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Sammanfattning 

Scania CV AB tillverkar tunga lastbilar, bussar och marinmotorer. Scania CV AB har 
utvecklat en egen filosofi, SPS- Scania Production System, ett system som strävar att hela 
företaget jobbar med ständiga förbättringar. En viktig del av SPS är visualisering av fakta, så 
att kunskapen sprids inom hela företaget. I dag används på Scania ett verktyg kallad för 
”Utvecklingsplan”, som beskriver nulägesfakta om produktionen. Verktyget är anpassat för 
en specifik monteringslina och är underlag för att kunna lyfta fram och prioritera 
förbättringsförslag.          

På Scania i Södertälje monteras bland annat centralväxlarna på en avdelning, kallad för 
DTP. Avdelningen är ett år gammal vilket gör att det förekommer fler förändringar per 
tidsperiod än på monteringslinor som funnits längre. Därför krävs det en utvecklingsplan som 
ska visualisera planering, implementering och uppföljning av förändringsarbetet. 

För att skapa en utvecklingsplan som skulle vara anpassad just för DTP- avdelningen, har vi 
i början av vårt arbete gjort förstudier för att förstå deras specifika behov. Genom tidsstudier, 
intervjuer, observationer och diskussioner med berörd personal har vi tagit fram en 
utvecklingsplan som är anpassat för centralväxelavdelningen men som även kan anpassas 
till andra avdelningar på Scania. 

Resultatet av projektarbetet på Scania blev ett verktyg som är anpassad för centralväxel-
monteringslinan. Verktyget är en visuellplan plan som tillsammans med en tidsplan ska 
underlätta planeringen av framtida förändringar på centralväxelavdelningen. Visuella planen, 
även kallad för utvecklingsplan på Scania, beskriver nuläget och tidsplanen ger information 
om tidsåtgången för ett projekt. 
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Abstract 

Scania CV AB manufactures heavy trucks, buses and marine engines. Scania CV AB has 
developed its own philosophy, SPS- Scania Production System, a system that aims that the 
entire company is working with continuous improvements. An important part of the SPS is 
visualization of the facts, which enables knowledge sharing throughout the company. 
Scania's tool, “The development plan", describes the current state facts about the production. 
The tool is designed for a specific assembly line and is the basis for emphasizing and 
prioritizing improvements. 
 
At Scania in Södertälje the differential is assembled in a department, called DTP. The 
department is one year old, which means that it experienced more changes per time period 
than other assembly lines that have existed for longer time. Therefore, the development plan 
that will visualize the planning, implementation and follow up the change project. 
 
In order to understand the needs of DTP- department and to create a development plan that 
would be tailored just for it, a feasibility study has been done at the beginning of the work. 
Through time studies, interviews, observations and discussions with relevant personnel, a 
development plan has been designed for the differential assembly-department. Facts have 
been collected partly from existing documents partly through own observations on the 
assembly line. The designed plan is adaptable to other departments at Scania as well. 
 
The result of the project work at Scania became a tool that is designed for central switch-
assembly line. The tool is a visual plan with a timetable that shall facilitate the planning of 
future changes to the central switchboard department. Visual plan, also called for the 
development plan at Scania, describes the current situation and the schedule provides 
information on the time required for a project. 
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1 Inledning 
I det här kapitlet beskrivs bakgrunden, målen, problemet och de avgränsningar som sattes upp i 
början av arbetet i samråd med vår uppdragsgivare Scania CV AB.  

 

1.1 Bakgrund 

Scania är världsledande inom tillverkning av lastbilar och bussar, men levererar även marin- och 
industrimotorer.(Scania, 2015) Eftersom konkurrensen är hög på marknaden har Scania utvecklat 
ett eget produktionssystem, SPS eller Scania Produktion System, där bland annat strävan till att 
eliminera samt att arbeta för ständiga förbättringar uppmuntras i hela verksamheten (Scania, 
2015). För att vara konkurrenskraftig i tillverkningsindustrin krävs det att produktionen är 
optimerad och resurserna utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt.  

På Scanias produktionsanläggning i Södertälje finns det en avdelning där centralväxlar monteras 
ihop. Produktionsteknikerna på centralväxelmonteringen arbetar ständigt med att förbättra 
produktionen och detta görs genom att ständigt förbättra de fyra variablerna som kan påverka 
produktionsflödet: maskin, människan, metod och material. För att få en överblick över nuläget 
samt undersöka möjliga förbättringar och uppföljandet av dito kvävs i enlighet med SPS en 
utvecklingsplan och ett visuellt verktyg, något som i dagsläget saknats för denna avdelning. 
Utvecklingsplanen ska innehålla nulägesfakta och vara kopplat till det visuella verktyget. Visuella 
verktyget är en tidsplan och ska ge information över projekt som genomförs samt underlätta 
planeringen av framtida projekt. 

 

1.2 Problemdefinition 

För att kunna förbättra en produktionslina och fatta beslut om vilka förändringar som ska 
prioriteras och genomföras är det viktigt att ha tillförlitlig underlag för eventuella beslut. I 
dagsläget använder en av Scanias avdelningar, avdelningen för framaxelmonteringen, en 
utvecklingsplan som är anpassad till deras monteringslina. Det är ett verktyg för att kunna fatta 
beslut och prioritera för de olika förbättringsförslagen som exempelvis berör de övergripande 
områdena ergonomi, kvalitet, störningar, avvikelser m.m.  

Det finns önskemål hos en annan avdelning, avdelningen för centralväxelmonteringen, att 
vidareutveckla och anpassa utvecklingsplanen till deras monteringslina.  

Nedanstående frågor ska vägleda oss genom projektarbetet som alltså syftar till att ta fram en 
utvecklingsplan och ett så kallat visuellt verktyg: 

• Vilka är styrkorna/svagheterna med den befintliga utvecklingsplanen? 
• Hur ska den befintliga utvecklingsplanen modifieras så att den anpassas till 

centralväxelavdelningens behov? 
• Hur ska utvecklingsplanen anpassas till produktionsförändringar för 

centralväxelavdelningen? 
• Hur ska ett visuellt planeringsverktyg se ut som är enkel att uppdatera och använda? 
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1.3 Mål 
Arbete ämnar kartlägga nuläget, skapa en utvecklingsplan, ett visuellt planeringsverktyg och i mån av tid 
föreslå förbättringsförslag. Det visuella verktyget skall visualisera tidsåtgången för förändringar som ska 
genomföras. Utvecklingsplanen och det visuella verktyget ska vara kopplade till varandra samt 
anpassningsbara till produktionsförändringar. Det ska även vara lätt att följa utvecklingsplanen och 
kopplingen till det visuella verktyget.  

 

1.4 Lösningsmetod 
För att nå målet med projektarbetet ska vi systematiskt arbeta med kundens problem utifrån fastställda 
krav och behov. I figuren nedan visas hur vi ska gå tillväga med vårt projekt för att nå uppsatta målen.  

 
Figur 1. Illustration av vår lösningsmetod 

En förstudie är nödvändig för att förstå kundens verksamhet och behov, detta för att kunna definiera 
problemet och uppfylla kundens krav. Därefter skall en nulägesanalys genomföras. Efter faktainsamling 
kan vi börja utforma utvecklingsplanen och det visuella verktyget.  

Berörd personal på avdelningen ska intervjuas löpande för att få en tydligare bild av vad som förväntas av 
utvecklingsplanen i hur den ska vara uppbyggt och vad ska den innehålla. Även personal från andra 
avdelningar på Scania som har kunskap om utvecklingsplan ska intervjuas.  

Slutligen kommer vi att ta fram och utvärdera en utvecklingsplan och ett visuellt verktyg. 

