar den tillgängliga tiden utgår man från 

personalstabens totala arbetstid och sedan tar man först bort raster och planerade stopp. Sedan 

”tillåter” man en viss störning från normalläget och tar bort en procentsatts som motsvarar 

förväntad avvikelse. 

Takttid = verklig arbetstid/utjämnat kundbehov  

Verklig arbetstid = (total tid – lunch – raster – DS möte) * OPE%  

OPE = Operation Performance Efficiency  

3.3.3 Dokumentation 

Dokumentation ses som en viktig del i kvalitetsarbetet. Det handlar om att se till att ingen 

kunskap eller erfarenhet går förlorad, den ska föras vidare även när personal kommer och går. 

Dokumentationen anses viktig för arbetet med ständiga förbättringar. Man utgår från där man är 

och förbättrar standarden. Dokumentation är även viktig för att få en överblick på verksamheten, 

till exempel dess belastning, över tid. Det kan variera över ett år och statistiken är avgörande för 

att kunna förutsäga hur man ska agera i framtiden. 

3.3.4 Operationsnummer (OP-nummer) 

Produktionen innehåller maskiner som utför olika operationer. Varje operation får ett nummer 

för att underlätta spårbarheten, vilket kallas operationsnummer. 

Takttid 

Beskriv ingående 
arbetsmoment 

Upprätta 
positionsstandard 

Visualisera 
balansen 

Efterlevnad av 
standard 

Sätt mål 

Förbättra 

Ombalansera och 
uppdatera standard 
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3.3.5 Den elektroniska loggboken – E-log 

E-log är ett order- och planeringsverktyg för mätuppdrag. En avdelning skickar ett mätuppdrag 

till ett mätrum och anger bland annat vilken artikel uppdragsgivaren vill ha uppmätt och vad man 

vill mäta. Ordarna hamnar sedan i en databas där man bland annat kan man se vilka arbetsordrar 

som kommit in, när de kommit in och när de blivit klara. 

Kategorierna som fanns när detta projekt startade var bland andra; 

 Datum 

 Skapad av 

 Avdelning 

 Uppdragstyp 

o Dagtid 

o Kalibrering 

o Kapabilitet 

o PPAP 

o Programmering 

o Projekt 

o Renhet 

o Semester 

o Övrigt 

 Artikel lämnas senast 

 Önskas färdigt 

 Status 

 Ansvarig 

 Benämning 

 Tidsåtgång 

3.4 Ledtidsanalys 

3.4.1 Ledtid 

Ledtid markeras av den tid som fortlöper från att ett behov identifieras till att samma behov är 

tillfredsställt. Ledtid beskrivs ofta detsamma som leveranstid, men det är viss skillnad. 

Leveranstiden är en beskrivning av tiden mellan att en kundorder kommer in och att ordern är 

färdigställd och levererad. Ledtid är ett mer generellt begrepp som kan tillämpas i fler olika 

processer. Det kan vara processen att introducera en ny produkt till marknaden eller processen att 

montera en artikel. (Jonsson, P., Mattsson S-A., 2005) 
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3.4.2 Ledtidsanalys 

Ledtidsanalys innebär att på ett strukturerat sätt analysera ett flöde med syftet att minska den 

totala tiden i flödet. Det handlar om att hitta alternativa lösningar och det finns i princip två sätt 

att hitta bra alternativ. Det ena alternativet är att utgå från de generella principer som finns i 

litteraturen. Det andra alternativet är att utgå från praktisk kunskap om vad som är bra. Praktisk 

kunskap kan finns hos människor i organisationen som har idéer på vad som kan förbättras och 

hur, men den kan även finnas hos andra företag. Att hitta bra alternativa lösningar är en av de 

större svårigheterna med ledtidsanalyser. (Oskarsson, m.fl., 2013) 

Den totala ledtiden i ett flöde kan delas in i aktiv och passiv tid.  

Aktiv tid är den tid då någon aktivitet genomförs, till exempel maskinbearbetning, montering och 

transport.  

Passiv tid är all tid som inte är aktiv tid. Det kan till exempel kan vara artiklar som ligger i mellan- 

eller färdigvarulager, eller ett uppdrag som väntar på att behandlas. Den passiva tiden utgör ofta 

den större delen av tiden, det är inte ovanligt att mer än 99% av tiden är passiv tid. (Storhagen, 

N., 2003) 

För att analysera ledtid eller genomloppstid i en process är ett ledtidsanalysdiagram ett effektivt 

verktyg. Figur 3.4 visar ett enkelt exempel över hur det kan se ut i ett producerande företag.  

 

Figur 3.4, Ledtidsanalysdiagram 

Man ser att tiden den passiva tiden utgör den betydligt största delen i processen. Detta kan bero 

på att man till exempel vill gardera sig mot störningar och därför har buffertar mellan de olika 

stegen i processen.  

Det finns inget givet svar för vad som ska göras för att åstadkomma tidsreduktion men 

(Oskarsson, m.fl., 2013) beskriver hur man på ett strukturerat sätt kan arbeta med tidsreduktion 

genom att använda några principiella åtgärder. Åtgärderna är framtagna för att kunna anpassas till 

vilken process eller vilket flöde som helst. 

Åtgärd 1: Eliminera 

Ta bort aktiviteter som inte tillför något för företaget eller kunden. 

Exempel: Dubbelarbete; Ompaketering. 

Åtgärd 2: Förenkla 

Förenkla de aktiviteter som måste utföras.  

Exempel: Bättre användargränssnitt i datorprogram; Omdesign för att underlätta montering. 

Aktiv tid Passiv tid

Ordermottagning

Planering

Produktion

Leverans
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Åtgärd 3: Integrera 

Knyt samman aktiviteter som utförs var för sig utan att det skapar mervärde. 

Exempel: Låt montören själv kontrollera produktkvaliteten istället för att ha en separat 

kontrollavdelning efter monteringen. 

Åtgärd 4: Parallellisera 

Utför oberoende processer parallellt istället för sekventiellt. 

Exempel: Förbered nästa artikel för bearbetning samtidigt som föregående artikel bearbetas. 

Åtgärd 5: Synkronisera 

Styr flödet så att en aktivitet kan påbörjas direkt efter en annan. Det innebär att man försöker ta 

bort eller i alla fall reducera den passiva tiden mellan två aktiviteter. 

Exempel: Vid montering av en bil kan olika interna leverantörer arbeta med olika delmontage 

som ska vidare till nästa station för slutmontering. Här är tidsfönstren för leveranserna snäva och 

man strävar efter JIT(Just In Time)-leveranser. 

Ovanstående fem åtgärder är redovisade i den logiska ordning som de bör utföras. Att göra de i 

en annan ordning än ovan blir fel, till exempel finns det ingen mening att integrera 

aktiviteter(åtgärd 3) för att sedan eliminera några av de(åtgärd 1). Följande två åtgärder, åtgärd 6 

och 7, har ingen inbördes ordning. 

Åtgärd 6: Förbereda 

Ta fram allt nödvändigt material i förväg så att huvudarbetet kan påbörjas utan att flödet behöver 

bromsas upp. Gör om inre ställtid till yttre ställtid. 

Exempel: Nödvändiga verktyg ligger framme innan man påbörjar arbetet med en artikel. Rätt 

munstycke monteras på verktyget innan artikeln når arbetsstationen. 

Åtgärd 7: Kommunicera 

Effektivisera kommunikationen genom t ex snabbare, säkrare, mer korrekt eller mer 

ändamålsenlig information. 

Exempel: Tydligt delge sina behov för att slippa returer och omarbetning; Meddela nästa 

avdelning när leverans kommer att ske, så att de kan förbereda sig; Successiv streckkodsavläsning 

vid slutförda arbetsmoment, så att produktflödet blir lättare att följa i informationssystemet.  
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4 Nulägesbeskrivning 

Som punkterna i Figur 3.1 visar är kvalitet högt prioriterat på Scania. Kvalitetsbegreppet innefattar 

ett flertal olika delar och genomsyrar hela företaget på olika sätt. En konkret del i kvalitetsarbetet 

är att se till att Scanias bearbetningsprocesser har hög kapabilitet, då hög kapabilitet medför att en  

process klarar av att hålla utsatta kvalitetskrav. För att säkerställa detta mäter man artiklarna som 

respektive bearbetningsfunktion utfört. De flesta liner har sina egna mätmaskiner, men vissa har 

inte det. För att de som inte har det ska kunna mäta sina artiklar finns det ett mätrum i respektive 

produktionsenhet, d v s en i byggnad 002 och en i byggnad 182. 

4.1.1 Personal 

Både mätrum i byggnad 002 och byggnad 182 är bemannade med mättekniker som idag går 

tvåskift. Tvåskift betyder att man har två arbetsgrupper, en som arbetar morgon och en som 

arbetar kväll. I Tabell 4.1 redovisas skiften med samtliga befattningar. 

  Byggnad 002     

Antal anställda Skift 1 Antal anställda  Skift 2 

1 Produktionssamordnare KMM 1 Produktionssamordnare KMM 

2 KMM 1 KMM 

1 Konturograf och ytstruktur 1 Konturograf och ytstruktur 

1 Scanner 1 Scanner 

 1 Adcole 1 Adcole 

      Dagtidsarbete 
  1 Renhet 

  1 Kalibrering     

1 Programmering     

  
    

  Byggnad 182   Byggnad 182 

1 KMM och ytstruktur 1  KMM och ytstruktur 

Tabell 4.1, Personal per skift 

4.2 Uppdragstyper 

Projektgruppen har valt att indela mätrummets arbete i tre kategorier. Uppdragstyp, mätstation 

och mätaktivitet. Det finns fyra olika sorters uppdragtyper; revision, kvalitetssäkring, mätuppdrag 

och kraschmätning. För varje uppdragstyp kan det genomföras mätningar i flera mätstationner 

och för varje mätning i respektive mätstation utförs de mätaktiviteter som mätteknikern står för i 

samverkan med mätmaskinen. Uppdragstyperna uppkommer med varierande förutsägbarhet. En 

del uppkommer ofta och förutsägbart och en del sällan och oförutsägbart. En detaljbeskrivning 

av varje uppdragstyp finns i följande delkapitel. Projektgruppen har valt att illustrera 

uppdragstypernas förhållande till varandra i Figur 4.1. 
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Figur 4.1, Samband mellan belastning av olika uppdragstyper och den totala belastningen 

4.2.1 Kvalitetssäkring  

Kvalitetssäkring är en typ av mätning som görs för att säkerställa att en specifik operation håller 

rätt kvalitet. Detta gör man genom att plocka ut stickprover efter operationen och mäta alla mått 

som bearbetats och se att allt som gjort dittills ser bra ut. Man använder operations-nummer(OP-

nummer) för att kunna spåra varifrån en artikel kommer så att man, om fel uppstår, vet vilken 

maskin som behöver ses över. Exempelvis kan man mäta OP20-120, alltså alla mått som 

bearbetats mellan operation 20 och 120, eller enbart OP100 som mäter de mått som bearbetats i 

operation 100. Vissa line har egen utrustning för att hantera dessa mätningar, andra har det inte. 

De som inte har egen utrustning skickar artiklar till mätrummet för mätning där. Det finns ett 

överenskommet schema mellan varje line och mätrummet för vilken tid artikeln ska levereras till 

mätrummet, när det mäts, och när line får resultatet. 

4.2.2 Revision 

Revisioner är en typ av kvalitetssäkring, men som görs på artiklar från färdigvarulagret. 

Revisionen är en mer utförlig mätning, där man mäter i stort sett hela artikeln. Här arbetar man 

mot betydligt fler liner då revisioner inte görs i mätmaskiner som finns på line. Revisioner följer 

även de ett schema, man planerar att revidera artiklar efter antalet som produceras. Ett exempel är 

att man vill revidera en artikel per 1000st som produceras. Scania har uppsatta mål att mäta en 

artikel per 500 som produceras. Revisioner är likt kvalitetssäkring förutsägbara. 

