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Sammanfattning  

Examensarbetet	utfördes	med	Scania	CV	AB	som	uppdragsgivare	på	avdelningen	för	
busschassi.	Scania	är	ett	företag	som	fokuserar	väldigt	mycket	på	kvalitet	och	har	ett	gott	
ryckte	kring	detta.	I	dagsläget	finns	en	kvalitetsbrist	på	de	bussar	som	produceras	med	
stödaxlar.	Problemet	är	att	många	av	de	bussar	som	har	en	stödaxel	skickas	med	
snedställning	utanför	det	tillåtna	värdet	till	karossörer.	Detta	sker	trots	att	man	vid	
montering	får	godkända	värden	för	snedställning	men	vid	kvalitetskontroll	finner	man	
hamnar	värden	utanför	det	tillåtna	intervallet.	
Målet	med	examensarbetet	var	att	ta	fram	och	implementera	en	Short	Term	Action	samt	att	
ge	förslag	på	Long	Term	Action.	
	
Studien	har	visat	att	det	befintliga	sättet	att	justera	snedställning	inte	är	tillräckligt.	
Problemet	i	fråga	handlar	om	viktfördelning,	vilket	är	den	största	faktorn	till	en	förändring	
i	axelinställningen.	Att	utföra	en	mätning	samt	justering	innan	den	tunga	vikten	har	
monterats	är	en	svår	uppgift	att	genomföra	och	medför	att	flertalet	av	chassierna	får	en	
axelinställning	utanför	toleransgränserna.	
	
De	slutsatser	och	rekommendationer	som	bland	annat	redovisas	för	vår	Short	Term	Action	
är	att	sänka	målvärdet	för	snedställning	med	2,5	mm/m	och	på	så	sätt	kompensera	för	
kommande	ökning.	För	vår	Long	Term	Action	kom	vi	fram	till	två	lösningar.	Första	
lösningen	är	att	införa	en	standard	där	mätningen	och	justeringen	sker	i	en	scaniaverkstad.	
Den	andra	lösningen	är	att	flytta	mätningen	till	ett	senare	skede	i	produktionen	så	att	
axelinställningen	inte	påverkas	av	den	tillagda	vikten.	

Nyckelord 
Statistik processkontroll, Snedställning, Produktion, Kvalitet
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Abstract 
The	work	was	conducted	with	Scania	CV	AB	as	an	employer	and	took	place	at	the	
department	for	bus	chassis.	Scania	is	a	company	that	focuses	on	quality,	despite	this	they	
have	a	quality	deficiency	on	the	buses	with	supporting	axles	that	is	produced.	The	problem	
is	that	many	of	the	buses	that	has	a	support	axle	is	sent	with	an	axle	alignment	outside	the	
allowed	value	to	body	builders.	This	occurs	despite	the	fact	that	the	values	are	accepted	in	
production	but	when	random	quality	controls	are	being	made	it	shows	values	out	of	range.	

The	goal	of	the	thesis	was	to	develop	and	implement	a	Short	Term	Action	and	to	make	
suggestions	for	a	Long	Term	Action.	

The	study	has	shown	that	the	existing	way	to	adjust	the	axle	alignment	is	not	adequate.	The	
problem	in	question	is	all	about	weight	distribution,	which	is	the	biggest	factor	of	a	change	
in	the	axle.	To	measure	before	the	heavy	weight	has	been	mounted	is	a	difficult	task	to	
carry	out	and	is	the	reason	to	why	most	of	the	chassis	gets	an	axle	alignment	out	of	
tolerated	values.	

The	conclusions	and	recommendations	that	has	been	presented	for	our	Short	Term	Action	
is	to	lower	the	target	value	for	the	alignment	with	2.5	mm/m	and	therefore	compensate	for	
the	upcoming	increase.	For	our	Long	Term	Action	we	came	up	with	two	solutions,	the	first	
is	to	introduce	a	standard	change	at	the	Scania	workshop	were	the	measurements	and	
adjustments	takes	place.	The	other	solution	is	to	move	the	measurement	to	a	later	stage	in	
production	so	that	the	axle	alignment	is	not	affected	by	the	added	weight.	
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Statistical	process	control,	Wheel	alignment,	Production,	Quality	
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1. Inledning 

I detta kapitel görs en inledning till arbetet 

1.1 Företags introduktion 

I detta kapitel görs en kort introduktion utav uppdragsgivaren. 