 

1.5 Avgränsningar 

• Utvecklingsplanen kommer endast anpassas för centralväxelmonteringen 
• Projektarbetet är begränsat till 10 veckor 
• Viss fakta som ska användas kommer att hämtas in från kundens egen faktainsamling, 

således kan vi inte bekräfta att de fakta är tillförlitligt  
• Vilka förbättringar som implementeras avgörs av produktionschef och produktionsledare 

 

 

Förstudie Problemdefinition Nulägesanalys Genomförande Slutsats & 
Rekommendation 
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2 Teoretisk referensram 
För att stödja vår modell har litteraturstudier kring utvecklingsplaner genomförts. Så också en 
utvärdering av den befintliga utvecklingsplanen på Scania. Scanias produktionssystem och 
produktionsfilosofin Lean beskrivs i det här kapitlet för att ge läsaren en grundförståelse om 
begrepp som används i tillverkningsindustrin. 

 

2.1 Lean-begrepp och verktyg 

Lean är en filosofi som enligt många går ut på att om möjligt undvika alla former av slöseri. Man 
menar att fokus ligger på att skapa värde för kunderna. Det som inte skapar värde för nuvarande 
eller framtida kunder räknas som potentiellt slöseri. De olika aktivitetsflödena och processer 
inom Lean kallas värdeflöden, vilka skall skapa värde för externa kunder och se till att dessa är 
effektiva. Med aktivitetsflöde menas till exempel montering av delkomponent eller ett moment i 
produktionsprocessen.  

I boken ”Detta är Lean” (Niklas Modig 2014) diskuteras, enligt författaren, vad Lean är och vad 
det inte är. Han menar att Lean främst handlar om att öka flödeseffektivitet i motsats till att 
försöka effektivisera resursanvändning. Med flödesaktivitet avses här ”sammanlagda tiden för alla 
värdeskapande aktiviteter i värdeflödet i relation till den totala genomloppstiden”. Det här 
begreppet sätter fokus på flödesenheten- den enheten som ”flyter” genom verksamheten- vilken 
ska förädlas genom verksamheten. Flödeseffektiviteten definieras utifrån flödesenhetens 
perspektiv. (Niklas Modig 2014) 

 

2.1.1 Flaskhalsar 

I varje processflöde finns det delar som begränsar produktionsflödet, så kallade flaskhalsar. I 
boken ”Kvalitet från behov till användning” (Bo Bergman & Bengt Klesjö 2012) beskriver 
författarna flaskhalsarna så här: ”Den flaskhals som ger det sämsta flödet kommer att påverka 
den totala genomloppstiden i systemet”. Stora buffertar leder enligt författarna till långa 
genomloppstider, därför är viktigt att producera efter kundens efterfråga och ha en minimal 
buffert. 

Variation i produktionstid orsakar köer i systemet och ju större variationen är desto längre kan 
köerna potentiellt bli. Därför, för varje aktivitet i processen, måste man ha större kapacitet än 
behovet. Ju större variationen är i verksamheten desto lägre genomsnittlig kapacitetsutnyttjande 
måste man ha, för att undvika långa köer och det som är inte värdeskapande för verksamheten. 
(Bo Bergman & Bengt Klesjö 2012)  

 

2.1.2 Takttid 

Takttiden är tillgänglig arbetstid dividerad med efterfrågan, d.v.s. det är kundens efterfråga som 
bestämmer vilken takt som produktionslinan ska ha. Varje station i en produktionslina har en viss 
tid för att genomföra arbetet, och den tiden bör eftersträvas att vara i samklang med takttiden. 
(Bicheno 2006) 
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2.1.3 Cykeltid 

Cykeltid är den tid det tar att fullgöra en cykel av en arbetsprocess för en produktionsenhet. 
Tiden som går från att ett råämne eller delvis förädlat ämne börjar förädlas i ett 
produktionsavsnitt tills förädlingen är slutförd (Bicheno 2006) 

 

2.1.4 Kanban 

Kanban är ett japanskt ord som ungefär betyder synligt kort eller signalkort, det är en metod för 
att vidarebefordra en behovssignal mellan processer. Om en medarbetare i en station behöver 
påfyllning av material kallar denne på material genom att använda Kanban metoden. I samband 
med att materialet hämtas, lämnas en signal kvar t.ex. Kanban-kort. Materialet ska inte tryckas 
genom processen utan dras genom, därför används det Kanban-kort. Det ska tas fram precis det 
som behövs och inte förrän det behövs. På Scania används flaggor som signalerar materialbehov 

Kanbanmetoden behöver inte alltid implementeras genom säg fysiska kort, signalen kan vara en 
tom lastbärare, en markering på golvet eller en ljussignal. (Bicheno 2006) 

 

2.1.5 Andon 

Andon är ett signalsystem för att göra problem synliga så att de kan åtgärdas. Det bygger på t.ex. 
ljussignaler som visar vilken arbetsstation har problem. Om man inte hinner med en viss 
arbetsmomenten i en viss station eller om något går fel i monteringen, tillkallas då en person som 
är ansvarig för andonpositionen. Alarmet kan aktiveras manuellt av operatören eller automatisk 
av produktionsutrustningen. (Per Petersson, Ola Johansson, Martin Broman, Dan Blücher 2009) 

 

2.2 Scanias Produktionssystem (SPS) 

Scanias vision är att vara det ledande företaget i branschen genom att skapa bestående värde för 
sina kunder, anställda, aktieägare och andra intressenter. För att uppfylla de uppsatta målen har 
Scania utvecklat ett eget produktionssystem i samarbete med Toyota i mitten på 90-talet. SPS är 
en vidareutveckling av Lean, som är filosofin bakom Toyotas Produktionssystem (TPS). 
Tillsammans har de tagit fram Scanias Produktionssystem (SPS) vilket är ett kraftfullt instrument 
för att öka produktiviteten och har en viktig del i Scanias framgångar. Samtidigt med utvecklingen 
av SPS har Scania tagit fram ett hus (fig. 2), även kallad för Scaniahuset, vilket visualiserar hur SPS 
är uppbyggt och det skapar medvetenhet i hela organisationen.(SPS Office 2007) 
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Figur 2. Scaniahuset (SPS Office 2007) 

 

Värderingarna är grunden för Scania-huset och utgör basen för företagets kultur och 
affärsframgång, dessa är:  

• Kunden först, genom att förstå kundens affärer kan Scania skapa värde för kunderna. 
Kunden är i fokus för hela värdekedjan: från forskning och utveckling, inköp och 
produktion, till försäljning, finansiering och leverans av tjänster. 
   

• Respekt för individen, respekt för individen innebär att erkänna och använda alla 
medarbetarens kunskap, erfarenhet och strävan till ständiga förbättringar i verksamheten. 

 

• Eliminering av slöseri, hög kvalitet är en förutsättning för att Scanias kunder skall vara nöjda 
och lönsamma. Genom att förstå kundernas behov, förbättrar Scania kontinuerligt 
kvaliteten på produkterna. Avvikelser är en värdefull källa till ytterligare förbättringar. 
(SPS Office 2007) 

 

2.3 Scanias principer  

”SPS principer vägleder oss att fatta beslut som ger oss ett stabilt och tillförlitligt 
produktionssystem där vi ständigt förbättrar vår konkurrenskraft”(SPS Office 2007). Det som 
håller huset uppe och stödjer värderingarna är dess principer som ska vara till vägledning för hur 
man ska tänka och göra. De fyra principerna som SPS bygger på är: 

• Normalläge- Standardiserad arbetssätt, när man arbetar enligt SPS finns det ett 
normalläge och utifrån detta noteras avvikelserna som är nödvändiga för att kunna 
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förbättra nuläget. På Scania har man ett normalläge som är byggt utifrån SPS 
huvudprinciper och består av sex underprinciper: 

 

1. Standardisering, innebär att arbetet genomförs på ett gemensam överenskommen 
sätt så att återkommande problem kan upptäckas och avhjälpas. Det betyder att 
på så sätt kan nuläget förbättras och ett nytt normalläge har skapats. Med 
standardiserat arbetssätt innebär: hög säkerhet och kvalitet, kontroll över 
takttiden, grund till förbättringsarbete, visualisering av slöseri och verktyg för 
upplärning av nyanställda. 