4.2.3 Mätuppdrag 

Mätningar som behövs som inte ingår i den regelbundna verksamheten kallas mätuppdrag. Det 

finns en mängd olika tillfällen då mätuppdrag uppkommer, det kan vara allt ifrån att en line vill 

göra en extra kvalitetssäkring till att en line byggs om och man vill säkerställa den. Det kan variera 

kraftigt och innehålla en stor variation av mätaktiviteter. Här används E-log som order- och 

planeringsverktyg för att få in mätuppdrag från line och planera in de i verksamheten i 

mätrummet. 
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4.2.4 Kraschmätningar 

Kraschmätning är en typ av verifierande mätning som görs när produktionen sätter igång igen 

efter att problem uppstått som gjort att den stannat. Det uppkommer ofta genom att en 

kvalitetssäkring givit utslag att en operation inte fungerar som den ska. Man stannar då 

produktionen och åtgärdar felet, och efter det vill man säkerställa att processen där problemet 

fanns är tillbaka och arbetar inom satta toleranser. Kraschmätningar är sällsynta men kan vara 

omfattande och har därför fått en egen kategori. 

4.3 Prioritering och planering 

Mätmomenten har olika prioritet. Revision och kvalitetssäkring görs som sagt löpande och man 

vet hur kapabiliteten ser ut för olika maskiner vilket gör att de kan bortprioriteras ibland. 

Mätuppdrag kan se olika ut och är oförutsägbara. En del mätuppdrag beror på att man gjort 

justeringar i en eller flera maskiner på line och man måste göra mätningar för att säkerställa att det 

blivit rätt. Det kan vara på grund av att något gått sönder eller att ett värde legat utanför sitt 

toleransområde. Dessa mätningar har högsta prioritet. Mätuppdrag som rör projekt rör inte 

kvaliteten av den dagliga processen och har därför lägst prioritet. Projektgruppen har gjort en 

kategorisering enligt Tabell 4.2. 

Uppdragstyp Prioritet 

Kraschmätning 1 

Q-säkring 2 

Revision 3 

Mätuppdrag 4 

Tabell 4.2, Prioritering av uppdragstyper 

4.3.1 Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkringen sker regelbundet. Eftersom varje line är ansvarig för att respektive 

kvalitetssäkring görs på rätt operationer är det de som planerar när dessa ska utföras. Denna 

planering redovisas i ett veckoschema innehållande s.k. slottider. Slottider beskriver när 

produktion skickas från line och när man önskar att den ska komma tillbaka. Detta underlag 

anses tillräckligt för mätteknikerna då man vet vad varje arbete innehåller. Huruvida bra den tiden 

är balanserad mot den tiden det tar att utföra arbetet var inte känt när projektet startade. 

4.3.2 Revision 

Uppkomsten av revisionsarbete är som tidigare nämnt förutsägbart. De återkommer regelbundet 

och är därför enkla att planera in. Antalet revisioner planeras utefter hur hög produktionsvolymen 

är ute på bearbetningsline. Desto högre volym desto fler revisioner. Eftersom det är mätrummet 

som har ansvar för dessa mätningar beräknar man först fram hur många revisioner som ska göras 

under varje vecka och sedan planerar man in dag för dag, artikel för artikel vad som ska göras när. 

Denna planering går att hitta i ett dokument som kallas ”Revisionsplanering”. 

4.3.3 Mätuppdrag 

Man använder E-log som verktyg för att planera in mätuppdrag. E-log togs fram med det 

ursprungliga önskemålet från line att kunna rapportera uppdrag på ett enkelt sätt. 
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Kategoriseringar och layout anpassades därför efter önskemål från line. Det fyller sitt ursprungliga 

syfte och mätrummet kan planera in mätuppdragen alltefter de kommer in. På senare tid har ett 

nytt behov uppkommit, nämligen att kunna planera för en längre period. Eftersom att alla 

mätuppdrag inte kommer in mer än ett par veckor i förväg vill man kunna använda historisk data 

från E-log för att avläsa trender och därigenom ta fram en prognos för förväntat antal uppdrag 

under en period. Som tidigare nämnt togs verktyget fram i ett annat syfte och funktionen finns 

inte ännu. 

4.3.4 Kraschmätningar 

Kraschmätningar är oförutsägbara och därför svåra att planera. Det fanns dessutom begränsad 

dokumentation av dessa. Som det ser ut idag är det line som, på samma sätt som för andra 

mätuppdrag, rapporterar uppdraget till E-log, eftersom att läget är akut när det uppstår en krasch 

tenderar dokumentationen av de att bortprioriteras. Line går till mätrummet och informerar att 

krasch har skett och att en mätning kommer att behövas om ett antal timmar. Därefter 

undersöker de orsaken till felet. Man har brist på tid och tycker att det är omständigt att både 

prata med mätrummet och sedan fylla i en blankett som säger samma sak. Den enda 

dokumentation som finns av dessa idag är resultaten från mätningarna, som tyvärr finns samlade 

med andra typer av extramätningar som inte nödvändigtvis orsakats av en krasch. Det fanns alltså 

ett stort behov av en förbättrad dokumentationsrutin så att planeringsarbetet kunde underlättas i 

framtiden. 

4.4 Mätstationer 

Utöver staben mättekniker erhåller mätrummet även resurser i form av mätmaskiner. Det finns 

olika mätmaskiner som utför olika mätuppdrag. I mätrummet finns det sex datorstyrda maskiner, 

varav tre stycken koordinatmätmaskiner, en Adcole-maskin, en laserscanner och en maskin som 

kontrollerar renhet. Utöver dessa finns manuella stationer i form av en konturograf, en 

ytjämnhetsmätare samt diverse kalibreringsmätdon. För att skapa en överblick av dessa och vilka 

arbeten de utför har projektgruppen gjort en sammanställning som redovisas i Figur 4.2. 

Mätmaskinerna som styrs av datorer kräver att mätningen som ska göras har ett program, det vill 

säga ett kodat schema för hur maskinen ska röra sig och genomföra mätningar. För de 

regelbundna mätningarna finns det lagrade program som enkelt körs igång av en mättekniker. För 

mätuppdrag som aldrig gjorts tidigare krävs dock programmering av ett nytt mätprogram. 

Manuella mätstationer kräver att mätteknikern själv utför mätningen, med hjälp av verktygen som 

finns på stationen. Trots behovet av programmering anses de datastyrda maskinerna bättre än de 

manuella då de utför mätningen snabbare än en manuell maskin och det krävs ingen mättekniker 

under tiden maskinen arbetar. Kvalitetssäkringen av det egna arbetet blir även enklare med dessa 

maskiner då man har en standardiserad tidsåtgång för mätningen, till skillnad från vid manuella 

mätningar där tidsåtgången kan skilja beroende på vilken mättekniker som gjort mätningen. Att 

ha återkommande ledtider underlättar även planeringen. Datorstyrda maskiner utför mätningar på 

samma sätt varje gång, och om det blir fel är det lättare att spåra vad felet berodde på. 

Anledningen till att de manuella maskinerna finns kvar är att de fortfarande klarar av 

kapabilitetskraven och därmed är en resurs även om en investering i ny teknik kan vara önskvärt.  

Arbetet med de olika maskinerna skiljer sig inte mycket åt. Maskinerna ser såklart olika ut men det 

handlar om att kalibrera, rengöra, rigga, mäta och sedan göra en efterkontroll. Det som skiljer sig 
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mest åt är hanteringen av mjukvaran som styr maskinen. Nedan kommer en beskrivning av vad 

det finns för olika mätstationer i mätrummen idag. 

4.4.1 Koordinatmätmaskin(KMM) 

En koordinatmätmaskin mäter en artikels form och läge. I mätrummet finns tre stycken 

koordinatmätmaskiner, alla med samma funktion. De arbetar efter samma program och kan alltså 

ses som en parallell maskingrupp med god flexibilitet. En koordinatmätmaskin består av en rörlig 

portalrobot som bär en mätspets som rapporterar mått till datorn allt eftersom mätningarna görs. 

Mätspetsen ser olika ut för olika mätningar och kan därför lyftas av och på. Portalen vilar på ett 

massivt stenblock för att skapa ett så stabilt utgångsläge som möjligt. Maskinen kräver, under 

själva mätningen, ingen medverkande mättekniker. 

4.4.2 Adcole 

En mätmaskin anpassad för att mäta cylindriska artiklar med långa mått. I mätrummet används 

den därför för att mäta ytor, radier och längder på kam- och vevaxlar. Programmeringen och 

styrning av maskinen görs i en Windows-baserad programvara vilket underlättar hanteringen för 

mätteknikern. Maskinen kräver ingen medverkande mättekniker under själva mätningen, men 

mätningarna är relativt korta. (Adcole Corporation, 2013) 

4.4.3 Laserscanner 

Mätrummets scanningmaskin kan med hjälp av laser snabbt läsa av mått för att skapa en 

tredimensionell bild av en artikel, och scannar både invändigt och utvändigt av en artikel på en 

detaljerad nivå. Scannern används främst för att kvalitetssäkra gjuteriets operationer. Artiklarna 

därifrån har inte genomgått någon finbearbetning och har därför en grövre yta, och det man vill 

säkerställa här är blockets geometri som helhet och inte bara enskilda ytor, därför är det orimligt 

att med en mekanisk mätmaskin som KMM mäta flera större ytor. Scannern är den mest 

omfattande mätmaskinen men kräver ingen medverkande mättekniker under själva mätningen. 

(Nikon Metrology NV, 2014) 

4.4.4 Konturograf 

Konturografen mäter en detaljs konturer, det vill säga hur väl måtten stämmer överens med 

detaljens önskade geometriska form. Det handlar om avstånd, vinklar, radie, diametrar, konicitet 

och parallellitet. 

4.4.5 Ytjämnhetsmätare 

Mätstationen som mäter ytjämnheten har till uppgift att fånga variationer på ytans vertikala mått 

och identifiera avvikelser från toleranserna. Om man tittar på en ytas struktur i mikroskåp ser 

man att den innehåller toppar och dalar, dessa ger utslag som sedan kan jämföras med en ideal 

ytstruktur. (Mitutoyo Corporation, 2014) 
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4.4.6 Övriga arbetsuppgifter 

Programmering 

Som tidigare nämnts är alla de datastyrda maskinerna i behov av programmering. Denna 

programmering måste göras löpande då det ständigt behöver göras förbättringar/ förändringar i 

redan skapade program samt utformning av helt nya. 

Kalibrering 

Motorbearbetningen består av ett stort antal maskiner och dessa arbetar med desto fler verktyg. 

Varje verktyg måste registreras och kalibreras för att man ska vara säker på att bearbetningen sker 

utan kvalitetsavvikelser på grund av verktygen. Kalibreringen görs dels efter cykler som beräknas 

fram beroende på verktygets beläggning och kapacitet, vilket är den förutsägbara delen. Sedan 

sker även en mängd extra kalibreringar. Anledningen till dessa kalibreringar kan vara olika, t ex 

kan verktygen ha blivit smutsiga. 

Renhet 

Motorns prestanda är beroende av rena oljekanaler och ytor. För att säkerställa detta spolar man 

dessa och mäter sedan hur rena ytorna är på partikelnivå med hjälp av mikroskåp. 

4.5 Flödeskartor 

I Figur 4.2, visualiseras vilka avdelningar som mätrummet i byggnad 002 arbetar med och vilka 

artiklar som kommer från respektive avdelning. Mätrummet arbetar med 12 olika avdelningar och 

16 artiklar i det regelbundna arbetet, d v s kvalitetssäkring och revision.  
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Figur 4.2, Överblickande flödeskarta för byggnad 002 

I Figur 4.3 visas flödet av artiklar vid revision. Det går att dela upp flödet i tre separata flöden där 

det ena, flöde 1, innefattar KMM, Adcole, ytjämnhetsmätare och konturograf, flöde 2 innefattar 

renhetsmätning och flöde 3 innefattar scanner. Cylinderhuvud mäts både i flöde 1 och 2, men det 

är alltså två fysiska artiklar som skickas till mätrummet, en till varje flöde. En och samma artikel 

genomgår tre eller fler typer av mätningar i flöde 1, och en artikel genomgår renhetsmätning i 

flöde 2. De olika maskinerna har ingen inbördes prioritetsordning, utan artikeln går till första 

lediga station.  
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Figur 4.3, Det fysiska flödet vid revision 

I Figur 4.4 visualiseras det fysiska flödet vid kvalitetssäkring. Dessa mätningar är som nämnt 

tidigare mindre omfattande än revisioner, de mäter de mått som specificerad operation har 

bearbetat. Här genomgår artiklarna endast en mätning och flödet är därför relativt simpelt. KMM 

kvalitetssäkrar sex artiklar, Adcole kvalitetssäkrar två, konturografen och ytjämnhetsmätaren delar 

på ansvaret för två artiklar där det varierar vilken typ av mätning som görs, och renhet ansvarar 

för tre.  
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Figur 4.4, Flödeskarta vid kvalitetssäkring 

Flödeskarta för kraschmätningar visas i Figur 4.5. Här är det fyra line som mätrummet arbetar 

emot. Det är endast dessa fyra då de andra line har tillgång till egen utrustning för 

kraschmätningar. 