 

Scania CV AB 

Scania tog sin början under 1890-talet då man började tillverka järnvägsvagnar i 

Södertälje, inom kort började man även att tillverka bilar och lastbilar. Idag är Scania ett av 

Sveriges ledande företag i tillverkning av tunga lastbilar och bussar. 

 

Scania Chassi 

Scania tillverkar chassis för både bussar och lastbilar. Lastbilarna färdigmonteras på plats, 

medan tillverkningen av busskarosser har lagts ut på karosstillverkare. 

 

1.2 Bakgrund  

I dagens hårda fordonsindustri satsar företagen enorma resurser på att tillgodose 

kundbehoven samtidigt som man tar hänsyn till de rådande klimatproblemen. Arbetet med 

ständiga förbättringar är en fundamental del inom kvalitetsutvecklingen då företagen 

strävar efter att ständigt utvecklas och effektivisera sin verksamhet. Kvalitetsfrågor är 

viktiga på Scania. Kvalitet är en viktig aspekt att ta hänsyn till annars kan mycket tid läggas 

på omarbete för defekta produkter. 
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1.3 Problembeskrivning 

Scania är ett företag som fokuserar väldigt mycket på kvalitet och har ett gott ryckte kring 

detta har i dagsläget en kvalitets brist på de bussar med stödaxlar som produceras idag.  

Det Scania har problem med är att många av de bussar som har en stödaxel längst bak på 

bussen skickas med snedställning utanför det tillåtna värdet på den axeln till karossörerna. 

Standarder följs i produktion men avvikelser uppkommer ändå. Vid montering av stödaxel 

justeras och godkännes snedställningen men vid revision, som är en kvalitetskontroll för 

ett slumpmässigt valt chassi, så är snedställningen utanför det tillåtna värdet. En avvikelse 

har uppkommit någonstans efter att stödaxeln blivit godkänd vid montering som påverkar 

snedställningen och som måste identifieras för att problem skall upphöras. 

En lösning till problemet har fått större prioritet att upptäckas då Scania har planerat att 

öka antalet bussar som skall produceras dagligen, vilket innebär att färre defekta bussar 

kommer identifieras och istället skickas till karrosör. 

 

1.4 Målformulering 

Projektets mål beskrivs i punktform nedan. 
 Ta fram en STA (Short Term Action) och implementera denna. 

 Ge förslag på LTA (Long Term Action) och presentera denna. 

 

1.5 Syfte 

Syftet med projektet är att analysera monteringsbanan, kartlägga nuläget samt de 

Parametrar som påverkar att avvikelser uppkommer. Föreslå förbättringsåtgärder för att 

eliminera problemet. 

 

1.6 Avgränsningar 

Arbetet är begränsat till det som sker i chassiproduktionen där undersökning och 

förbättringsförslag kommer endast ske för bussavdelningen. En analys av problemet skall 

ske med hjälp av tre ingenjörsverktyg. PDCA, Benchmarking och Statistik Processtyrning. 

Arbetet kommer inte att ta hänsyn till kostnader som kan uppkomma. 
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1.7 Lösningsmetoder 

Inom Scania finns standardiserade problemlösningsmetoder. Scania använder sig av 

Praktisk problemlösning (PPS) som är en metod som kan tillämpas på alla typer av 

problem. PPS baseras på fakta och data och fokuserar på att eliminera rotorsaken till ett 

problem.  Verktyg från PPS användes som lösningsmetod och kompletterades med verktyg 

som studerats i tidigare kurser. Inledningsvis gjordes en faktastudie gällande området 

projektet omfattar. Vetenskapligt underbyggd fakta inhämtades från diverse källor på 

företaget samt litteratur från bibliotek, databaser och tidigare kurser. Mycket av 

informationen kom från att både vara ute på produktionen samt att diskutera med 

personal.  

Efter att faktainsamlingen är utförd kommer vi att använda oss av dessa verktyg för att 

uppnå ett önskat resultat: 

 PDCA  

 Benchmarking 

 Statistisk processkontroll 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras viktig teoretisk information som är bra att ha när man läser 

rapporten. Dessa är begreppen total toe, snedställning, Kaizen, PDCA och Statistisk 

processtyrning.  

2.1 Total Toe 

Begreppet Total Toe eller bara Toe som det också kallas för beskriver vinkeln på hjulen i 

förhållande till fordonets centrumlinje. Toe-in får man då hjulen pekar inåt, och Toe-out då 

hjulen pekar utåt. Precis som namnet Toe beskriver så kan man föreställa sig hjulen som 

ett par fötter.  