 

2. Takt, avspeglar kundens efterfrågan och det gör att det blir enklare att upptäcka 
avvikelser och onödiga arbetsmoment. 

 

3. Utjämnat flöde, gör att man kan utnyttja resurserna på ett effektivt sätt genom att 
jämna ut produktionsvolymerna samt fördela de arbetskrävande uppgifterna över 
arbetsdagen. 
 

4. Balanserat flöde, det innebär att jämnt fördela arbetsinnehållet mellan de resurserna 
som ska utföra arbetet för att få en jämn och hög beläggningsgrad och hämta hem 
effektiviseringsvinster. 

 

5. Visuellt, för att information ska vara lättillgänglig, enkel och tydlig. Med hjälp av 
ett visuellt verktyg kan man reagera i realtid på det som utgör avvikelser från 
normalläget. Effektiv visualisering går snabbt att se och tolka, och det kan vara i 
form av ljus, ljud eller instruktioner. 

 

6. Realtid, innebär att man ska reagera på avvikelser här och nu. Information är 
färskvara; med tiden förloras information och förbättringsarbetet blir 
långsammare. Även om möjligheten inte finns att behandla avvikelserna 
omedelbart så bör de i första hand säkras med t.ex. fotografier och sedan hitta en 
kortsiktig lösning så att kunden inte drabbas. 

 

• Rätt från mig, det ska vara lätt att göra rätt. Inga avvikelser accepteras och de skickas 
inte vidare till kund; oavsett om det är en intern (t.ex. nästa monteringsstation) eller en 
extern kund (t.ex. slutanvändare). Scanias kvalitetsarbete bygger på huvudprincipen Rätt 
Från Mig. Om man har följt standarden och det ändå blivit fel så har alla ett gemensamt 
ansvar att förbättra standarden.   
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• Behovsstyrd eller förbrukningsstyrd produktion, man börjar inte tillverka något 
förrän en kund har signalerat ett behov. Genom att tillverka mot efterfrågan undviks 
slöseri i form av överproduktion och bundet kapital. För att det ska vara möjligt 
förutsätter det väl fungerande flöden och ett definierat normalläge.    
 

• Ständiga förbättringar, innebär att upptäcka avvikelser och slöseri. Normalläget 
förbättras hela tiden och avvikelser åtgärdas med målet att de aldrig mer uppstår. Målet är 
att förbättra kvaliteten på produkterna och arbetsmiljön, men även öka produktiviteten 
och effektiviteten. Stegen till ständiga förbättringar är: 
 

1. Lär dig upptäcka slöseri, slöseri är ett hot mot lönsamhet och därför är det 
viktigt att veta var man ska titta och sedan göra dem synliga. De 7+1 slöseri 
som även Leanfilosofin använder sig av är: överproduktion, onödiga 
arbetsmoment, onödiga rörelser och förflyttningar, onödiga transporter, 
onödiga lager, omarbetningar och kassationer, väntetid och outnyttjad 
kompetens. 
 

2. Produktivitet, man ska arbeta smartare och inte fortare. Ökad produktivitet 
innebär att avlägsna slöseri och utnyttja arbetstiden till produktivt arbete som 
tillför Scania och Scanias kunder värde. Om en del av produktionen ökar sin 
produktivitet betyder det inte att verksamhetens totala produktivitet ökar; det 
kan även leda till att slöseri uppstår. Total produktivitet handlar om lagarbete; 
att gemensamma mål och gemensamt arbetssätt är ett måste om total 
produktivitet ska uppnås. 

 

3. Arbete i förbättringsgrupp, det finns ungefär ett tusen förbättringsgrupper på 
Scania som ansvarar för att förbättra processen inom ett avgränsat område. 
Förbättringsarbetet har som utgångspunkt fakta om processen och 
normallaläget och utifrån det bearbetas avvikelser systematisk. 
Förbättringsförslag utvärderas och om avvikelserna inte upprepas införs 
förbättringen som standard. Det är grund till ett nytt bättre normalläge.  

 

Efter att Scania tog fram de grundläggande värderingar och de principerna för att stödja 
värderingarna, var det dags att bestämma vilka metoder som skall användas för att leva upp till 
principerna. De metoder som används och utvecklas ska ge ett visst resultat och utifrån resultatet 
kan man avgöra om metoderna är framgångsrika eller behövs ses över. Grunden för SPS är 
värderingar och principer vilket är ett gemensamt kompas i företaget. Metoder är ett gemensamt 
sätt att arbeta på och genom att följa resultatet kan man avgöra om metoderna ger önskat 
resultat, se fig. 3. (SPS Office 2007) 
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Figur 3. Värderingar, principer, metoder och resultat stödjer varandra och är grunden till SPS.(SPS Office 2007) 

 

2.4 Prioriteringar på Scania 

I mitten av Scania-huset finns de gemensamma prioriteringar som krävs för att snabbt kunna 
fatta rätt beslut. Prioriteringarna i viktighetsordning är följande:  

1. Säkerhet/Miljö 

2. Kvalitet 

3. Leverans 

4. Ekonomi   

Prioriteringarna ska gälla helst samtidigt; om en situation uppstår där prioriteringarna strider mot 
varandra vid beslut då skall ordningen ovan följas. Säkerhet och miljö har högst prioritering men 
samtidigt ska högsta kvalitet upprätthållas och produkter levereras i tid, vilket gör att Scania som 
företag är lönsamt. Att kvalitet går före leverans innebär att felaktiga eller defekta produkter inte 
skickas vidare till kund ”Rätt från mig”. (SPS Office 2007) 

 

2.5 SES-Scania Ergonomi Standard 

SES-metodiken är ett verktyg för att hitta de största belastningsergonomiska riskerna för 
montörerna och för att kunna prioritera förbättringsarbeten. För att kunna genomföra en SES-
undersökning måste det finnas ett standardiserat arbetssätt med positionsstandard. 
Positionsstandarden är en pärm där alla arbetsmoment för en viss monteringsstation är 
dokumenterade med bilder och instruktioner för hur arbetet ska genomföras. 

8 
 



Ergonomiundersökningen enligt SES ska ske enligt positionsstandarden som dessutom ska vara 
uppdaterad. 

Resultatet av en SES-bedömning resulterar i en färgskala, dessa är följande: 

• Grön-Normalzon. Låg risk för belastningsbesvär, utom möjligen för vissa grupper. Låg 
prioriterat förbättringsarbete. 
 

• Gult-Riskzon. Risk för belastningsbesvär på sikt för vissa arbetstagare. Expertfunktion 
tillkallas för noggrannare värdering. 
 

• Rött-Åtgärdszon. Belastningarna i arbetet medför att det finns risk att många 
arbetstagare får belastningsbesvär. Förbättringsarbete ska ges hög prioritet. (Scania 2015) 

  

2.6 Kvantitativ och kvalitativ analys 

Processer och problem kan analyseras på olika sätt. Vilket sätt som används beror på typen av 
problem, svårighetsgrad och tillgänglig data. Generellt kan två huvudsakliga tillvägagångssätt 
identifieras: 

• Kvantitativ analys, som syftar till att lösa problemet genom att studera variationer och 
duglighet i processen. 
 

• Kvalitativ analys, som bygger på att problemet löses genom att problemlösaren uppnår 
djupare förståelse av processens funktion och situation. 