  

Figur 4.5, Flöde vid kraschmätningar 
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4.6 Förutsättningar för mätning 

4.6.1 Renhet 

God renhet är inte bara ett krav för att säkerställa motorns prestanda, det är även avgörande för 

att mätningarna ska bli rättvisande. Eftersom mätningarna görs på sådan detaljnivå kan en liten 

dammtuss innebära stora avvikelser från toleransen och därmed ge utslag. Utslaget kan i sin tur 

leda till att line tror att en operation inte fungerar som den ska och stoppa produktionen i 

onödan.  

4.6.2 Temperatur 

Metall beter sig olika i olika temperaturer. Är temperaturen hög har atomerna i metallen högre 

rörelseenergi och den expanderar. När temperaturen är låg är ligger atomerna mer stilla och ligger 

då tätare vilket medför en mindre volym. Denna förändring av atomernas läge och metallens mått 

påverkar såklart kvalitetssäkringen och därför finns det krav på vilken temperatur artikeln ska ha 

för att man med säkerhet ska kunna säga att det mått mätningen visar är det verkliga måtten och 

att det inte kommer att ändras genom att graderna i artikeln sjunker. För att säkerställa att alla 

mätningar görs med samma utgångsläge har man en noga kontrollerad standardtemperatur i 

mätrummet på 20 grader Celsius. För att säkerställa att artiklar som kommer in har rätt 

temperatur levereras de ett antal timmar innan mätning. 

4.6.3 Om det blir fel 

Visar mätningen att artikeln är utanför toleranserna och därmed underkänd görs först en extra 

mätning för att verifiera att avvikelsen beror på blocket och inte på renheten, temperaturen eller 

liknande. Om artikeln fortfarande blir underkänd meddelas detta till ansvarig bearbetningsgrupp 

som får som akut uppgift att korrigera de maskinoperationer som medfört avvikelsen. Detta 

kommer även medföra extramätningar i mätrummet i form av kraschmätningar för att verifiera 

att de nya maskininställningarna har inneburit en tillräckligt stor förbättring. 

4.6.4 Produktionens påverkan på belastningen 

Belastningen på mätrummet påverkas av produktionsvolymen. Uppdragstyperna påverkas dock 

olika. När produktionsvolymen ökar sker även en ökning i behov av kvalitetskontroller, revisioner 

och kvalitetssäkringar görs efter per visst antal producerade artiklar. Samtidigt sänks antalet 

mätuppdrag. Mätuppdrag kommer ofta ur utvecklings och uppföljningsarbete, som minskar med 

ökad produktionsvolym eftersom att man har mindre tid till det. På samma sätt minskar antalet 

revisioner och kvalitetssäkringar när volymen minskar, samtidigt som mer tid läggs på att utveckla 

processer och därmed ökar antalet mätuppdrag. 

Kraschmätningarna påverkas även de av produktionsvolymen. Maskinerna mår bättre av att vara 

igång konstant och hålla konstant temperatur, vilket gör att kvalitetsavikelserna blir färre vid 

treskift då produktionsvolymen är hög, som i sin tur leder till att man får färre avvikelser och 

därmed gör färre kraschmätningar. En del uppdragstyper ökar alltså och en del minskar när 

produktionsvolymen ökar. 
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5 Genomförande 

Arbetsprocessen för projektet togs fram av projektmedlemmarna i projektets första fas. Nedan 

beskrivs processtegen i samma följd som de utfördes. 

5.1 Definiera uppdrag 

Uppdraget definierades av uppdragsgivaren innan projektet startade. För att säkerställa ramarna 

och innehållet för projektet fördes även diskussioner vid projektets start. Projektgruppen skapade 

sedan en disposition utefter de överenskommelser projektmedlemmarna och uppdragsgivaren 

tagit fram.  

5.2 Definiera nuläget 

Projektet började med en nulägesanalys vilket innebar insamling av stora mängder av fakta. 

Information låg sedan till grund för hur projektgruppen valde att kategorisera information i 

Excel-verktyget och lösa projektets övriga problem. Nedan beskrivs hur projektgruppens 

processade arbetet med faktainsamlingen och vad de olika stegen innehöll. Insamlingen av fakta 

skedde även löpande under hela projektets gång varefter nya frågetecken dök upp. 

5.2.1 Brainstorm 

Gruppen började med en brainstormövning för att ta fram alla de frågor som behövde besvaras. 

Övningen byggde på att, utifrån gruppens dåvarande bild av hur Excel-verktyget och 

simuleringsmodellen skulle se ut, kartlägga all information som behövdes. Därefter undersöktes 

varifrån all den informationen kunde hämtas och kopplade dessa informationskällor till respektive 

frågeställning. Övningen resulterade i ett Excelark med frågor indelade i områdena 

Maskinresurser, Anställda och Artiklar, samt källor indelade i Intervjuer, observationer, databas, 

litteratur, mätningar och tidigare planeringsdokument. Nedan följer en närmare förklaring av hur 

gruppen gick vidare för att besvara alla frågor med hjälp av dessa informationskällor. En hel del 

problem som inte kunde behandlas i det här projektet dök även upp vilka kommenteras i den här 

rapportens slutsats. 

5.2.2 Intervjuer 

Efter att ha delat in frågorna efter informationskälla gick det enkelt att filtrera ut de frågor som 

var lämpliga att besvara med hjälp av intervjuer. För att definiera intervjuerna ytterligare delades 

frågorna in i generella och specifika frågor, för att kategorisera vilka frågor som kunde besvaras av 

mättekniker (specifika) och vilka som kan besvaras av egentligen vem som helst i 

mätrummet(generella). Ett exempel på en generell fråga var ”Hur många och vilka befattningar 

finns per skift?”, och ett exempel på specifik fråga var ”Vilka arbetsuppgifter utförds medan 

maskinens mätprogram körs?”.  

Därefter samlades svaren ihop i omgångar allt eftersom gruppen intervjuade berörda personer. 

Alla frågor dök inte upp från start utan allt eftersom faktainsamlingen fortlöpte dök nya frågor 

upp som behövts besvaras. Gruppen intervjuade de flesta mättekniker, gruppchefen för 

mätrummen, chefen för kvalitet på DM och även produktionstekniker från olika avdelningar. 

Genom att intervjua dessa personer fick projektgruppen en bild av mätrummets verksamhet från 

olika synvinklar, dels från ledningen, dels från mätteknikerna och dels från leverantör och kund. 
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Intervjuerna ledde till att projektgruppen kunde skapa en flödeskarta med information om vilka 

artiklar som mättes och vilka mätningar som gjordes på respektive artikel.  

5.2.3 Observationer 

De flesta frågor som berört observationer har även berört intervjuer, vilket gjorde att intervjuerna 

och observationerna kompletterade varandra. Till exempel uppstod en felmätning av ett D16 

block i mätrummet en gång när projektgruppen deltog på ett möte på D16-line. Det slutade med 

att projektgruppen fick observera hur  mätteknikern och personalen från D16-line löste 

problemet och hur diskussionen gick. Ett flertal frågetecken dök då upp, vilket resulterade i en 

intervju både med produktionstekniker från line och mättekniker för att försöka förstå hur bägge 

parter såg på saken. De flesta observationerna skedde i mätrummen när projektgruppen deltog 

under olika arbetsmoment. Det skapade en förståelse för mätteknikernas arbetssituation och lärde 

även projektmedlemmarna om hur processerna såg ut. Projektgruppen tittade på vad man gjorde 

medan en mätning i maskinen pågick, om personalen var i takt med sitt arbete, hur man 

hanterade avvikelser, hur fördelningen såg ut mellan aktiv och passiv tid såg ut, och som exemplet 

ovan hur mätrummet och dess leverantörers verksamhet påverkade varandra. Förutom 

observationer som direkt berörde frågor som projektet ställdes inför så har gruppen även deltagit 

i diverse möten för att öka förståelsen för helheten. Det handlade bland annat om 

verksamhetsmöten i byggnad 182 där det framkom att vissa brister finns inom kommunikationen 

mellan kund och mätrum och DMQ-möten där man diskuterat mer ledningsorienterade frågor.  

5.2.4 Databas 

Frågor som kopplades till databaser fick svar som även de kompletterades av intervjuer. 

Exempelvis hittades relevanta databaser via intervjuer. Det diskuterades även kring statistik 

generellt, vad som fanns, vad som inte fanns, vad som kunde förenklas och avgränsas och vilka 

antaganden som kunde göras. De mest relevanta databaserna som hittades var E-log och QS-stat, 

som är databaser för mätuppdrag respektive maskiners kapabilitet.  

Projektgruppen upptäckte att det fanns brister i E-log som medförde att viktig data för 

kartläggning av uppdragen var svår att hämta. Problemet var att E-log först var tänkt som ett 

planeringsverktyg och inte ett loggverktyg. Den ursprungliga tanken var inte att den skulle 

användas för att analysera historik, kartlägga belastning per maskin, per avdelning osv. Ett annat 

problem var att de kategorier som finns är utformade av kunden, dvs. de olika avdelningarna, och 

inte av mätrummet. Efter ett antal försök att samla in data insåg gruppen att det inte var möjligt. 

För att få fram informationen som behövdes krävdes detaljerad genomgång av varje enskilt 

mätuppdrag, vilka var över 2000 stycken, och tiden skulle inte räcka till. Problematiken med data 

diskuterades med handledare på företaget och beslut togs om att projektgruppen kunde avgränsa 

sig mot att samla in denna data.  

Excel-verktyget skulle dock vara byggt för att kunna hantera denna data när den fanns och istället 

skulle projektgruppen ta fram förslag på nya kategorier i E-log.  

5.2.5 Litteratur 

Projektgruppen använde relevant litteratur inom logistik och produktionsteorier föreslagna av 

lärare på KTH Södertälje. Även litteratur framtagen om Scanias produktionssystem användes. 
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Detta för att sedan kunna koppla analysen mot Scanias produktion och mer branschövergripande 

teorier. De mest väsentliga delarna finns med i den här rapporten i kapitlet ”  
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Teoretisk Referensram”. 

5.2.6 Mätningar 

Mätningar är en faktainsamlingsmetod som blir aktuell när det inte finns någon användbar fakta 

tillhanda. Den kom först igång ordentligt efter att projektgruppen samlat på sig fakta genom de 

andra faktainsamlingsmetoderna då den låg till grund för förståelsen för vad som skulle samlas in. 

Mätrummet hade inga ledtider dokumenterade och därför blev projektgruppen tvungen att samla 

in detta. Målet med insamlingen var att finna ledtider för alla processer för alla artiklar. Arbetet 

började med en detaljerad förståelse för mätrummets arbetsprocess och dess metoder vilket 

mynnade ut i ett Excel-ark som beskrev detta. Det Excel-arket innehöll en kolumn med alla 

artiklar och sedan en kolumn för varje maskin. Excel-arket användes sedan som en punktlisa för 

bocka av att alla mätningar genomförts genom att ett kryss placerades i den cellen var 

arbetsuppgifts ledtider insamlats. Det fanns instruktionerna för de flesta arbetsuppgifter 

dokumenterade i mätrummet sen tidigare som låg till grund för innehållet i insamlingsbladen där 

mätteknikerna skulle fylla i ledtiderna. De arbetsuppgifter som saknade instruktioner fick 

projektgruppen dokumentera på egen hand. Det gjordes genom att fråga respektive ansvarig 

mättekniker. Insamlingsblad hade arbetsuppgifterna inskrivna i en kolumn och ledtider i en annan 

samt ett område där mätteknikern skulle fylla i leveransstorleken. I övrigt var varje ark markerat 

med vilken uppdragstyp det handlade om och vilken artikel. För mätuppdragen gick det inte att 

samla in ledtider då ledtiderna för de skiljer sig från uppdrag till uppdrag. Excel-arken med 

ledtiderna fylldes inte i av projektmedlemmarna utan beskrevs och gjordes tillgängliga för samtliga 

mättekniker.  