 

Figur 1  ( Blue River Fleet)  

 

Figur 2  ( Town fair tire) 
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2.2 Snedställning 

Snedställning är ett begrepp som innebär att axeln på fordonet är sned i jämförelse med 

fordonets centrumlinje. Snedställningen är en påföljd av toevärdet därför är det viktigt med 

goda toevärden samt axelinställningar för att minska snedställningen. Enheten för 

snedställning benämns med mm/m. Är axlarna inte korrekt inställda kan detta medföra att 

hjulen på bussen rullar åt olika håll. Det krävs inte mycket i axelns lägesändring för att 

slitagepåverkan skall vara tydligt märkbar. Effekter som kan uppstå av snedställning är 

ökat däckslitage och ökad bränsleförbrukning då fordonet har högre rullfriktion, vilket 

medför till ökade kostnader. (Josam, u.d.) 

 

 

 

Figur 3 Visualisering utav snedställning                               Figur 4 Snedställning jämfört med centrumlinje 
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2.3 Kaizen 

Begreppet Kaizen betyder ständiga förbättringar och myntades av Taiichi Ohno. Kaizen 

handlar om att alla i organisationen aktivt arbetar för att kontinuerligt hitta ständiga 

förbättringar. Många små förbättringar som ackumulerats över tid kan skapa stora resultat. 

Kaizen anses vara en fundamental del i organisationens långsiktiga förhandlingsförmåga.  

(Hornström, 2014) 

 

2.4 PDCA  

PDCA är ett redskap för systematiskt förbättringsarbete på en process eller produkt. 

Metoden består av fyra steg; 

 

Plan: identifiera samt analysera problemet. 

Do: Utveckla och testa möjliga lösningar. 

Check: Utvärdera resultatet och analysera huruvida det skulle kunna förbättras. 

Act: Genomför samt implementera den nya förbättringen. 

(Hornström, 2014) 

 

 

Figur 5 PDCA cykeln 
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2.5 SPC 

SPC är en förkortning för Statistisk processkontroll och används för att övervaka, styra och 

förbättra en process över tid med syfte att nå bästa kvalitet. SPC använder styrdiagram som 

verktyg för att visualisera processens variation och används tillsammans med statistiska 

metoder för att styra stabiliteten i en process. Målet med SPC är att hålla tillverkningen 

under kontroll, variation i processen får uppkomma så länge den håller sig inom givna 

förbestämda gränser. Redovisningen av resultatet för en SPC sker med ett styrdiagram som 

innehåller, övre tolerans gräns (ÖTG), undre toleransgräns(UTG), målvärde samt plottad 

data.  

(Hornström, 2014) 

 

2.6 Benchmarking 

Benchmarking är en process för att mäta tjänster, produkter och processer mot 

organisationer kända för att vara marknadsledare i en eller flera aspekter av sin 

verksamhet. Syftet med Benchmarking är att hitta exempel på överlägsen prestanda och 

förstå hur de processer och rutiner går till. När företag gjort detta implementeras 

förbättringarna i verksamheten utefter sina egna behov.  (ReVelle, 2004) (Käll, 2006) 
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3. Nulägesanalys 

I detta kapitel beskrivs nuläget hos Scania CV AB på avdelningen för busschassi, vilka 

mätmetoder som används samt hur mätningsprocessen går till och några karossörer som 

chassierna skickas till. 

 

3.1 Nuläge 

För att förstå dagens problem och för att komma fram till en möjlig lösning gjordes en 

förstudie inom området som projektet omfattar. Scania tillverkar 10 busschassier dagligen 

och har som mål att öka denna siffra under det kommande året. 

Bussarna tillverkas i olika modeller och varianter. Denna rapport behandlar bussar med 

stödaxlar. Denna variant har en historia av felinställda stödaxlar som skapar 

resursförluster i form av omarbete då stödaxlarna måste justeras på mer eller mindre alla 

bussar. Revision har mätt 30 chassier sedan 2012, 16 utav dessa hade snedställning 

utanför de givna värdena vilket gav avvikelse. 

 

Chassiproduktionen är uppbyggd på 4 arbetsområden med totalt 17 stationer. 