Kvantitativ forskning eller studie ger resultat i form av siffror, konkret angivna mängder, tillfällen, 
faktorer som möjliggör att kvantifiera som framställs i grafer, tabeller, diagram m.m. Det kan 
göras genom t.ex. enkätundersökningar, experiment, datainsamling osv. Forskaren bör redan från 
början ha en klar bild av vad han/hon vill undersöka och ha en på förhand strukturerad 
undersökningsmetodik.   

Om resultatet som eftersträvas är av mer djupgående och förstående karaktär där bakomliggande 
faktorer, upplevelser, känslor m.m. föredras blir en kvalitativ studie det självklara valet. Kvalitativ 
analys består av intervjuer och observationer då data inte finns att tillgå i tillräcklig utsträckning 
för att genomföra en kvantitativ analys. 

Oftast kan det vara fördelaktigt att tillämpa båda dessa tekniker parallellt. Om det är svårt eller 
omöjligt att få fram nödvändig mängd mätdata så är det lämpligt att utföra en kvalitativ analys där 
man istället utgår från den aktuella processen och det flödesschema som tagits fram. Processen 
analyseras utifrån flöde, brister, gränssnitt, flaskhalsar, värdeskapande etc. (Sörqvist 2004) 

 

2.7 Visuell styrning och planering 

För att kunna planera de olika aktiviteterna och prioritera dem i en produktionsverksamhet är det 
av yttersta skäl att dessa beslut är baserade på fakta. En utvecklingsplan underlättar att kunna se 
och planera de framtida förändringarna i en organisation. Ansvarsbördan för de olika 
aktiviteterna fördelas till respektive ansvarig på avdelningen och de inblandade har möjligheter att 
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se nuläget men även vara förberedda för framtida förändringar. Produktiviteten ökar och man 
löser flera av problemen redan på planeringsstadiet. 

Visuell planering fungerar som ett gruppdiskussionsverktyg, där mål och planer för framtida 
projekt synliggörs. Tavlan består av ett antal stora pappersark med post-it lappar på. Planen har 
två delar, dels vad som ska göras för att förtydliga uppgiften och dels själva planen. För att kunna 
planera är det viktigt att man har klart för sig vad som ska göras.  

Tillsammans tolkar gruppen de mål och uppgifter som kommer till avdelningen, därefter planeras 
de leveranser och resultat som krävs för att nå målen på utvecklingsplanen. När man är överens 
om planen på denna nivå så fortsätter man med nedbrytningen på dag eller veckoplaneringen. 
(Bicheno 2006) 

 

2.7.1 Utvecklingsplan 

En utvecklingsplan underlättar för alla inblandade på avdelningen att både planera kortsiktiga 
förändringar men ger även underlag för personalen att vara förberedda för framtida förändringar. 
Förändringar påverkar produktionslinan, vilken i sin tur påverkar ergonomin för montörerna, 
produktiviteten, kvalitén och beläggningsgraden. Dessa är några av aktiviteterna som 
produktionsteknikerna måste arbeta mot för att hålla processen och produktiviteten effektiv. 

En utvecklingsplan är inte alltid lätt att implementera i verksamheten, den måste hållas levande 
och vara enkel att begripa sig på. Det är viktigt att både nuvarande personal men även nya 
medarbetare kan på ett smidigt och enkelt sätt kan använda sig av den. Viktigt är att poängtera att 
de aktiviteterna som återfinns på utvecklingsplanen bör vara av mer övergripande karaktär, 
sådana som påverkar produktionslinan och produktionsteknikernas arbete långsiktigt. Scanias 
värderingar och filosofi är avsevärda vid framtagandet av utvecklingsplanen. 

 

2.7.2 Visuellt verktyg  

Visualisering har blivit alltid viktigare i organisationer och verksamheter. Att visualisera planerade 
förändringar skapar en helhetsbild både av nuläget och framtiden. Ansvariga personer för 
aktiviteter kan dela med sig både det som genomförs idag men ännu viktigare framtida 
förändringar som berör verksamheten. Genom att visualisera kan olika individer få samma bild av 
en idé eller händelse. Visualisering gör det möjligt att kommunicera över barriärer som genus, 
kultur och ålder. Ett visuellt verktyg kan förenkla komplexa processer och åskådliggöra 
sammanhang som är dolda. (Bicheno 2006) 

 

Ett visuellt verktyg eller en tidsplan ska underlätta uppföljning och planering av pågående och 
framtida projekt. Samtidigt ska det vara enkelt att se kopplingen mellan utvecklingsplanen och 
tidsplanen. Det ska vara enkelt uppbyggt och lätt att följa. Syftet med visuella verktyget är att 
produktionsteknikerna och även montörerna ska vara uppdaterade om vilka projekt som 
genomförs just nu och vilka projekt som kommer att genomföras i framtiden. (Bicheno 2006)  
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2.8 Gantt-schema 

Ett Gantt-schema är ett flödesschema som används i projektledning för att beskriva olika faser. 
Det är en grafisk illustration av ett arbete, exempelvis ett projekts eller ett programs fortgång och 
vissa beroenden mellan olika projektdelar eller faser. Gantt-schemat använder ett horisontellt 
stolpdiagram som löper på en tidsaxel. Stolparnas längd varierar och visar arbetstid som planerats 
för varje delprojekt samt hur stor del av arbetet som är avslutat eller kvarstår. Stolparnas inbördes 
placering på tidsaxeln illustrerar beroenden och starttid för varje arbetsmoment (Elassar n.d.) 

 

2.9 Produktivitet 

Med produktivitet syftar vi till produktiviteten mätt som tillverkade detaljer per arbetad timme. 
Genom att ta tider på samtliga positioner på monteringslinan, kunde produktivitet beräknas samt 
beläggningsgraden och variansen. Detta kan fungera som underlag för produktionsteknikerna att 
balansera och förbättra monteringslinan så att det blir en jämnare arbetsfördelning per position. 

 

2.10 PDCA-modellen 

PDCA-modellen beskriver hur ett problemlösningsarbete går till baserat på de fyra olika faserna 
Plan, Do, Check och Act. I vårt arbete har vi använt den här modellen för att kvalitetssäkra att 
vårt koncept fungerar och för att förbättra eventuella brister. 

 

• Plan. I denna fas planeras tillvägagångssätt och problem definieras. Genom att använda 
olika förbättringsverktyg som t.ex. brainstorming och fiskbensdiagram försöker man 
finna orsaker och finna lämpliga åtgärder. 

 
• Do. Det som har planerats i tidigare fasen genomförs i denna fas.  

 

• Check. Efter att ha genomfört åtgärderna sker en uppföljning för att se om de gett 
avsedda resultat. 

 

• Act. I denna fas vidtas åtgärder beroende på hur genomförandet har fallit ut. Det som 
kan förbättras görs, resultat följs upp och utvärderas. (Sörqvist 2004)  

 

2.11 ”5+1” Grupp med teamleader 

5+1- metoden är ett arbetssätt framtagen av Scania för att nå uppsatta mål och specialisera 
medarbetare. Målsättningen med 5+1- metoden är att skapa och upprätthålla en effektiv 
organisation där byggandet av djup kompetens och lagarbete är en naturlig del i en attraktiv 
arbetsplats som når uppsatta mål. Fokus ligger på att bli specialist på de arbetsuppgifter personen 
ansvar för i organisationen och inte utför arbetsuppgifter som ligger på en annan del av 
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organisationen.  Grundidén är att hela organisationen, från fabrikschef till medarbetare på 
monteringslinan arbetar i små lag med en ledare och fem medarbetare. Alla lag enligt 5+1- 
metoden har ett tydligt geografiskt och organisatoriskt ansvarsområde. 