Projektgruppen valde att involvera mätteknikerna så mycket som möjligt för att dels få fram vilka 

krav de ställde på Excel-verktyget, dels för att mätteknikerna skulle känna sig delaktiga i 

förbättringsarbetet och dels för att de var de best lämpade personerna för att utföra arbetet. 

Projektgruppen planerade i samråd med mätrummets chef hur lång tid det skulle ta att genomgå 

alla mätningar så att ledtiderna kunde samlas in för dessa. Dock tog det längre tid än väntat vilket 

skapade tidspress i senare delar av projektet. 

5.2.7 Tidigare/nuvarande planeringsdokument 

Det är onödigt att uppfinna hjulet två gånger och projektgruppen valde att undersöka vad som 

redan gjorts inom området planering. Det var viktigt för att se i vilka nyckeltal man räknade med 

och vilken information man värdesatte. Att utgå från tidigare modeller underlättade även 

implementeringen av det nya verktyg då personalen kände ingen sig och på det sättet lärde sig 

snabbare. Avdelningarna på Scanias motorbearbetning gör kapacitetsberäkningar flera gånger per 

år, dels för att ha kontroll på nuläget och dels för att ha underlag för eventuella investeringar. För 

detta arbete fanns det en standard som avdelningarna skulle försöka följa. Projektgruppen tog 

även till sig dessa och som de flesta andra avdelningar gjorde projektgruppen några anpassningar 

till den specifika verksamheten den ämnades för.  

Tidigare hade det gjorts försök till kapacitetsberäkningar även i mätrummet. Dokumentationen 

var dock bristfällig men det fanns ett par dokument som i alla fall kunde beskriva vilka nyckeltal 

man önskade och hur man redovisade data. Dessa dokument samlades in för analys. 
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Det finns även dokument som rör den dagliga verksamheten. Det är dokument som hjälper till 

med planeringen och beskriver instruktioner. Planeringsdokumenten heter ”Revisionsplan”, 

”Slottider för Q-säkring”.  

Revisionsplansdokumentet granskades och användes sedan som grund för projektgruppens 

Excel-verktyg. Projektgruppen fick upp ögonen för kraschmätningar, att de var oförutsägbara 

både i uppkomst och i storlek men att de hade högsta prioritet. Tyvärr fanns begränsad 

dokumentation av dessa. 

5.2.8 Sammanställning av information 

Sammanställningen av information skedde löpande under hela faktainsamlingsperioden men hade 

sin kritiska och analyserande del i slutet av arbetsprocessen. Sammanställningen beskrivs i detalj i 

5.2 Definiera nuläget.  

5.3 Excel-verktyget 

5.3.1 Utformning 

Design 

Gruppen ville göra verktyget så användarvänligt som möjligt genom en pedagogisk layout och 

därmed göra det lätt att hitta och ändra i data som man vill uppdatera. 

Funktion 

I början av projektet gjordes en kravspecifikation över vad Excel-verktygen skulle innehålla och 

klara av. Detta ramverk användes under skapandeprocessen för att säkerställa att rätt nyckeltal 

redovisades och att man kunde utläsa all relevant information. 

Kategorisering av data 

Projektgruppen började med att skriva ner all information som skulle behandlas i verktyget och 

kategoriserade denna information utefter hur det skulle presenteras. Kategoriseringen gjordes 

utefter hur projektgruppen i samråd med mätrummets anställda uppfattade verksamheten och 

dess funktioner. Sedan delades dokumentet upp i en beräkningsdel och en avläsningsdel. I 

avläsningsdelen behandlades alla frågor om hur data skulle redovisas, t ex vilka diagram som 

skulle finnas, och i beräkningsdelen behandlades alla matematiska frågeställningar om hur den 

data projektgruppen samlat in skulle användes för att få fram det som skulle redovisas i 

avläsningsdelen. 

5.3.2 Byggande 

Projektgruppen startade med att bygga sig en uppfattning om utformningen av Excel-verktyget. 

Det handlade om genom en träffsäker kategorisering skapa en överblick av verktygets funktioner 

som kunde vägleda användaren utefter dens frågeställning. Som tidigare nämnts är beläggningen 

kvoten av kapaciteten och belastningen. Dessa fick därmed stå som huvudkategorier. Sedan 

delades kapaciteten upp i mättekniker och maskiner och belastningen i revision, kvalitetssäkring 

och mätuppdrag samt en flik där dessa belastningsflikar summerades. Den aktuella kapaciteten 

fylldes i kapacitetsfliken för att sedan koppla denna data till ett beläggningsark där dessa siffror 

fungerade som nämnare och ledtiderna som täljare. Ledtiderna räknades ut fliken som 

summerade belastningsflikarna. Projektgruppen valde att skapa två flikar som endast innehöll 
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ledtider för revisioner och kvalitetssäkringar, sammanställt från insamlingen som gjordes innan. 

Belastningsarken för revision och kvalitetssäkring kombinerades sedan med ledtidsflikarna genom 

att antalet mätningar multiplicerades med ledtiden för respektive mätning i den fliken som kom 

att kallas ”Total ledtid”.  

För mätuppdragen såg det som sagt annorlunda ut. Här dök det ständigt upp nya uppdrag som 

mätrummet behövde ha möjlighet att planera in allt eftersom. Kommunikationen mellan 

leverantör och mätrummet skedde och kommer även efter det här projektet att ske genom 

verktyget E-log. För att skapa en lyckad brygga mellan de två filerna krävdes ett samförstånd vad 

gäller hur information skulle kategoriseras. Eftersom det här projektet inte behandlar en ny 

utformning av E-log skapades efter en analys av utformning och brister bara ett förslag på hur 

den kategoriseringen skulle se ut och sedan utformades Excel-verktyget så att om E-log 

utvecklades enligt det här projektets förslag skulle Excel-verktyget behandla data från E-log 

oproblematiskt. Således byggdes en del i Excel-verktyget i förebyggande syfte. Projektgruppen 

började med att skapa en flik som hämtade data från E-log. Målet var precis som för revisions 

och kvalitetssäkringsberäkningarna att få fram hur mycket tid som las fördelat på maskin och 

mättekniker vid de olika mätstationerna. Därför skapades först en flik för varje maskintyp som 

hämtade data från fliken som hämtade data från E-log där data genom en pivottabell samlade all 

mätningar och kategoriserade de efter vilken artikel det var som mättes hur lång tid det tog och 

när det skulle genomföras. Sedan skapades själva planeringsfliken som med samma innehåll och 

motsvarande utformning som planeringsflikarna för revision och kvalitetssäkring sammanställde 

data från flikarna med mätuppdrag för varje maskin vilken i sin tur likt sina systerflikar kopplades 

till fliken ”Total ledtid”. 

När flikarna som behandlade belastningen och kapaciteten var utformade skapades en 

beläggningsflik. Både den totala beläggningen per maskin, hur mycket av den beläggningen som 

respektive leverantör stod för och hur mycket av beläggningen som orsakades av revision, 

kvalitetssäkring respektive mätuppdrag räknades fram. Informationen i beläggningsfliken och 

Total ledtidsfliken användes sedan i den sista fliken som döptes till ”Diagram”. Där samlades den 

fakta som projektgruppen ansåg viktig för att kunna utläsa de situationer och trender som 

påverkade planeringsrelaterade långsiktiga och kortsiktiga beslut. 

5.3.3 Manual 

När Excel-verktyget var skapat var det dags att göra en tillhörande manual. Det var ett krav från 

uppdragsgivaren att det skulle finnas instruktioner om hur man använder Excel-verktyget. Kravet 

med grundläggande Excel-kunskaper kan tyckas vara svårt mäta men genom att skapa en 

användarmanual har man garderat sig mot eventuella kunskapsskillnader mellan användare. 

Målen med användarmanualen är att ge en strukturerad genomgång av verktyget och även finnas 

som hjälpmedel under användningen om frågetecken uppstår. Målet med manualen var även att 

användaren skulle förstå hur projektgruppen tänkt när den skapade Excel-verktyget. Manualen 

skrevs därför med de tre huvudkapitlen layout, funktioner och användning.  

Varje kapitel skrevs när Excel-verktyget var färdigställt i sin första version vilket gjorde att alla 

delar skrevs samtidigt. Sedan gjordes en del modifikationer utefter den kritik som projektgruppen 

fick ta emot efter användartester.  
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Layouten har en central roll då den beskriver varför saker finns där de finns och varför 

projektgruppen kategoriserat som den gjort, den utgör grunden. Funktioner beskrevs i ett eget 

kapitel för att det är enklare att använda och bygga ut Excel-verktyget om man som användare 

förstår hur verktyget är uppbyggt och vad och varför de olika funktionerna finns. Den sista och 

kanske viktigaste delen i manualen är användardelen. Syftet med användardelen var att skapa 

vägledning för hur användaren kan komma igång med planeringsarbetet med hjälp av Excel-

verktyget. 

5.3.4 Användartester 

Iden om att utföra användartester kom först när det beslutades att simuleringen i Extendsim8 

skulle avslutas och en alternativ lösning för verifierandet av Excel-verktyget efterfrågades. Det 

skapades två stycken planeringsuppgifter som byggde på kritiska scenarion som projektgruppen 

identifierat under projektets gång och som innefattade flera faktorer inom planeringsarbetet. De 

inkluderade även alla funktioner Excel-verktyget hade vilken var en förutsättning för att kunna 

analysera om samtliga funktioner gick att förstå sig på. Personen som utförde uppgiften fick 

endast manualen och Excel-verktyget till hjälp. Det första scenariot handlade om perioden efter 

semestern. Genom att studera mätuppdragsfrekvensen hade projektgruppen sett att frekvensen 

hade sin högsta punkt under den här tiden. Troligtvis på grund av att många leverantörer utförde 

förbättringsprojekt och därmed fick större behov av verifiering av maskinernas (nya) inställningar 

till exempel. Det andra scenariot handlade om en kraftig efterfrågeuppgång på marknaden. 

Eftersom att revisionsvolymen och kvalitetssäkringsvolymen är direkt kopplad till 

produktionsvolymen går även dessa upp vid en ökad efterfrågan och produktion. Båda scenariona 

bygger alltså på att mätrummet blir kraftigt belastat och strategisk planering kan vara nödvändig. 

De som utförde testerna var gruppchef, produktionssamordnare samt mättekniker i byggnad 002. 

5.4 Simuleringsmodellen 

Projektgruppen hade innan projektet inga kunskaper inom simulering. Det innebar att 

inlärningsperiod och utveckling av modellen löpte parallellt genom projektet. För att lära sig 

programmet använde projektgruppen användarmanualen till Extendsim8 och hade även stöd från 

Chaza Nahra, som skrev sitt examensarbete inom simulering på Scania. Byggandet av modellen 

följde processen som tagits fram av (Imagine That, Inc). 

5.4.1 Är simulering rätt verktyg? 

I uppstartsfasen av examensarbetet definierades syftet, krav samt mål. Huvudsyftet med arbetet 

var att ta fram ett Excel-baserat verktyg som sedan skulle verifieras med en simuleringsmodell. 

Gruppen gick igenom de 10 punkter som Banks, m.fl.(2010) beskriver, för att avgöra om 

simulering är ett bra verktyg för vårt problem och det konstaterades att det är det.  

5.4.2 Formulera problemet 

Arbetet fortsatte med att, innan byggandet av modellen påbörjades, definiera mål och gränser för 

modellen. Arbetet med simuleringen löpte parallellt med verktyget och fasindelningen för 

projektet anpassades efter bägge delar. I uppstartsfasen definierades simuleringsmodellen såväl 

som Excel-verktyget.  
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5.4.3 Beskriv flödet av information 

I faktainsamlingsfasen besvarades frågan ”Var finns nödvändig data?”, data som behövdes för 

både Excel-verktyget och simuleringsmodellen. Parallellt med detta pågick arbetet med att bygga 

och testa modellen. 