I dagsläget ställs snedställningen in på stödaxeln på station 8 och chassiet kan inte passera 

stationen förens datorn ger godkänt på inställningen. Vid revision har värdena på 

snedställningen ändrats och många chassier har värden utanför toleransgränsen. Då 

revision är en kvalitetskontroll på chassier valda på slump innebär det att alla chassier med 

snedställning utanför toleransgränsen inte identifieras utan skickas till kund.  

 

3.2 Mätmetoder  

I detta kapitel presenteras mätmetoderna som används för att justera axelinställningarna. 

3.2.1 Mätinstrument 

Mätning av snedställning sker med två typer av mätinstrument. Den ena är Truck Cam och 

den andra är Josam.  Tester har gjorts mellan dessa mätmetoder och resultatet visar att 

skillnaden mellan metoderna kan försummas. Mätningarna är båda gjorda i 

revisionslokalen först med Josam sedan med utrustning från TruckCam, alltså ingen 

jämförelse mellan produktionslinan och revision, det vill säga att mätresultaten är relativt 

lika tillförlitliga. Jämförelsen har genomförts utav Lars Roos, kvalitets ingenjör på Scania. 

(Roos, 2006)  
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3.2.2 Truck Cam 

Mätning med Truck Cam sker på monteringslina då axlarna monteras på chassit. Mätningen 

börjar med att operatören fäster två digitalkameror med hjälp av adaptrar på båda sidorna 

av axeln. Operatörerna fäster sedan två linjaler på chassit för att identifiera centrumlinjen. 

Dessa verktyg använder operatören tillsammans med PC-mjukvara för att beräknar 

axlarnas förhållande till centrumlinjen och på så sätt kunna mäta snedställning på axlarna.  

När operatören gjort mätningen visar mjukvaran kontinuerliga mätvärden samt data för 

nödvändiga justeringar på en tv-skärm, detta sker även under själva justeringen. När 

mätningen och justeringarna är genomförda lagras all mätdata i en databas för 

kvalitetsuppföljning.  (TruckCam, u.d.) 

 

 

Figur 6 visualisering av hur Truck Cam kamerorna fungerar 

 

Figur 7 Bildem visar upphängningen av linjalerna och adaptrarna 
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3.2.3 Josam 

Josam mätningen sker vid revision, efter att all montering av chassiet är slutfört. Mätningen 

skiljer sig från Truck Cam mätningen som sker vid monteringslina då hjul har monteras på 

axlarna men principen är detsamma, Josam mätningen mäter hjulens förhållande till 

centrumlinjen tillskillnad från Truck Cam mätningen som mäter axlarnas förhållande till 

centrumlinjen. Mätningen inleds med att operatören fäster fast en adapter med en 

laserstråle på hjulet. Laserstrålen riktas sedan av operatören mot mätskalor upphängda i 

chassits båda ändar som med hjälp av PC-mjukvara beräknar hjulens förhållande till 

centrumlinjen.  

(Josam, u.d.) 

 

3.3 Mätningsprocess  
Mätningsprocess kommer inte att beskrivas i detalj med hänsyn till Scanias 

konfidentialitet. Processen redovisas därför i punktform.  

 

3.3.1 Truck Cam 

● Placering av linjaler för att markera centrumlinjen eller referens linje beroende på 

axel 

● Placering av adaptrar 

● Snedställning mäts enligt givna anvisningar 

● Snedställning justeras 

3.3.2 Josam 

● Placering av linjalerna för att markera centrumlinjen sker med hjälp av ett vattenpass 

● Placering och inställning av adaptrar 

● Snedställning mäts enligt givna anvisningar 

● Snedställning justeras 
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3.4 Karossörer 

Scania Chassi levererar busschassier till ett antal olika karossörer som gör slutarbetet. Vi 

har valt att undersöka tre utav dessa. En fabrik i Slupsk i Polen, en fabrik i Lathi i Finland, 

och Higer i Kina. Alla dessa karossörer följer en standard för arbetet som kallas för bus 

builder manual, BBM. I denna ingår inte hjulinställningen, utan det överlåter man till den 

lokala Scania verkstaden som ska genomföra en inspektion som kallas för BBMQA. Denna 

beskriver dock att hjulinställningen endast är en kontroll och att justering skall ske om 

värdena är utanför toleransgränserna. Vilket innebär att Scania verkstaden förväntar sig 

att hjulinställningen skall vara korrekt när bussen genomgår BBMQA kontrollen. 