Fördelen med denna metod är att samtliga medarbetare har ögonen riktade mot 
produktionsmålen, men de håller sina positioner och tar ansvar för den egna process och dess 
resultat. (Scania 2015) 
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3 Nulägesanalys 
I det här kapitlet beskrivs produkten för att ge läsaren en förståelse samt en beskrivning av 
centralväxel-montering där arbetet utfördes. 

 

3.1 Produktbeskrivning och montering 

De ingående system som fordonen består av monteras ihop på olika avdelningar och skickas 
därefter vidare till chassiavdelningen där sammanställning av slutprodukten sker.  

Ett av de ingående systemen är kraftöverföringen, fig. 4. Inom maskinteknik syftar 
kraftöverföringen till att överföra motorkraften till drivande hjulet. Motorkraften överförs till 
växellådan genom kopplingen och vidare till centralväxeln via kardanaxeln. Centralväxelns roll är 
att överföra och fördela den ingående kraften till de två drivande hjulen via drivaxlarna. 

 

 

 
Figur 4. Kraftöverföring(Scania 2015) 

 

Centralväxeln består huvudsakligen av ett kronhjul och en pinjong och tillsammans monteras de i 
ett växelhus, fig. 5. Pinjongen för över kraften till kronhjulet vilket i sin tur överför det roterande 
kraften till de drivande axlarna.  

 
Figur 5. Centralväxelns uppbyggnad (Scania 2015) 

 

Drivaxe
l 

Drivaxe
l 
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På DTP- avdelningen monteras ihop centralväxlarna. Produktionen består av fem skilda 
monteringslinor, fig. 6. På Diffkitline sammanställs de ingående detaljer i en differential och 
skickas vidare till Diffline där detaljerna monteras ihop till ett delsystem. På samma sätt monteras 
pinjongen på Pinjonglinen till ett delsystem med detaljer som kommer ifrån Pinjongkitline. 
Differentialen och pinjongen skickas därefter vidare till Mainline där en komplett centralväxel 
sammanställs. 

 

 
Figur 6. Monteringskedjan för centralväxlar 

 

3.2 Mainline 

Mainline är den del av centralväxelmonteringen som vi har arbetat mot. Utvecklingsplanen är 
anpassad för Mainline och all faktainsamling som gjordes kommer från den monteringslinan. 

Mainline består av 28 positioner där stegvis en centralväxel monteras ihop, fig.7. På 
ML1(Mainline 1), som är första positionen, placeras pinjongen på monteringslinan och på ML3 
differentialen. På de övriga stationer monteras de resterande detaljer som ingår i en centralväxel 
och nödvändiga kontroller och justeringar genomförs. Efter att en centralväxel monterats utförs 
en visuell kontroll på station ML27, även kallad Q-zon. Den visuella kontrollen är en 
kvalitetskontroll för att säkerställa att centralväxeln är monterad korrekt och inte avviker från 
uppsatt standard. Montören som arbetar på Q-zon tillhör inte någon grupp på Mainline. 
Montören är en utomstående person för att säkerställa att kontrollen utförs opartisk. På sista 
monteringsstation, ML28, lyfts bort den färdigmonterade centralväxeln bort för vidare kontroller. 

Diffkitline Pinjongkitline 

Förmontering 
 

Förmontering 
 

Mainline 
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Det förekommer fyra grundvarianter av centralväxlar vilka monteras på Mainline: R, RP, RB och 
RBP. Centralväxlarna av typ R och RP färdigmonteras under den första delen av 
monteringslinan, ML1 till ML13, medan centralväxlarna av typ RB och RBP är mer komplexa 
och kräver fler monteringsmoment, således färdigställs de under den sista delen av 
monteringslinan 

Mainline är delat i tre grupper enligt 5+1- organisationen och varje grupp har en egen färgkod, se 
fig. 9: 

 

• DTPC3, som består av en gruppledare och fem montörer som har ansvar för ML1 till 
och med ML5, och deras färgkod är ljusblå. 
 

• DTPC4, besår av en gruppledare och fem montörer har ansvar för ML6 till och med 
ML13. Notera att ML8, ML9 och ML10 är Andon-positioner där utförs extra justeringar 
vid behov. Färgkoden för DTPC4 är ljusgrön. 

 

• DTPC5, består också av en gruppledare och fem montörer och ansvarar för ML14 till 
och med ML29. Observera att ansvarsområdet innefattar Andon-positioner, en ledig 
position och Q-zon.  DTPC5 består av flera monteringsstationer än de två övriga, 
eftersom en montör utför arbetsmomenten på tre arbetsstationer. 

 

 

 

 

 

Figur 2. Layout över Mainline 

 

 

 

 

Figur 7. Bild på Mainline 
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4 Metod för genomförande  
Under detta kapitel presenteras de metoder och verktyg som användes för samla in nulägesfakta 
till utvecklingsplanen. 

 

4.1 Avix 

Avix är ett verktyg som används på Scania för att beräkna tiden det tar för att genomföra ett 
arbetsmoment. I Avix används standardtider, det är tider som är beräknade i förväg för att 
summera genomlöpningstider för de olika arbetsmomenten. Standardtiderna är beroende av 
avståndet som objektet förflyttas samt svårigheten vid hantering, tilldelas en standardtid till 
objektet. De förutbestämda tiderna för de olika standardklasserna framställs i figur 8. 

Om i en station kan indelas i fem olika arbetsmoment så börjar man med att ta tid för varje 
arbetsmoment. Om till exempel i en monteringsstation består en takt av fem arbetsmoment 
klassas då till exempel moment 1 som D, moment 2 som A, moment 3 som C, moment 4 som D 
och moment 5 som D. Totala monteringstiden för stationen blir då summan av alla 
arbetsmoment 0,28+2,33+0,56+0,28+0,28=3,73 s (sekunder). 

 

 

Standardklass Motsvarar 

A 2,33 s 

B 1,11 s 

C 0,56 s 

D 0,28 s 

 

Figur 8. Standardtider enligt Avix.  (SPS Office 2007) 

 

4.2 Tidsstudier 

För att kartlägga nuläget har tidsstudier genomförts, detta gjordes för att ta reda på hur lång tid 
det tar att göra klart arbetet för takttiden hos en station. Tidsstudier genomfördes för varje 
monteringsstation på Mainline, för att få den verkliga tiden på varje monteringsstation. För att 
kvalitetssäkra tidtagningen har vi kontrollerat varandras arbete genom att ta om tider på de 
monteringsstationer där det förekom hög varians.  

Genom att samla in monteringstiden för varje station kunde beläggningsgraden och variansen tas 
fram i varje station. Detta kommer underlätta arbetet för all berörd personal att besluta om 
eventuella förändringar såsom balansering, öka/minska beläggningsgraden och framförallt ge en 
information om nuläget. Dessutom kommer våra tidsstudier användas som underlag för att 
kunna jämföras med Avix. 
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4.3 Intervju 

Genom att intervjua berörd personal på avdelning har information och kunskap samlats in för att 
genomföra projektet och nå målet. Olika personer med olika befattningar inom verksamheten har 
intervjuats såsom verkstadschefer, gruppchefer, produktionsledare, ergonomer och montörer. 
Dessa personer har gett oss information för att få en förståelse för verksamheten. Intervjuerna 
har i vissa fall skett med frågor som har förbereds i förväg, se Bilaga B, men även intervjuer av 
samtalskaraktär har ägt rum, fördelen med dessa är att det knyts personligt kontakt med 
personalen vilket underlättar att ställa följdfrågor. 