5.4.4 Bygg och testa modellen 

Under faktainsamlingsfasen började gruppen bygga simuleringsmodellen. Man började grundligt 

med ett simpelt flöde av artiklar och byggde upp de funktioner som fanns i mätrummet. 

Eftersom att man inte visste exakt vilken data man hade behov av fungerade byggandet av 

simuleringsmodellen som informationskälla för identifiering av databehov. Den enklaste 

versionen av modellen testades och felsöktes. 

5.4.5 Samla in data 

Under tiden modellen byggdes lyckades gruppen identifiera ett stort behov av information som 

man inte visste sig vara i behov av tidigare, vilket kompletterade det informationsbehov som 

redan kartlagts.  

Avbrott i simuleringsarbetet 

Den mesta datainsamlingen gick utan större problem, men en tillgänglig datakälla visade sig här 

vara uppbyggd på ett sätt som inte stämde överens med simuleringsmodellens behov. Arbetet 

hade stött på ett avgörande problem. Då en viktig del data inte fanns tillgänglig blev två av 

frågorna som besvarades innan arbetet satte igång uppfyllda, angående om simulering är rätt 

verktyg.  Fråga 7, ”Om det inte finns underlag i form av rätt data tillgängligt.” blev uppfylld, och 

även fråga 6, ”Om det inte finns tid.” blev uppfylld då ett en stor förändring i datakällan 

behövdes för att utvinna den data som behövdes. Därmed fick gruppen avbryta arbetet med 

simuleringen.  

5.5 Analys 

Under arbetets gång hade gruppen Scanias Produktionssystem i åtanke. Man återkopplade 

ständigt nuläget till de värderingar som Scania har och det standardiserade läget som man strävar 

efter. Man hade även andra tankesätt i åtanke, främst Ledtidsanalysen, för att analysera om 

effektiviseringar kan uppnås genom dessa. I kapitel Fel! Hittar inte referenskälla., AnalysFel! 

ttar inte referenskälla., beskriver gruppen sin analys av verksamheten. 
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6 Resultat 

6.1 Excel-verktyg 

Projektgruppen har tagit fram ett Excel-verktyg som kan beräkna behovet av resurser och 

underlätta mätrummens planering. I sin slutversion omfattar det alla de funktioner och krav som 

uppdragsgivaren krävt av projektet. Dessa krav förändrades under projektets gång likt 

avgränsningarna som blev några fler än vad som bestämdes vid projektets start. Det berodde på 

upptäckter kring försämrade förutsättningar. Excel-verktyget är utformat efter användarens 

önskemål och verksamhetens krav. Med kategoriseringar anpassade till verksamhetens processer 

visar verktyget veckovis hur många timmar som måste läggas på olika artiklar fördelat på varje 

mätstation och mättekniker. Det tar även hänsyn till vilken uppdragstyp det är. För att inte bara få 

en uppfattning om vad som ska göras utan även om det finns resurser att utföra de och hur pass 

väl dessa resurser används visar det även tre olika beläggningsvärden. Med en pedagogisk 

utformning och få indata anser projektgruppen att verktyget är enkelt att använda. Alla funktioner 

går att ändra och bygga ut om det skulle önskas i framtiden.  

Planeringen handlar om att hitta ett tillfredställande samband mellan mätrummens kapacitet och 

belastning. Det tillfredställande sambandet innebär att man har tillräckligt med kapacitet men 

även att man har en så jämn fördelning av belastningen som möjligt. För att kunna analysera 

dessa samband använder Excel-verktyget en del som kallas för beläggning och olika former av 

diagram för att visualisera hur flödet ser ut över tid. För att få med alla beräkningar men ändå 

skapa en bra överblick består Excel-verktyget av ett antal flikar som är kopplade till just det här 

sättet att tänka kring planering. Allting finns samlat i ett dokument. Anledningen till att flikarna 

inte delats upp i fler dokument är att projektgruppen anser att det skulle bli krångligt att 

uppdatera verktyget om man t ex skulle ha beräkningarna i ett ark och avläsningen i ett annat. För 

att underlätta navigeringen har flikarna färgkodats, vilket beskrivs närmare i den tillhörande 

manualen.  

6.1.1 Flikarnas namn och gruppering: 

 Kapacitet 

o ”Kapacitet” 

 Ledtidsflikar 

o ”Ledtider Revision” 

o ”Ledtider Kvalitetssäkring” 

 Planeringsflikar 

o ”Planering Revision” 

o ”Planering Kvalitetssäkring” 

o ”Planering Mätuppdrag” 

o ”Ej startade Mätuppdrag” 

 Beräkningsflikar 
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o ”E-log” 

o ”KMM” 

o ”Scanner” 

o ”Adcole” 

o ”Ytjämnhet” 

o ”Konturograf” 

o ”Renhet” 

o ”Programmering” 

 Avläsning 

o ”Total ledtid” 

o ”Beläggning” 

o ”Diagram” 

Som rubrikerna avslöjar görs planeringen i planeringsflikarna, ändringar i ledtider i ledtidsflikarna, 

ändringar i kapacitet i kapacitetsfliken och avläsning i avläsningsflikarna. De flikar som inte är 

tänkta att ändras i är avläsningsflikarna och beräkningsflikarna, såväl det inte gäller tillägg av 

funktioner. Beräkningsflikarna utför endast beräkningar, som sker automatiskt, och används 

varken till planering eller avläsning. 

6.1.2 Kapacitet 

Mätrummets resurser består av mättekniker och maskiner och den här flikens funktion blir därför 

att visa hur mycket kapacitet i form av timmar mättekniker och timmar maskin de båda 

mätrummen har att tillgå fördelat på mätrummens arbetsområde vid olika skift. Antalet timmar 

mättekniker som finns tillgängliga räknas först ut per skift och läggs sedan in i en total. Detta görs 

för de båda mätrummen var för sig. Kapacitetsfliken är kopplad till beläggningsfliken där den 

fungerar som nämnare i uträkningen av beläggningen. 

6.1.3 Ledtidsflikar 

Ledtidsflikarna redovisar hur mycket ledtid mätningarna tar fördelat på artiklar och mätstation. 

Fördelningen mellan människa och maskin finns för att kunna beräkna en beläggning fördelad på 

de två, för att kunna se om mätteknikerna är under- eller överbemannade, eller om man behöver 

köpa in en ny maskin. Dessa siffror anropas sedan av planeringsflikarna för kvalitetssäkring och 

revision samt fliken ”Total ledtid”. 

Det finns ingen ledtidsflik för mätuppdrag då tiden för respektive mätuppdrag hämtas från E-log.  

6.1.4 Planeringsflikar 

Som beskrivits tidigare finns det tre planeringsflikar, en för varje uppdragstyp. Planeringsflikarna 

behandlar när en mätning ska göras och hur många artiklar som ska mätas per leverans. De ser 

olika ut på grund av skillnaderna i karaktär.  
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Planering Revision 

Revisionsplaneringsfliken är kategoriserad efter vilken artikel det är som ska mätas, hur många 

artiklar som kommer in vid varje mätning och när den ska göras. Denna flik är uppbyggd med 

revisionsplanen som grund och är tänkt att fungera som en ny version. Planering av 

mätningsfrekvensen, alltså hur ofta mätningar sker, för revision sker utefter produktionsvolymen 

på respektive line och Scanias standard som säger att 0,1% av antalet producerade artiklar ska 

mätas. Det är användarens uppgift att utifrån denna kunskap planera in vilka veckor en artikel ska 

revideras. Likt planeringen av kvalitetssäkring ger detta utslag i resten av Excel-verktyget. Antalet 

mätningar multipliceras med respektive mätnings ledtid från ledtidsfliken och  redovisas i fliken 

Total ledtid.  

Planering Kvalitetssäkring 

Kvalitetsplaneringsfliken är kategoriserad likt revisionsplanen, där man kan öka eller minska antal 

mätningar per vecka, och sedan planera om vilka dagar mätningar ska göras. 

Planering Mätuppdrag 

Mätuppdragsplaneringen är uppbyggd i tre delar. En flik som hämtar all data från E-log över 

önskad period, en grupp flikar som delar in uppdragen efter respektive station, och en flik som 

sammanställer alltsammans i en tidplan som visas i fliken ”Planering Mätuppdrag”. I E-log lägger 

leverantörer in sina mätuppdrag. Sedan skriver mätteknikern in ett datum när uppdraget planeras 

genomföras och hur lång tid det förväntas ta. 

Hämtar 

Fliken som hämtar data fungerar så att användaren öppnar E-log på webben, specificerar 

tidsintervall och hämtar en .xml-fil med alla uppdrag som finns över perioden, och importerar 

sedan filen till verktyget. 

Kategoriserar 

Efter att data hämtats kategoriseras varje uppdrag efter station. Detta görs i pivot-tabeller, där 

varje station har en egen flik. Detta görs automatiskt genom ett makro. 

Visualiserar 

När data kategoriserats hämtas den till tidplanen som visar tidsåtgången för mätuppdragen indelat 

i artikel, station och vecka. Det sammanställs även med revisions- och 

kvalitetssäkringsplaneringen för att visa den totala belastningen på mätrummet. 

Mätuppdragen finns visualiserade för sig för att man, då de har lägst prioritet, enkelt ska kunna se 

deras enskilda belastning och planera om för att jämna ut den totala belastningen. 

Fliken som heter ”Ej startade Mätuppdrag” är lik fliken för planering, men denna visar endast 

mätuppdrag som ej startats. Detta för att man ska kunna se vilka mätuppdrag som ännu inte 

gjorts, och om man ligger efter på något från tidigare veckor. 

6.1.5 Total ledtid 

Samtliga planerings- och ledtidsflikar är sammankopplade med ”Total ledtid” som summerar alla 

värden. Total ledtid samlar ledtiden för samtliga revisioner, kvalitetssäkringar och mätuppdrag 
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fördelat på varje station, artikel, resurs och vecka. Det betyder att den som använder Excel-

verktyget t ex kan utläsa hur mycket mättekniker- och maskintid mätrummet tänker lägga på 

revisioner av D13 Block vecka 20.  

Här multipliceras alltså antalet mätningar från planeringsdokumentet med ledtiden från 

ledtidsflikarna. Även det totala ledtiden som planeras att läggas på mätningar i varje station visas. 

6.1.6 Beläggning 

Beläggningsfliken redovisar tre olika beläggningsvärden; den totala beläggningen, beläggningen 

för mätteknikerna och beläggningen för maskinerna. Beläggningen visas i en tidplan uppdelad på 

varje station, resurs och totalt. Sedan visas andelen av beläggningen uppdelat på artikel för att visa 

vilka avdelningar som belastar respektive station. Här visas även hur stor del av beläggningen per 

station som kommer från respektive uppdragstyp. 

6.1.7 Diagram 

Diagramfliken redovisar den totala beläggningen per station och vecka, för att ge en tydlig bild 

över beläggningen och möjligheten att läsa av trender. 

6.1.8 Manual 

Manualen består av tre delar; layout, funktioner och användning. Dessa beskrivs först 

grundläggande och sedan mer ingående i respektive kapitel. I ”Layout” kapitlet beskrivs hur 

kategorierna härstammar från mätrummets verksamhet och hur de kan identifieras med dagens 

processer och ses som en utveckling av tidigare planeringsarbeten. I ”funktions” kapitlet 

redovisas sambanden mellan kraven på planeringen och möjligheterna verktyget ger. 

Användningskapitlet beskriver för användaren hur den använder Excel-verktyget. Den slutgiltiga 

versionen av manualen finns som bilaga i denna rapport. 

6.1.9 Användartester 

Användartesterna anpassade verktyget ytterligare till de som slutligen ska använda det. 