 
I Slupsk tillverkas och monteras busskarosser för Scanias bussar enligt BBM. Efter att 

arbetet är slutfört i Slupsk transporteras bussen ca 200 meter till den lokala Scania 

verkstaden som befinner sig i samma fabrik som busskarossen monteras på. Där 

genomförs kontroller enligt BBMQA som är en standard för kvalitetskontrollen för BBM 

och i denna ingår kontrollen av hjulinställningen.  

 
I Lathi sker samma process som i Slupsk och man använder sig utav sin lokala Scania 

verkstad för att genomföra BBMQA inspektionen, inklusive hjulinställningen. Här 

genomförs kontroll, och justering om så behövs, på alla bussar några dagar innan leverans 

till kund. 

 
Higers lokala verkstad ligger precis som fabriken i Slupsk under samma tak som den lokala 

Scania verkstaden. Alltså inga större transporter innan hjulinställningen har genomförts. 

Även fast Higer tar emot godkända chassier från Scania Chassi så måste ändå justeringar 

göras på mer eller mindre alla bussar efter att Higers arbete på bussen är slutfört. Det är 

vanligt att större justeringar behöver göras på just de bussar som har stödaxel. 
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4. Genomförande 

Examenarbetet påbörjades med uppgiftsanvisningar en vecka innan arbetet skulle äga rum. 

Detta för att ge examensarbetarna tillfälle att planera projektet samt utrymme för eventuell 

förstudie.  

 

Examensarbetet delades upp i fyra faser som sedan brutits ned i olika aktiviteter som är 

kopplade till att fullgöra projektets mål samt en tidsomfattning då den enskilda aktiviteten 

skall vara slutförd, detta för att säkra att projektet håller planeringen. 

Projektets mål bestämdes utav företrädare från Scania medan avgränsningar och 

lösningsmetod bestämdes utav examensarbetarna med konsultation från handledaren på 

KTH. Projektets storlek och tidsomfattning har redovisats och vägletts utav tidplanen.   

När arbetet satt ingång utfördes en så kallad introduktionsvecka med mål att ge 

examensarbetarna en överblick av hur arbetet på Scania gick till. Detta innefattade 

montörernas arbete och uppbyggnaden av produktionslinan samt tjänstemännens möten 

vilket gav en uppfattning om hur informationen spreds genom företaget för att exempelvis 

lösa eventuella problem.  

 

Två veckor in i projektets gång påbörjades veckosamanställningar. Syftet med detta var att 

upptäcka eventuella missförstånd och ge tillfälle till vägledningsmöjligheter. 

Examensarbetarna skulle vid dessa tillfällen presentera nuläget samt det arbete som hade 

skett från föregående vecka. Detta redovisades för chefer, processtekniker och 

handledaren. Faktainsamlingen genomfördes genom att sammanställa värden från de 

revisionsprotokoll som var tillgängliga samt att observera produktionslinan där eventuella 

rotorsaker för problemet antecknades. Benchmarking genomfördes för ytterligare 

insamling utav data. 

 

Lösningsförslagen som hade framtagits och fastlagts redovisades i resultatdelen av 

rapporten och en rekommendation har beskrivits i rekommendationsdelen utav rapporten. 

Slutsats samt en diskussionsdel där arbetet noga har undersökt, finns tillgänglig i slutet av 

denna rapport. Slutredovisningen som presenteras för en grupp chefer och tekniker samt 

handledaren och examinatorn från KTH markerar examensarbetets slut.    

  



 

14 

 

4.1 Utredning av snedställning 

För att lösa problemet med snedställning krävs två lösningar. En kortsiktig lösning som kan 

implementeras snabbare och en långsiktig lösning som kan eliminera problemet helt. 

4.1.1 Short Term Action 
För att ta fram en kortsiktig lösning på problemet diskuterades det med 

produktionstekniker på Scania CV AB.  

En undersökning gjordes för att finna ett samband mellan olika bussvarianter och 

förändringen i axelinställning för att på så sätt kunna finna en orsak till problemet. Fakta 

hämtades på alla olika chassivariationer med hjälp av en databas vid namn AROs. Delar 

som motorstorlek, kylartyp och växellåda undersöktes men inget tydligt samband mellan 

olika bussvarianter och storleken på förändringen i axelinställningen hittades. 

(se appendix A). 