 

4.4 Scania Inline 

Scania Inline är Scanias intranät, där tillhandhålls information om monteringslinan såsom 
stopptider, avvikelser, ergonomi m.m. Scania Inline har hjälpt oss att komma åt information och 
fakta under faktainsamlingen om Scanias verksamhet och för monteringslinan. 
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5 Genomförande 
 

Projektarbetet har genomförts på centralväxelavdelningen på Scania CV AB i Södertälje. Vid 
starten av projektet, de första 2-3 veckor gjordes en förstudie för att lära oss om centralväxel-
monteringslinan. Vi var med på alla möten på centralväxelavdelningen för att lära känna 
personalen som arbetade där och sedan bestämma oss på vilka möten skulle vi fortsätta att gå. 
Genom att närvara på mötena fick vi kännedom till vilka personer vi skulle vända oss när vi 
skulle göra faktainsamlingen.  

Samtidigt som en förstudie genomfördes så skapades en tidsplan med projektarbetets fem faser. 
Tidsomfattningen för de olika faserna fastställdes och vi försökte hålla oss till tidsplanen, för att 
säkra oss att slutföra projektet enligt planerat tid. 

För att säkra att målen med arbetet inte avviker så hade vi två gånger per vecka avstämningsmöte 
med vår handledare på Scania CV AB. På måndagar informerade vi honom vad vi hade planerat 
för veckan och på fredag hur det hade gått under veckan. Dessutom hade vi möte med vår 
handledare på Kungliga Tekniska Högskolan efter varje fas i projektet. 

Då vi arbetade ifrån Scanias kontor ledde det till att vi hade nära samarbete med personalen på 
berörd avdelning. Således fick vi en tydligare bild av verksamheten och en förståelse för 
avdelningens behov av en utvecklingsplan.  

Halvvägs i projektet presenterade vi ett utkast av utvecklingsplanen för avdelningen. Personalen 
från avdelningen kom med synpunkter om utvecklingsplanen, vi fick också till viss del olika och 
motstridiga synpunkter beroende på befattning. Detta ledde till att vi fick stämma av med vår 
handledare om vilka förändringar som skulle fullbordas. Detta hjälpte oss att kvalitetssäkra att 
utvecklingsplanen blev skapad och anpassad efter centralväxelavdelningens behov.    

Arbetet bestod i hög grad av praktisk utförande, datainsamling samt intervjuer med personal på 
berörd avdelning och produktionslinjen. Men även en litteraturstudie var nödvändig för att styrka 
våra påståenden och för att grunda arbetet ur ett mer vetenskapligt perspektiv. 
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6 Analys 
 

6.1 Utvecklingsplan-layout 

Layouten till utvecklingsplanen är viktig eftersom det är en förutsättning till att slutanvändarna 
använder verktyget. En alltför komplicerat layout påverkar engagemangen hos användaren och 
leder till att verktyget inte används. Utvecklingsplanens utformning har tagits fram tillsammans 
med berörd personal på avdelningen och med uppdragsgivaren genom möten, intervjuer och 
diskussioner. 

Utvecklingsplanen består av två delar: en nulägesdel (överst fig. 9) och en del för planerade 
förändringar (nederst fig. 9). Nuläget är specifikt för varje monteringsstation med undantag för 
tillbud/olyckor. Nuläget är färgindelat efter de tre arbetsgrupperna för att kunna fokusera på den 
del av monteringslinan användaren är intresserad av. De positioner som är orangefärgade tillhör 
ANDON och på blå position utförs slutlig kvalitetskontroll, Q-zon. Positionen som är 
vitmarkerade är inte i bruk i dagsläget. När något ska förändras eller förbättras i en station, så 
skrivs förslaget i kolumnen för respektive monteringslina. När förslaget på förändring eller 
förbättring blir godkänd av ansvarigchef på avdelningen, kopplas det till tidsplanen och får 
statusen aktiv projekt, om förslaget är under bearbetning är den vilande. I tidsplanen visualiseras 
ansvarig person och tiden det tar att genomföra projektet. 

 

 
Figur 9. Layout utvecklingsplan 

 

Efter att layouten blev färdigställt har fakta fyllts i utvecklingsplanen. Med jämna mellanrum har 
avstämningsmöte med uppdragsgivaren skett för att säkerställa att utvecklingsplanen håller de 
uppsatta krav. 
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6.2 Arbetsmiljö 

Utvecklingen av produktionen ska ske med Scanias prioriteringar i åtanke, se avsnitt 2.4. 
Eftersom arbetsmiljön rankas högst bör därför ergonomin och tillbud/olyckor vara en del av 
utvecklingsplanen. Detta för att ta hänsyn vid beslut om förändringar samt hur ska dessa 
prioriteras. 

 

6.2.1 Ergonomi 

På Scania används SES (Scania Ergonomi Standard) för att bedöma ergonomin på 
arbetsstationerna. SES anses som tillförlitligt på Scania och därför har vi valt att använda de 
bedömningar som redan gjorts. 

Eftersom det förekommer olika varianter av centralväxlar som monteras ihop på Mainline, skiljer 
sig även vissa monteringsmoment beroende på variant av centralväxel. Detta leder till att det 
framkommer flera SES-bedömningar på en och samma monteringsstation. I utvecklingsplanen 
har vi tagit den bedömning som framhäver sämre resultat. 

I utvecklingsplanen används samma färgkoder som i SES-bedömningar och även dess innebörd 
förklaras, detta för att behålla enkelheten i vår utvecklingsplan. 

 

6.2.2 Tillbud och olyckor 

Tillbud utgör en händelse som kunde ha lett till en olycka om riskfaktorerna hade infunnit sig. 
Det är viktigt att notera tillbud och arbeta mot dem eftersom det leder till att förhoppningsvis 
färre olyckor inträffar. Tillbud och olyckor noteras löpande av gruppledaren för varje arbetsgrupp 
på Mainline. Av detta skäl har det inte varit möjligt att fördela data för varje enskild 
monteringsstation. 

För att visualisera hur utvecklingen av tillbud och olyckor ökat/minskat under senaste året, har vi 
valt att sammanställa antal tillbud och olyckor per kvartal och per arbetsgrupp (se fig. 13). 
Informationen om tillbud och olyckor ska vara ett riktmärke för användarna om var behovet 
finns för förbättringar. 

 

6.2.3 Q-zonavvikelser 

Innan produkterna lämnar monteringslinan passerar de via en Q-zon. Det är en position för att 
kontrollera att produkterna håller den förväntade kvalitén de ska hålla och för att inte missa 
eventuella avvikelser. Personen som arbetar på Q-zon tillhör inte någon grupp på Mainline, för 
att på det sättet kvalitetssäkra kontrollen. 

 

6.2.4 Revisionsavvikelser 

Vid revisionsavvikelser väljs slumpvis en färdigmonterad växel från monteringslinan. 
Centralväxeln demonteras och kontroller genomförs för att säkerställa att monteringen har skett 
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enligt standard. I utvecklingsplanen står alla revisionsavvikelser för senaste kvartalet, tanken är att 
visualisera det fakta till avdelningen och kunna jämföra om avvikelserna har blivit flera eller färre 
med tiden.  

 

6.2.5 Monteringstiden 

För att kunna öka produktiviteten och producera fler detaljer behövs en överblick över hur den 
verkliga monteringstiden ser ut. Monteringstiden som en station har tillgodo för att utföra dem 
fastställda uppgifterna varierar beroende på vad som efterfrågas, takttid, monteringstid enligt 
Avix och den verkliga monteringstiden enligt tidsstudier. Takttiden och monteringstid enligt Avix 
finns idag tillgänglig medan tidsstudier genomförs endast vid behov. Ökning i produktivitet kan 
innebära att det tillverkas fler detaljer utan att tillsätta fler resurser. Därför har vi tagit fram och 
sammanställt de monteringstiderna för att kunna överblicka vilka monteringsstationer som kräver 
närmare tillsyn. Det är ett bra riktmärke om till exempel företaget planerar öka produktionen- då 
det krävs en nulägesanalys som innefattar tidsstudier. 