Övningarna mynnade ut i kommentarer både angående layouten och användandet. En kolumn 

med revisionsintervallet lades in i revisionsplaneringsfliken. Detta för att användaren inte skulle 

behöva memorera det som står i revisionsintervallsfliken när den ska planera i 

revisionsplaneringsfliken. Även en extra kolumn lades in i revisionsintervallsfliken där föregående 

intervall skulle fyllas i när intervallet förändrar på sig. Celler som inte skulle ändras låstes för att 

minimera möjligheten att förstöra verktygets funktion samtidigt som de celler som skulle fyllas i 

märktes upp tydligare. Bortsett från dessa önskemål fick projektgruppen positiv feedback på 

verktyget. Kategoriseringarna var lämpliga, funktionen var övergripande och personalen kunde se 

användningsområdena. Samtigit förstod de vikten av förbättrade rutiner kring planering för att 

verktyget skulle fungera. Användartestet verifierade inte bara verktyget utan skapade således även 

en ökad förståelse för verktyget och dess funktionalitet, en ökad förståelse för andra brister i 

verksamheten samt en vilja att åtgärda dessa. 

6.2 Simuleringsmodell 

Modellen är uppbyggd i tre steg. Det första steget är där artiklarna skapas och slussas vidare till 

respektive station, det andra steget där respektive station utför aktiviteter, och det tredje steget 
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där de skickas ut ur processen. Då ledtiderna beräknades så att transport och förarbete angavs 

tillsammans, sker den första delen av modellen utan tidsfördröjning. Artiklarna skapas och skickas 

alltså vidare till nästa steg utan att någon tidsåtgång krävs. Animationen som visas är enbart för 

att visualisera hur det går till, för att förenkla förståelsen för modellen och felsökning. Figur 6.1 

visar det första steget i modellen. 

 

Figur 6.1, Det första steget i simuleringsmodellen 

Det första steget är uppbyggd så att artiklarna skapas i startblocket, där en databas hämtar alla 

värden för respektive artikel, som leveranstid, leveransstorlek, cykeltider och liknande. Därefter 

skickas artikeln vidare till ett decision-block som med hjälp av en variabel avgör om artikeln ska 

vidare till en maskingrupp eller inte. Den första maskingruppen som kollas är KMM. Om en 

artikel ska genomgå mätning i maskingruppen KMM kommer variabeln att ange detta och skicka 

vidare artikeln dit. Om den inte till KMM fortsätter artikeln vidare till nästa decision-block som 

tittar om artikeln ska till maskingrupp Scanner. På samma vis används en variabel för att avgöra 

om artikeln ska dit eller om den ska vidare. Detta görs för varje maskingrupp, och för att gardera 

mot artiklar som av någon anledning inte ska till någon maskingrupp alls skickas slutligen artikeln 

ut ur processen om den inte matchar någon av maskingrupperna.  

Det andra steget i modellen är maskingrupperna, som egentligen är sju steg i sig men som är 

uppbyggda på samma sätt. Figur 6.2 - Figur 6.8 visar respektive maskingrupp. 
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Figur 6.2, Maskingrupp KMM 

 

Figur 6.3, Maskingrupp Scanner 

 

Figur 6.4, Maskingrupp Adcole 
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Figur 6.5, Maskingrupp Ytjämnhet 

 

Figur 6.6, Maskingrupp Konturograf 

 

Figur 6.7, Maskingrupp Kalibrering 
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Figur 6.8, Maskingrupp Renhet 

Maskingrupperna fungerar så att, när artikeln har skickats till respektive grupp, läggs den i ett 

lager. Så fort en maskin, representerad av ett activity-block, och mättekniker, representerat av en 

resource pool, blir ledig skickas artikeln, efter prioritet, vidare till mätning. Mätningen tar så lång 

tid som tidigare definierats av databasen.  

Efter att mätning genomförts ändras den variabel som skickat artikeln till maskingruppen, för att 

artikeln inte ska gå om samma mätning en gång till. Till exempel kan variabeln ”KMM” ha värdet 

1 vilket representerar att artikeln ska till KMM. Efter att artikeln mätts i KMM ändras värdet på 

”KMM” till 0, vilket säger att artikeln är klar. Efter att variabeln ändrats kollar modellen, med 

hjälp av ett get-block, en funktion och ett set-block, om artikeln har några andra mätningar den 

ska genomgå. Om den inte har det tilldelas den en ny variabel som säger att artikeln är klar. Om 

artikeln har fler mätningar att genomgå görs ingenting och artikeln skickas vidare. 

I nästa steg skickas artikeln till ett nytt decision-block. Här läser blocket av om artikeln är klar 

eller inte. Om den inte är det skickas den tillbaka till steg 1 och går igenom processen att skickas 

till nästa maskingrupp. Om den är klar skickas den till steg 3. 

Steg 3 utgörs av två block, ett som fångar artiklar som skickas dit och som skickar det till nästa 

block som skickar ut det ur processen. Detta visas i Figur 6.9. 

 

Figur 6.9, Steg 3 
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7 Analys 

7.1 Transport av mätdon mellan mätrummen 

Två mätrum skulle kunna innebära att de kan samarbeta med varandra. Anledningen till att man 

skulle vilja göra det är möjligheten att jämna ut belastningen. Mätrummet skulle kunna flytta 

mätningar från det ena mätrummet till det andra om det ena var överbelastat. Tyvärr ligger dessa 

mätrum i två olika byggnader belägna i två olika områden på Scania. Att transportera artiklar, 

exempelvis blocken, är för krävande vilket gör att det blir svårt att genomföra i praktiken. Det 

skulle bara bli aktuellt vid ett pressat läge. 

7.2 Arbeta mot ett normalläge med standarder 

En del utav arbetet handlar om att hantera felmätningar, felrapporter och lösa oförutsägbara 

problem. Detta finns inte med i ledtiderna för normalläget. Det är sånt som räknas bort från 

tillgänglig tid i närliggande verksamheter på Scania. I det här projektet har det visualiserats som 

fönstret i kapacitet vs belastningsdiagrammet. Det är viktigt att skilja på avvikelser och arbete som 

ska göras men som är oförutsägbart. Avvikelserna ska försöka minskas så mycket som möjligt 

medan det oförutsägbara ska försöka kartläggas och bli så förutsägbart som möjligt. 

För att lyckas med det måste mätrummet tillämpa Scanias Produktionssystem ytterligare och 

arbeta ännu mer med standarder kring informationshantering, kommunikation och 

ansvarsfördelning. Det viktigaste åtgärdsområdena måste identifieras. Projektgruppen märkte att 

temperatur och renhet är två stora problem idag. Undersök dessa problem och ta reda på 

rotorsaken. Ta fram data om när och hur ofta de inträffar och försöka få fram en statistisk 

fördelning på det med orsaker, omfattning och så vidare. 

7.3 Kommunikation 

Samarbetet mellan mätrummen och de olika avdelningarna har sina brister. Intrycket som ges är 

att de inte är uppdaterade till dagens verksamhet och att förväntningarna från respektive 

avdelning inte är lika tydliga. På grund av detta följs inte alltid kraven, som i sin tur lett till en 

tolerans där man accepterar avvikelserna som normalläge istället för att åtgärda de. 

Projektgruppen anser att avtalen behöver ses över. Genom att ta fram nya överenskommelser 

med respektive avdelning angående ansvar och kommunikation får man en tydligare förståelse för 

varandras behov och de blir enklare att efterleva.  

Ett exempel där detta har visat sig fungera är Öron-, näs- och halskliniken(ÖNH) på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Solna, där man hade problem med kapacitet som inte utnyttjades till fullo 

och därför ökade operationsköer. Problemet löstes bland annat genom att förväntningarna 

tydliggjordes och fastställdes mellan de olika avdelningarna. (Avega Group, 2014) 

7.4 Renhet och temperatur 

En mätning är främst beroende av två saker, att artikeln är rätt tempererad och att den är ren. Av 

olika anledningar följer leverantören inte alltid kraven på dessa parametrar. Ibland sker det 

kvalificerat och ibland okvalificerat. Är det en akut mätning så kan det vara förståeligt och då är 

man ofta medveten om att det finns en viss osäkerhet kring resultatet. Men ibland kan det vara 
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orsakat av slarv vilket skapar större problem. En förlängd avkylning eller rengöring är direkt 

kopplad till mätningens ledtid. 

7.5 Utbildning och erfarenhet 

Tyvärr fanns det nivåskillnader i utbildning bland personalen i mätrummet och en del kände sig 

inte tillräckligt utbildade. De klarade av sitt arbete men hade svårt att arbeta självständigt och 

behövde ofta fråga om hjälp. De som arbetat under en längre tid kände förvisso att de kunde sitt 

arbete men de var inga som drev egna förbättringsprojekt. Detta ledde inte bara till kunskapsgap 

mellan de anställda, som i sin tur leder till dålig flexibilitet i verksamheten, utan även dålig 

standard, då alla inte utgår från samma utbildning utan vissa är självlärda. Ju mer av 

arbetsuppgifterna som bygger på erfarenheter desto sämre dokumentation och standardisering 

påvisar det och desto svårare blir det att ha koll på arbetsprocessen och därmed även hur den ska 

utvecklas. Ett sätt att utveckla personalens självständighet, meningsfullhet och motivation skulle 

kunna vara att tilldela personalen större ansvarsområden. Djupare insikter i sina 

utvecklingsmöjligheter inom organisationen skulle kunna vara en annan. Att det finns möjlighet 

att stegra i position och kunskap och att det leder till en löneutveckling. 

7.6 Ledtidsanalys 

Examensarbetet fokuserar huvudsakligen på det övergripande planeringsarbetet och 

kommunikationen kring detta. Under arbetets gång har gruppen fått en god bild av mätrumments 

verksamheter och valt att även göra en grundläggande analys av arbetsprocesserna kring 

mätningar. Gruppen har identifierat relevanta åtgärder för att effektivisera verksamheten.  

”Åtgärd 4: Parallellisera”, som nämns i 3.4.2 16Ledtidsanalys, kan tillämpas på mätningar där 

maskintiden är av längre slag och medför tid som mätteknikern kan göra annat. Om mätteknikern 

då gör förarbetet för nästa artikel som ska mätas, alltså göra om förarbetet till yttre ställtid, kan 

man åstadkomma tidsreduktion. På samma sätt kan man även göra efterkontrollen av föregående 

mätning under tiden nästa mätning pågår, dock förutsätter detta att tiden för mätningen är relativt 

lång. Principen visualiseras i Figur 7.1. 

 

Figur 7.1, Förslag till parallellisering av arbetsmoment 

”Åtgärd 7: Kommunicera”, som även den nämns i 3.4.2 Ledtidsanalys, kan tillämpas vid brister i 

en artikels renhet när den kommer in till mätrummet. Om man lyckas med att skapa en tydlig bild 

av bägge parters behov kan man förhindra omarbete och därmed åstadkomma tidsreduktion. 
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8 Slutsats 

Projektet uppnådde sina huvudsakliga mål, att ta fram ett verktyg samt att verifiera det, med hjälp 

av de verktyg och metoder som nämns i projektrapportens inledning. Det som inte uppnåddes 

var att verifiera verktyget med hjälp av simuleringsmodellen, utan detta gjordes istället med hjälp 

av användartester. 

Projektet efterlevde de kostnads-, dokumentations- och tidskrav som sattes upp i projektets 

inledande fas. Resultatet uppfyllde även de funktionskrav som uppdragsgivaren efterfrågat. 

Excel-verktyget 

Excel-verktygets kommande användning förutsätter några åtgärder kring hanteringen av 

mätuppdrag. Problemen med osäkra informations- och rapporteringsvägar gör att systerverktyget 

E-log måste uppdateras genom ändringar av nuvarande kategoriseringar. 

 Benämning ska byta namn till Artikel och syfta på artikelns namn. 

 Kategorier som behöver läggas till är; 

 Planerad vecka 

 Berörd mätstation 

o KMM, Scanner, osv. 

 Planerad tidsåtgång per mätstation 

 Verklig tidsåtgång per mätstation 

Alla uppdrag ska godkännas av mätrummet genom att mätteknikern planerar in den vecka då det 

ska genomföras och en förväntad ledtid på varje arbetsstation. 

Efter att mätuppdraget genomförts ska mätteknikern fylla i verklig tid. Det kan hjälpa när man 

ska planera ledtider i framtiden om man vet hur mycket ledtid man statistiskt brukar lägga på 

mätuppdrag under en specifik tid på året. 

En tydligare beskrivning och arbetsmetod behöver tas fram för kraschmätningar. Tydliga 

standarder om vem som fyller i vad, var det dokumenteras osv.  

För att uppnå förhindra att fel uppstår vid ifyllandet i E-log ska avdelning, artikel och tidsåtgång 

vara obligatoriska fält med rullgardinsmenyer i stället för att användaren skriver själv. 

Kalibrering 

På grund av variationen i ledtid och artiklar har man inte haft tid att kartlägga 

kalibreringsverksamheten ordentligt. Bristen på statistik var ett och det behövs skapas bättre 

underlag för planeringsarbetet inom området. 

Att kommunikation mellan leverantör och mätrum sker via E-log är en förutsättning för 

dokumentation och daglig överblick. Man måste även få bättre koll på hur lång tid respektive 

mätning tar annars kommer det bli svårt att styra verksamheten.  
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Renhet 

Det som skiljer renhetsmätningsverksamheten från de andra är att de tar in uppdrag även från 

motormonteringen. Tyvärr är denna del av verksamheten inte lika strukturerad och det finns 

ingen tydlig planering för dessa mätningar. Dessutom används inte E-log konsekvent och man 

har byggt upp en acceptans mot att det är okej. Det finns således två förbättringar att göra. 

Planeringar av revision och kvalitetssäkringar ska göras på samma sätt för alla leverantörer, om 

motormonteringens mätfrekvens beror på någon annan variabel än produktionsvolymen måste 

denna identifieras. Utöver det måste E-log anpassas och integreras även i den här delen av 

mätrummets verksamhet. 

Manual 

Efter justeringar från användartesterna anser projektgruppen i samråd med mätteknikerna att 

manualen underlättar introduktionen och användandet av Excel-verktyget. 

8.1 Diskussion 

8.1.1 Värdering av metoder 

Som det så fint låter inom SPS så räcker det inte bara med att man gör saker rätt utan även att 

man gör rätt saker. Projektgruppen valde metoder som var flexibla och involverade personer som 

både påverkades av projektets resultat och kunde hjälpa till att sudda ut dess frågetecknen. För att 

få in fler olika synvinklar och erfarenheter gick gruppen igenom teori och nuvarande metoder på 

Scania. Många av de kvalitativa metoderna användes löpande under projektets gång allt eftersom 

nya problem och frågeställningar dök upp. Kvantitativa metoder var nödvändiga och användbara 

för att stärka gruppens självständiga arbete och fylla i där tidigare information inte räckt till. Det 

här projektets målbild inriktade sig på en specifik verksamhet och för att hitta en lösning som var 

anpassad till denna var det nödvändigt att använda metoder som inte bara tog hänsyn till teorin 

utan även sådana som gav en djup förståelse för verksamheten så att utformningen och 

tillämpningen av projektets resultat kunde ske efter den specifika verksamhetens förutsättningar. 

Vid flera tillfällen under projektet fanns det behov att stärka ramarna för arbetet. 

Brainstormövningen som gjordes för att hitta alternativa lösningar och organisera möjligheterna 

som fanns visade sig vara en effektiv metod för att samla projektgruppens åsikter och för att 

skapa riktlinjer. 

Vad blev inte som tänkt 

Projektet löpte inte helt utan bekymmer. Framför allt så var det brist på data som ställde till med 

problem och då främst för mätuppdrag. Eftersom projektet hade en begränsad tidsram att 

förhålla sig till var projektgruppen i viss mån beroende av att data fanns tillgänglig vid projektets 

start. Projektgruppen blev tvungen att avgränsa sig från viss data men lyckades göra det utan att 

frångå projektets kravspecifikation vilket gjorde att resultatet ändå blev tillfredställande. 

Det andra problemet drabbade simuleringen och kom som ett följdproblem av det första. 

Simuleringen var beroende av den data som saknades och blev mindre användbar ju mindre 

trovärdig data det fanns tillgängligt. Efter en överenskommelse med uppdragsgivaren avbröts 

simuleringen i ExtendSim8, men modellen som tagits fram är en god grund för ett eventuellt 

framtida examensarbete när ändringar i E-log genomförts och historisk data finns. För att uppnå 

de mål som var kopplade till simuleringen skapades istället användartester som skulle verifiera att 
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Excel-verktyget fungerade. Användartesterna var extra bra då de involverade personalen ännu 

mer och gav projektgruppen konstruktiv kritik kring verktygets användarvänlighet. 

En annan del som hade kunnat göras utförligare är jämförelser och analyser av fler teoretiska 

aspekter. 

8.1.2 Värdering av resultat 

Som tidigare nämnts handlar produktionsteknik mycket om effektivisering och för att uppnå en 

effektiv verksamhet krävs att det finns en bra planering. Projektgruppen har valt att utvärdera 

Excel-verktygets funktionalitet genom användartester och dess potential vad gäller framtida 

resultat genom att kolla på två faktorer, tid och pengar. De två senaste skulle kunna ses som två 

nyckeltal vad gäller hur pass mycket effektivare verksamheten kan bli med hjälp av Excel-

verktyget. Kritiken från användartesterna var positiv och testpersonerna berömde verktygets 

omfattning och potential. Endast några få korrigeringar vad gäller verktygets layout och 

funktionalitet gjordes innan samtliga parter var nöjda. Detta anser projektgruppen pekar på att 

resultatet mötte alla krav och därmed kommer kunna bidra till en bättre planering.  

Projektet handlade om att skapa rätt förutsättningar för en god planering genom Excel-verktyget, 

sedan var det upp till uppdragsgivarens att använda det så väl som möjligt. Ett exempel på en 

funktion i Excel-verktyget som belysts som en positiv funktion är varningssignalen som ges när 

beläggningen blir för hög genom att cellen blir röd om den överstiger 100 procent.  

Om man lyckas implementera det på ett bra sätt så kommer ett bättre resursutnyttjande leda till 

bättre lönsamhet då det blir lägre kostnad per mätning eller fler mätningar per anställd, beroende 

på hur man väljer att se på det. Mätrummet får också bättre koll på sina kostnader genom att 

arbetet dokumenteras bättre. Genom att ha bättre dokumentation på de olika jobbens omfattning 

blir det även enklare att veta hur man ska värdera sina tjänster. Alla dessa faktorer kan ses som en 

förbättring av lönsamheten. En mer utförlig ledtidsanalys skulle leda till ännu fler förbättringar 

men projektgruppen tycker ändå sig kunna förutspå positiva följder av verktyget även om det 

krävs en implementering för att säkerställa detta. Hade det funnits data tillgänglig för mätuppdrag, 

som antal uppdrag och dess ledtider, hade projektgruppen kunnat experimentera fram 

konsekvenser utav Excel-verktyget men då detta saknas har projektgruppen valt att redovisa dessa 

effektiviseringar som potentiella: 

 Mindre tid att spåra gamla eller bortglömda jobb 

 Mindre tid att spekulera i beläggning 

 Mindre tid för att hitta investeringsunderlag 

 Bättre rutiner kring planeringen som troligtvis förkortar den totala tiden man lägger på 

planering. 

 Identifiering av flaskhalsar 

Det ska tilläggas att tidigare planeringsmetoder var ostrukturerade och man använde sig av flera 

skiljda planeringsdokument. Verktyget som tagits fram har sammanställt och utvecklat föregående 

planeringsdokument till ett. Det är svårt att säga exakt hur mycket tid man kommer att spara då 

den tidigare tiden var svår att definiera. Bättre struktur och underlag kommer troligtvis möjliggöra 

en effektivisering. 
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8.1.3 Rekommendationer 

Problemet med data kring mätuppdrag grundar sig som tidigare nämnt i att filen E-log, som 

hanterar denna data, är utformat på ett annorlunda sätt än vad Excel-verktyget kräver. Verktyget 

är inte användbart utan denna data vilket gör att en utveckling av E-log och bryggan till Excel-

verktyget är en direkt nödvändighet för att göra det här projektets resultat användbart. 

Projektgruppen föreslår att man använder sig av de kategoriseringar som använts i det här 

projektet. 

När denna data finns insamlad finns det goda möjligheter att ta upp arbetet med simuleringen 

igen då en god grundmodell tagits fram. Simuleringens funktion är inte bara att verifiera Excel-

verktyget utan även att experimentera i en virtuell modell av verksamheten och analysera 

följderna för att hitta förbättringsmöjligheter. 

En ytterligare fråga om effektivisering är om mätningsverksamheten ska vara centralstyrd eller 

inte? Ska den agera som en egen funktion eller ska den vara en del av en annan? Vad ska det 

finnas för krav på den verksamhet som vill ha en egen mätningsfunktion? För att kunna svara på 

dessa frågor krävs en djup insikt i hur en mätmaskin kan användas optimalt. Eftersom efterfrågan 

på mätningar varierar så mycket borde det vara optimalt med ett mätrum eftersom man då kan 

uppnå en mer utjämnad mätningsfrekvens. Dock så kanske det inte är så att det egentliga behovet 

är som statistiken visar idag. Experimenterar man med vad som händer om det finns mer tid 

tillgänglig kanske man ser att behovet är annorlunda. Idag finns det tre varianter, line har ingen 

mätmaskin, line har mätmaskiner för några av mätningarna och för den tredje varianten har line 

ingen egen mätmaskin men utför mätningen i mätrummet på egen hand. Varför gör de det? Är 

det lönsamt? Det blir fler parametrar att planera efter. Den här frågan handlar även om hur 

många fler mätningar man skulle vilja göra och därmed ha möjlighet att göra om man hade en 

egen mätmaskin. Det kanske finns flera utvecklingsprojekt som produktionstekniker och beredare 

vill göra som begränsas på grund av mätkapaciteten. 

Skulle det kunna finnas anledning till att mäta ledtiderna mer i detalj? Ja. Man skulle få bättre koll 

på var flaskhalsarna ligger och vilka arbetsmoment det är som tar längst tid och som behöver 

effektiviseras. Målet för det här projektet var dock att karlägga och då fyllde de något 

generaliserade siffrorna sitt syfte. Som sagt så mötte även gruppen på motstånd och det är ingen 

som vill vara helt inrutad i sin arbetsuppgift. Det fortsatta målet borde vara att kontinuerligt skapa 

så exakta ledtider som möjligt. 
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Appendix A - Användarmanuall 
 

 

 

 

 

 

 

Manual  
 

Planeringsverktyget för mätrum i by 002 och by 182 

 

Skrivet av Anton Wieselblad och Sebastian Claw 
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Förord 

Ett Excel-verktyg togs under våren 2014 fram för att öka insikten i behovet av resurser och 

underlätta mätrummens planering. Den här manualen ska hjälpa dig med användandet av Excel-

verktyget och ge dig en förståelse för dess uppbyggnad och funktion så att du med endast 

grundläggande kunskaper inom Excel kan klara av att använda verktyget. Manualen består av tre 

delar; layout, funktioner och användning. Dessa beskrivs först grundläggande och sedan mer 

ingående i respektive kapitel i hopp om att alla dina frågor kring när, hur och varför du ska 

använda verktyget besvaras. 

 

Layout 

Verktyget har en layout för att du som användare ska få en så bra överblick och förståelse för var 

du hittar saker som möjligt. I det här avsnittet beskrivs hur kategorierna är kopplade till 

mätrummets verksamhet och hur de kan identifieras med dagens processer och ses som en 

utveckling av tidigare planeringsarbeten. 

 

Funktioner 

För att enkelt förstå användningen av verktyget är det viktigt att först få en insikt och förståelse 

för hur det är uppbyggt och varför de olika funktionerna finns. I det här kapitlet beskrivs samtliga 

funktioner utförligt så att du som användare kan se sambanden mellan kraven på planeringen och 

möjligheterna verktyget ger, vad det som kan ändras byggas ut i framtiden och givetvis om 

verktyget kan ge svar på dina frågor. 

 

Användning 

När du som användare skapat dig en bra bild av vad verktyget kan göra kommer här ett kapitel 

som beskriver mer utförligt hur du gör för att få olika resultat och mål för din planering. Du 

hittar vilken data du behöver för att få ut ett lyckat resultat, hur verktyget kan byggas ut och vad 

du som användare ska tänka på innan, under och efter du fått ditt resultat. 
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Layout 

Planeringen handlar om att hitta ett tillfredställande samband mellan, i det här fallet, mätrummets 

kapacitet och dess belastning. Det tillfredställande sambandet innebär att man har tillräckligt med 

kapacitet men även att man har så jämn fördelning av belastningen som möjligt. För att kunna 

analysera dessa samband använder verktyget en del som kallas för beläggning som är kvoten av 

belastningen/ kapaciteten och olika former av diagram för att visualisera hur beläggningen ser ut 

över tid. För att få med alla beräkningar men ändå skapa en bra överblick består verktyget av ett 

antal flikar som är kopplade till just det här sättet att tänka kring planering. Dessa radas upp 

nedan med tillhörande beskrivning. 