Eftersom det förekommer olika modeller av centralväxlar som ska monteras ihop på Mainline, 
skiljer sig även monteringstiden beroende på modell av centralväxel. Detta leder till att 
monteringstiderna kan varierar kraftigt på en och samma monteringsstation. I fig. 10 
representeras de tre monteringstiderna för alla monteringsstationerna på Mainline och skillnaden 
mellan dem. Vi har därför valt att framföra de monteringstider för de modeller som tar längst tid 
eftersom det är de modeller som begränsar produktionstakten. På grund av begränsad tid har vi 
valt att ta tid på de modeller som utgör en flaskhals. Även monteringsiden enligt Avix är 
framtagen för de modeller av centralväxel som kräver mest tid.    
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  Figur 10. Jämförelse mellan Avix, Tidsstudie och Takttid 

 

En annan faktor som påverkar tidsstudien är montörerna. Erfarna montörer som är vana med 
arbetet, genomför monteringsmomenten under en avseendevärt kortare tid än en mindre erfaren 
montör. För att få ett mer tillförlitligt data med högre tillförlighet angående om monteringstiden 
har vi tagit tid på en erfaren montör och sett till att hen arbetade enligt standard. Då tiden på tio 
veckor har varit en begränsning i vårt arbete, har vi tagit totalt fem monteringstider för varje 
monteringsstation där en och samma person genomfört arbetet. I utvecklingsplanen har vi 
beräknat medelvärdet av de fem tiderna för att få ett mer verklig värde för monteringsiden.  

 

6.2.6 Varians 

Variansen har beräknats för samma typ av centralväxel medan en erfaren montör arbetat. Om 
variansen beräknas på olika centralväxlar skulle variationen blir högt per position, eftersom olika 
centralväxlar tar olika lång tid att montera. Om variansen blir hög i en position, trots att det är 
samma typ av centralväxel och samma montör, ger detta en signal att positionen bör undersökas 
närmare för att hitta orsakerna till detta. Montörsfaktorn kan vara en av anledningarna att det är 
hög varians men eftersom Scania har standardiserat arbetssätt ska detta idealt inte påverka 
variansen. 
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6.3 Tidsplan 

Tidsplanen som vi tagit fram är baserad på ett Gantt-schema se, fig. 11. Istället för att bryta ner 
projekten i delmål har vi valt att skriva in de projekt som ska genomföras, projektnummer och 
ansvarig person för projektet. Personen som är ansvarig för varje projekt ska ha en egen, mer 
detaljerad tidsplan, vilken ska presenteras för övriga inblandade.  

Efter diskussion med uppdragsgivaren kom vi fram till att tidslinjen ska löpa under två år där och 
varje år är fördelad i kvartal och veckor. Projekt som är planerade längre fram än två år brukar 
vanligtvis var en vision, eftersom nuläget förändras och fakta bör samlas in vid någon närmare 
tidpunkt.  

 

 

Figur 11. Bild på Gantt-schema (Projektmallar.se 2015) 
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7 Resultat 
Under detta kapitel presenterar vi resultatet av vårt arbete som vi kommit fram till. Resultatet 
består av en utvecklingsplan och ett visuellt verktyg. 

 

7.1 Utvecklingsplan 

Utvecklingsplanen är utvecklat och anpassat till DTPC-Mainline. Enkelhet har varit en av de 
viktigaste aspekterna vid framtagandet av utvecklingsplanen. Genom att intervjua slutanvändarna 
och diskutera med dem har utvecklingsplanen anpassats just efter deras behov. 

Utvecklingsplanen med all fakta som den innehåller kommer hjälpa avdelningen med planerings- 
och förändringsarbeten och ge en överblick för cheferna med de inplanerade projekt som pågår 
på avdelningen. Verktyget kan användas på olika sätt, det kan vara som underlag för att förbättra 
monteringslinan, få en överblick över de projekt som är inplanerade, ge en överblick om 
monteringslinan för nyanställda eller för medarbetare från andra avdelningar samt ge information 
till montörerna på monteringslinan. 

Första delen på utvecklingsplanen handlar om nuläget, den är indelat på tre områden och direkt 
under är det samtliga stationer på Mainline. I samråd med uppdragsgivaren har vi valt att ha 
samma information som finns i positionsstandarden d.v.s. fakta om arbetsmoment, verktyg, 
material, arbetsmiljö, kvalité och produktivitet.  

 

• Arbetsmoment. Här beskrivs kortfattat de viktigaste arbetsmomenten i varje position 
och det är den första raden i utvecklingsplanen. Om positionsstandarden ändras och om 
något arbetsmoment flyttas till en annan position eller om det sker en ombalansering då 
kan det visualiseras det i utvecklingsplanen.  
 

• Verktyg. Verktygen i varje monteringsstation beskrivs i andra raden. Om ett 
arbetsmoment flyttas till en annan monteringsstation då är det viktigt att se vilka verktyg 
används i monteringsstationen och därefter planera eventuell förflyttning av verktyg eller 
anskaffning av nya verktyg. Vid störningar eller avvikelser på grund av t.ex. verktyg kan 
utvecklingsplanen fungera som underlag för att få en överblick över vilket verktyg det 
används i monteringsstationerna. 

 

• Material. I tredje raden beskrivs all förbrukningsmaterial såsom märkfärg, vaselin, 
packningar, skruvar m.m. Den informationen ger kännedom om stationens ingående 
material vilket är nödvändig kunskap vid förändringsarbeten. 

 
• Arbetsmiljö. I fjärde raden beskrivs arbetsmiljö som är indelat i ergonomi och 

tillbud/olyckor. Ergonomi visualiseras med färgkoder grön, gul och rött vilket är en 
utvärdering av SES-modellen. Tillbud/olyckor är under raden ergonomi, här beskrivs 
antal olyckor för varje kvartal för de tre grupperna på Mainline. Om ergonomi är rött, är 
det viktigt att visualisera det och åtgärda det så snabbt som möjligt. 
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• Kvalité. I femte raden beskrivs om antal Q-zon avvikelser per kvartal och 
revisionsavvikelser. Detta är viktigt för att avdelningen kan följa upp siffrorna och 
utvärdera resultatet och utifrån det planera eventuella lösningar på avvikelser. 

 

• Produktivitet. I sjätte raden beskrivs produktivitet som är indelat i monteringstid enligt 
Avix, monteringstid enligt tidsstudier, beläggningsgrad- och varians i procent. Att 
kartlägga monteringstiden för varje monteringsstation och uppdatera tiderna löpande i 
utvecklingsplanen är en förutsättning att kunna införa förändringar där det krävs. 

 

Under utvecklingsplanenen finns det information av allmän karaktär över Mainline, såsom en bild 
över Mainline, dokumentansvarig för utvecklingsplanen, förklaring av SES-färgkoder och rutiner 
för hur man ska uppdatera utvecklingsplanen. 
 
Andra delen av utvecklingsplanen handlar om produktionsförändringar och förbättringsförslag. 
Den här delen har samma layout och samma aktiviteter som den första delen. Om det kommer in 
ett förslag om produktförändring eller förbättringsförslag så hamnar det under respektive 
monteringsstation. Innan förslaget hamnar i utvecklingsplanen så måste det godkännas av 
gruppchefen för berörd avdelningen. Det existerar två typer av förändringar aktiva med grön 
färgkod och vilande förändringar med blå färgkod. Aktiva förändringar hamnar i en tidsplan, där 
tiden för projektet visualiseras. 
 

7.2 Visuellt verktyg 

Det visuella verktyget som tagits fram är inspirerad från ett Gantt-schema eftersom modellen är 
enkelt att följa och visualisera. Dessutom är Gantt-schema ett verktyg som är välkänd på Scania 
och används aktivt för att planera projektgenomförande. 