 

Kapacitet 
För att kunna räkna fram beläggningen behövs som tidigare nämnts kapaciteten. Verktyget är i 

sin grundversion skapad för de två mätrummen i by 002 och 182 och dess resurser består av 

mättekniker och maskiner och mäts i enheten tid. Antalet timmar som mättekniker finns 

tillgängliga räknas först ut per skift och läggs sedan in i en total. Detta görs för de båda 

mätrummen var för sig. Kapacitetsfliken är kopplad till beläggningsfliken där den fungerar som 

nämnare i uträkningen av beläggningen. 

 

Belastning 

 

Planerings- och ledtidsflikar 

- Planering revision 

- Ledtider revision 

- Planering kvalitetssäkring 

- Ledtider kvalitetssäkring 

- Planering mätuppdrag 

- Total ledtid 

 

För att få fram belastningen har mätrummens verksamhet delats in i tre områden; revision, 

kvalitetssäkring och mätuppdrag. Anledningen till indelningen är att de olika områdena beter sig 

olika inom väsentliga parametrar för planering nämligen variation i antal mätningar och 

förutsägbarhet. Variation i antal mätningar skiljer sig mellan uppdragstyperna, både i anledning, 

storlek och frekvens. För att skapa en bra överblick och enkel navigation har verktyget därför tre 

olika flikar, ”Planering Revision”, ”Planering Kvalitetssäkring” och ”Planering Mätuppdrag” som 

behandlar belastningen från respektive område. För revisioner och kvalitetssäkringar finns även 

tillhörande ledtidsflikar. Där står hur lång tid de olika mätningarna tar fördelat på arbetstid för 

mätteknikern och mätmaskinen. Anledningen till att mätuppdragen inte har en sådan flik är att 

ledtiden för varje specifik mätning anges i uppdragen. Dessa tider summeras sedan i 

mätuppdragsplaneringen. De andra planeringsflikarna kombineras sedan med ledtidsflikarna i en 

flik som heter ”Total ledtid” där den totala belastningen och därmed planeringsunderlaget 

redovisas. 

 

Beläggning 
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Beläggningen är som tidigare nämnt kvoten av belastningen/kapaciteten. Beläggningsfliken 

hämtar data från fliken ”Total ledtid” och dividerar med tillhörande kapacitet ur fliken 

”Kapacitet” för att visa tre intressanta beläggningsvärden. 

 

Diagram 

Den här fliken är till för att enkelt kunna gå in och läsa det aktuella läget och trender för 

beläggningen. 
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Funktioner 
Excel-verktyget har tre olika funktioner för dig som användare, du kan läsa av data,  

ändra i indata samt bygga ut funktioner. Avläsningen görs i tre olika flikar, ”Total ledtid”, 

”Beläggning” och ”Diagram”. Det är inte meningen att man ska ändra något i dessa flikar om 

man inte vill bygga ut fler funktioner. Ändringar i indata görs i ”Kapacitet” för ändring av 

resurser, ”Ledtider Revision” och ”Ledtider Kvalitetssäkring” för ändring av ledtider samt 

”Planering Kvalitetssäkring” och ”Planering Revision” för ändring av orderfrekvens eller storlek. 

För att ändra i mätuppdragsplaneringen används systerverktyget E-log. Mer om hur det går till 

beskrivs närmare nedan. 

 

Ledtidsflikarna innehåller information om hur lång tid mätningarna tar. Som beskrivits tidigare 

finns det tre planeringsflikar, en för varje mätuppdragstyp. Planeringsflikarna är dina verktyg för 

att kunna behandla utfallet av när en mätning ska göras och hur många artiklar som ska mätas i 

respektive leverans. De ser alla olika ut på grund av dess skillnader i karaktär. 

Revisionsplaneringsfliken är kategoriserad efter vilken artikel det är som ska mätas, hur många 

artiklar som kommer in vid varje mätning, och när den ska göras. Kvalitetsplaneringsfliken är 

kategoriserad på samma sätt men skillnaden mellan dessa två är att kvalitetssäkringen är samma 

varje vecka medan revisioner planeras in efter revisionsmätningsfrekvenserna. Planeringen av 

mätuppdrag sker annorlunda. Mätuppdrag kommer in till systerverktyget E-log, sedan planeras 

uppdraget in på en specifik vecka och man uppskattar tidsåtgång per maskin. När detta gjorts 

hämtas alla inplanerade mätuppdrag till fliken ”Planering Mätuppdrag”, som visar en tidplan över 

hur mycket tid som är inplanerat till mätuppdrag varje vecka för respektive maskin. Om man 

sedan upptäcker att den totala beläggningen är för hög under en vecka, används fliken ”Planering 

Mätuppdrag” tillsammans med E-log för att omplanera uppdrag för att jämna ut belastningen. 

Varje flik har alltså möjlighet att hantera ny indata. Samtliga planerings- och ledtidsflikar är 

sammankopplade med ”Total ledtid” som summerar alla värden. 

 

Total ledtid samlar ledtiden för samtliga uppdragstyper fördelat på maskin, artikel, resurs och 

vecka. Det betyder att du som användare kan utläsa t ex hur mycket mättekniker- och maskintid 

mätrummet i by 002 tänker lägga på D13 Block vecka 20.  

Fliken multiplicerar antalet mätningar från planeringsdokumenten med ledtiden från 

ledtidsflikarna. Det finns även en rad som summerar hur mycket ledtid totalt som planeras att 

läggas på mätningar i varje maskin. 

 

Maskin Uppdragstyp Resurs Artikel 
Vecka 

1 
Vecka 

2 
Vecka 

3 … 
Vecka 

52 

 

 

Belastning/ Kapacitet = Beläggningen 

Beläggningsfliken redovisar beläggningen, uppdelat i beläggningen för mätteknikerna, maskinerna 
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och totalt. Med hjälp av fliken ”Totala Ledtider” tar den fram beläggningen för varje maskin, 

artikel och uppdragstyp.  

Maskin Resurs Artikel 
Vecka 

1 
Vecka 

2 
Vecka 

3 … 
Vecka 

52 

 

Diagramfliken visualiserar beläggningen i diagram så att det är enkelt att utläsa hur den förändras 

över tid. 
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Användning 

Tanken bakom uppdelningen av flikar är att det ska finnas en tydlig flik för varje ändring man vill 

göra, och flikarna är sammankopplade med varandra så att du inte ska behöva göra mer än ett 

ingrepp per önskad förändring. Ledtider ändras i respektive ledtidsflik, omplanering av mätningar 

ändras i respektive planeringsflik och tillgänglig kapacitet ändras i kapacitetsfliken. Med hjälp av 

några typexempel ska denna manual visa hur olika ändringar går till.  

 

Det finns saker du som sköter planeringen kommer att vilja uppdatera regelbundet och sedan 

finns det saker som ändras mer sällan. Det kommer att först gås igenom vilka olika typer av 

indata det finns och var de ändras, sedan förklaras vad du kan avläsa från avläsningsflikarna. 

 

Regelbunden användning 

Omplanering av mätningar 

Ändringar i kapacitet 

Ändringar i ledtider 

Regelbunden användning 

Den regelbundna användningen av verktyget innefattar att uppdatera data och läsa av nyckeltal 

som visualiseras i de visuella flikarna. Uppdatering av data är främst att hämta data om 

mätuppdrag från E-log. Detta görs genom att öppna E-log och göra en sökning. 

 

När du sedan specificerar din sökning väljer du för vilken period du vill söka, som kan sträcka sig 

upp till ett år. Välj sedan att exportera sökningen som XML. 
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Spara sedan XML-filen på valfri plats på datorn. Kom ihåg var du sparar den då du kommer att 

behöva den senare. 

 

När du hämtat och sparat filen ska du importera den till verktyget. Detta görs genom att gå in i 

fliken ”E-log”, högerklicka på tabellen och välja att importera XML. 
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Välj sedan XML-filen som du hämtat från E-log. När detta är gjort trycker du Ctrl + Shift + U, 

detta startar ett makro som uppdaterar tabeller och diagram.  

När detta är gjort är du klar! Nu kan du läsa av de nyckeltal du är intresserad av! 

 

Omplanering av mätningar 

Visar det sig att beläggningen är för hög och omplanering behöver göras kan detta göras för varje 

uppdragstyp för sig, beroende på vilken du vill omplanera. 

Mätuppdrag 

Detta görs i E-log, på samma sätt som de planeras in från början går du in och planerar in 

uppdraget under en annan vecka. Här fungerar Excel-verktyget som hjälpmedel för att se vilka 

veckor som inte är fullbokade. 

Revision 

Här används fliken ”Planering Revision”, där revisioner planeras in i en tidplan på samma sätt 

som den tidigare revisionsplanen. Här kan du flytta, ta bort eller lägga till revisioner i tidplanen, 

som sedan visualiseras. Om du vill göra ändringar i revisionsintervall görs detta i fliken 

”Revisionsintervall”, även den är uppbyggd på samma sätt som tidigare. 

Kvalitetssäkring 

Här används fliken ”Planering Kvalitetssäkring”. Här kan man öka eller minska antal mätningar 

per dag eller vecka, och sedan planera om vilka dagar mätningar görs. 

 

Ändringar i kapacitet 

Om kapaciteten skiftar, kanske har man köpt in en maskin eller anställt en mättekniker, så kan 

man enkelt ändra detta i fliken ”Kapacitet”. Kapaciteten är uppdelad i mättekniker och maskin. 

Ändringar i antal mättekniker ändras under ”Anställda”, där rubrikerna ser ut som nedan. 

By Skift Mätområde 
Antalet 
anställda Timmar/vecka Minuter/vecka 

 

Om man ändrar antal anställda ger detta utslag i resten av kapacitetsarket och i sin tur i resten av 

verktyget. 

Ändringar i tillgängliga maskiner görs på samma sätt men under ”Maskiner”, där rubrikerna ser ut 

som nedan. 

By Mätområde 
Antalet 
maskiner 

Timmar/ 
vecka Minuter/vecka 

 

Här görs ändringar under antalet maskiner och ger, likt som för anställda, utslag i resten av 

verktyget. 
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Ändringar i ledtider 

Skulle man mot förmodan vilja redigera ledtiden för en specifik mätning görs detta under 

respektive ledtidsflik för revision och kvalitetssäkring. Ledtiderna är uppdelade i Kalibrering och 

mätning, kalibreringen är i sin tur indelad i ”Förberedelse kalibrering” och ”Kalibrering”. Mätning 

är indelat i ”Ledtid före”, ”Ledtid Maskin” och ”Ledtid efter”. Detta summeras sedan för att ge 

en total ledtid för mättekniker och maskin. Rubrikerna visas nedan. 

 

 

 

  

Maskin Produkt Ledtid innan Ledtid maskin Ledtid efter Total Förberedelse kalibrering Kalibrering Mättekniker Maskin

KMM D16 20-90 10 300 15 325 15 60 625 7500

Ledtider (mättekniker och maskin) Total tidsåtgång/ veckaLedtider kalibrering
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Avläsning 

Avläsningsdelen består av tre flikar; ”Total ledtid”, ”Beläggning” och ”Diagram”. 

Total Ledtid 

Här visas den totala belastningen i en tidplan från vecka 1 till vecka 52. Belastningen är uppdelad i 

station, uppdragstyp, resurs och artikel och summeras sedan i ett totalt tidsbehov per station.  

Beläggning 

Här visas beläggningen i en tidplan uppdelad på varje station, resurs och totalt. Sedan visas 

andelen av beläggningen uppdelat på artikel för att visa vilka avdelningar som belastar respektive 

station. Här visas även hur stor del av beläggningen per station som kommer från respektive 

uppdragstyp. 

Diagram 

Diagramfliken redovisar den totala beläggningen per station och vecka, för att ge en tydlig bild 

över beläggningen och möjligheten att läsa av trender. 
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