Innehållet är direkt kopplat till utvecklingsplanen genom projektnummer och aktivitet, figur 13. 
Dessutom, för varje projekt, fastställs ansvarig person som ska utföra projektet. Fördelen med att 
visualisera ansvarig person för alla projekt är att organisationsstrukturen blir tydligare och 
kommunikationsvägen blir kortare, lika viktigt är att risken för missförstånd minskar. 

Tidsaxeln löper under två år och är fördelat i kvartal och veckor; tidsperioden är framtagen 
tillsammans med uppdragsgivaren. Risken med att ha en allt för lång tidsaxel är att 
produktionskraven förändras och projekt som är planerade långt fram i tiden förblir inaktuella. 
Lika viktigt är att tänka på är att en allt för kort tidsaxel omfattar kortsiktiga planerade 
förändringar och allt mellan det och visioner riskerar förloras vid till exempel chefsbyte eller 
glöms bort. 

En annan viktig aspekt som vi har tagit hänsyn till i det visuella verktyget är att endast aktiva 
projekt som är beslutade kommer att vara med i tidsplanen. Detta för att ge en tydlig bild om vad 
som är beslutat och utifrån det kunna planera andra projekt. 
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Det visuella verktyget ger även en överblicks bild över arbetsfördelningen mellan resurserna på 
den berörda avdelningen. Detta leder till att vid införandet av andra projekt i tidsplanen kan 
arbetsbörda fördelas på ett mer rättvis sätt. 

För att behålla enkelheten i vårt resultat, har vi valt att använda två färgkoder som representerar 
projektgenomförandet. Den första färgen, grön, visar att ett projekt ska genomföras och den 
andra färgen, orange, visar att ett projekt är avslutad. Detta för att läsaren ska få en överblicksbild 
över beslutade- och genomförda projekt. 
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Figur 12. Utvecklingsplan för DTTP 
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Figur 13. Tidsplan för DTTP 
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8 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras hur projektets genomförande har gått till, vilka svårigheter som har 
uppkommit och egen kritik mot genomförande. Vi har även kommit med förslag till fortsatt 
arbete kring ämnet.  

  

8.1 Projektarbetets genomförande  

Projektarbetets genomförande och utveckling har förändrats under arbetets gång på grund av ett 
antal faktorer. I början av projektet var bilden av målet något oklart, eftersom vi inte visste hur vi 
skulle utforma utvecklingsplanen och vilka fakta som skulle användas. Vilket ledde till att arbetet 
avvikit från målet vid ett flertal gånger. Av detta skäl har det förekommit diskussioner mellan oss 
vilket har tagit tid men å andra sidan har det varit ett sätt att närma oss problemet. Däremot det 
har varit nödvändigt att diskutera kring målet med projektet för att få en gemensam bild av 
uppdraget vilket ledde till bättre samarbete allteftersom arbetet fortskred.  

 

8.2 Datainsamlingen  

Datainsamlingen om nuläget har varit en stor del av projektet. I början av arbetet hade vi bestämt 
att samla in en viss mängd och en viss typ av data men under projektets gång kom vi fram till att 
det skulle ta längre tid än vi från början trott. Vilket datum som skulle vara med i 
utvecklingsplanen bestämdes tillsammans med handledaren på Scania och slutanvändarna. 

Under datainsamlingen träffade vi på en del svårigheter. Det svåraste var att skapa en relation till 
montörerna där de skulle få en tydlig bild av vilka vi är och vad vårt arbete går ut på. Detta för att 
de ska känna sig trygga och arbeta sedvanligt, varken snabbare eller långsammare. För att skapa 
den relation som vi eftersträvade var vi tydliga, ödmjuka och lyhörda gentemot montörerna vid 
faktainsamlingen. Trots våra ansträngningar med att samla in tillförlitlig fakta om 
monteringstiderna på Mainline, förstår vi att vår närvaro har påverkat montörernas arbetssätt. 

En annan svårighet var att montörerna inte alltid följde positionsstandarden i 
monteringsstationerna, vilket försvårade tillförlitlig tidtagning. Att positionsstandarden inte alltid 
efterlevs kan bero på att monteringslinan är relativ ny och förändringar försiggår kontinuerligt 
vilket leder till att positionsstandarden inte kan uppdateras i samma takt. För att kunna ta tid på 
en monteringsstation fick vi tala om för montören att en tidsstudie skulle genomföras.  

Viss fakta hämtades in från Scanias interna databas, dock påträffade vi dokument som saknade 
datering. Detta försvårade arbetet eftersom nulägesfakta bör vara aktuell, därför kan vi inte 
säkerställa tillförlitligheten för de fakta som erhölls.  

 

8.3 Rekommendation till fortsatt arbete 

Det vi rekommenderar till framtida fortsatt arbete är att närmare undersöka monteringstiden för 
varje förekommande modell av centralväxel. De olika modellerna av centralväxlar kräver olika 
monteringstider och det blir därmed nödvändigt att känna till denna information för att kunna 
arbeta exempelvis med takttiden och balanseringen av monteringslinan.    
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Vidare rekommenderar vi att arbetet med tidsstudierna skall genomföras enligt statistiska 
modeller, detta för att få en mer tillförlitligt tidsstudie. Detta skulle leda till att informationen 
ligger närmare den faktiska verkligheten varpå en mer tillförlitlig bild av nuläget finns att utgå 
ifrån. 

Idag finns det en avskild monteringsstation på DTP som är avsedd för förarbete åt en annan 
monteringsstation på Mainline, en så kallad förmonteringsstation. Monteringsstationen heter idag 
”Förmontering Ingåendeaxel” och takttiden är skild från takttiden på Mainline. Eftersom 
Mainline är direkt sammankopplad till Förmontering Ingåendeaxel, skulle en förändring på 
Mainline skulle påverka även Förmontering Ingåendeaxel och vice versa. Det saknas även en 
buffert mellan Förmonteringen och Mainline vilket gör att de stationerna är beroende av 
varandra i hög grad. Vår rekommendation är att göra en analys av Förmontering Ingåendeaxel 
där en tidsstudie ska ingå, samt också en riskanalys. Eftersom sammankopplingen mellan 
Mainline och Förmontering Ingåendeaxel är så viktig, tycker vi därför att stationen ska ingå i 
Utvecklingsplanen för Mainline för därmed att tas i hänsyn till vid eventuella förändringar.  

Eftersom monteringslinorna på centralväxelavdelningen är sammankopplade med varandra krävs 
därför en nulägesbild över hela produktionen. Utvecklingsplanen bör anpassas till alla 
monteringslinorna på centralväxelavdelningen. Detta för att förändringsarbetet ska planeras och 
genomföras med hänsyn till hela produktionen på centralväxelavdelningen som till exempel vid 
kapacitetsstudier och introduktion av nya produkter. Dessutom saknas helt eller delvis buffertar 
mellan monteringslinorna, vilket gör produktionen känslig för förändringar. Därför är det viktigt 
att ha en överblicksbild över hela produktionen vid förändringar.   
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Bilaga A 

 
 

 
 

 

 



Billaga B 
 

Intervju frågor till DTTA 

 

 

1. Vilka fördelar ser ni med utvecklingsplanen? 

2. Vad är mindre bra med utvecklingsplanen? 

3. Är användarna nöjda i dagsläget med nuvarande utvecklingsplan? 

4. Är det lätt att uppdatera informationen i utvecklingsplanen? 

5. Är det något mer information ni skulle vilja veta om nuläget? 

6. Hur tänker kring monteringsmoment? 

7. Produktförändring? monteringsmoment? 

8. Vilka på avdelning arbetar med utvecklingsplanen? 

9. Har det varit svårt för personalen på avdelningen att tolka utvecklingsplanen? 

10. Hur ofta uppdateras tidsplanen? 
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