 

Revisionsprotokoll sammanställdes och kartlagdes. Detta för att få en visualisering på 

förskjutningen i axelinställningen (se appendix B). Sammanställningen visade att 

snedställningen förskjuts åt samma håll för de olika chassierna vid kvalitetskontroll. Den 

lösning som togs fram var att försöka förjustera för kommande viktfördelning och på så 

sätt kompensera för kommande snedställning. 

 

För att göra detta studerades olika alternativ. Efter studier kring liknande problem samt 

diskussioner med processtekniker på Scania insåg vi att det verktyg som bäst kunde 

tillämpas på problemet var statistik processtyrning. Anledningen till detta är att verktyget 

används för att visualisera processens variation och räkna fram förändringen i 

axelinställningen, och på så sätt kan man förutse hur axelinställningen i genomsnitt 

förändras för varje chassi. Efter att datan blivit sammanställd insåg vi att snedställningen 

förskjuts åt samma håll på alla chassier och får en genomsnittlig ökning med 2,5 mm/m 

från att axelinställningen ställts in under produktionen tills chassiet anlänt till revision. 

Lösningen på problemet blev då att förjustera för kommande vikt. Detta görs genom att 

sänka målvärdet med 2,5 mm/m så att snedställningen blir korrekt efter att den tunga 

vikten har monterats. 
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Det krävdes en uppdatering av mjukvaruprogrammet på systemet som hjälper till att ställa 

in snedställningen på chassierna. Detta för att lösningen bygger på att ändra 

snedställningens målvärde men dagens mjukvara tillåter inte detta. 

För att spara tid medan planeringen för uppdateringen pågick utfördes en teoretisk 

styrning vilket innebar att axelinställningen sänktes med 2,5 och resultaten blev utmärkta. 

Alla chassier som var snedställda var nu inom toleransgränserna och alla krav möttes.  
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4.1.2 Long Term Action 
Den kortsiktiga lösningen kompenserar endast för problemet, målet är att eliminera det 

helt. För att göra detta krävdes det att veta rotorsaken. För att ta reda på detta undersöktes 

produkten och en benchmarking genomfördes. Benchmarkingen genomfördes på en av 

Scanias avdelningar där lastbilarna färdigmonterats. 

På lastbilsavdelningen genomförs axelinställningen som absolut sista moment och detta 

pga. den ojämna viktfördelningen som tillkommer efter att lastbilen blir tyngre av varje del 

som monteras på chassiet. Konsekvenserna av den tillagda vikten leder till att chassit 

förvrids. Detta undersöktes vidare och Scanias konstruktörer kunde bekräfta att det är den 

ojämna viktfördelningen som är rotorsaken till problemet. 

 

Att eliminera problemet innebar nu att undvika den ojämna viktfördelningen. 

En lösning på detta blev att flytta axelinställningen till ett senare skede i produktionen, 

efter att alla tunga delar har monterats. Detta innebär att man undviker en kommande 

förändring i axelinställningen under produktionen och man kan då garantera att de 

chassier som lämnar produktionen har korrekt axelinställning. 

 

Men på grund av att vi nu visste att det är den ojämna viktfördelningen som påverkar 

axelinställningen vet vi att inställning kommer få en ytterligare förändring då karossörens 

arbete på bussen är färdigt. Vilket medför att den inställning Scania ställer in på busschassi 

blir något oduglig då problemet fortsätter in i nästa steg i processen, vilket är karossörens 

arbete. 

Ett alternativ till den första lösningen togs fram. Denna lösning innebär att en förändring i 

standarden hos den slutgiltiga Scaniaverkstaden skulle utföras och tvingar 

Scaniaverkstaden att utföra en axelinställning. 
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas de förslag som rekommenderas för Short Term Action samt Long 

Term Action 

 

5.1 Rotorsak 

Vår teori är att rotorsaken till problemet är den skeva viktfördelningen samt att 

mätningarna sker i ett för tidigt skede i processen. Mätningarna sker innan montering av 

tunga föremål som motor, kylare och ljuddämpare. Detta innebär att mätningen vid 

monteringslinan inte är tillförlitlig då den tillagda vikten ändrar mätresultaten under 

produktionens gång. (Bergström, 2015) (Baydono, 2015)  

 

5.2 Short Term Action - STA   

I detta kapitel presenteras den kortsiktiga lösningen på problemet. 

5.2.1 Bakaxel 

En sammanställning samt analys gjordes på insamlad data från chassier. Ur bilagan nedan i 

figur 8 kan man se snedställningen på de olika chassierna för bakaxeln. Medelvärdet av 

snedställningen för alla chassierna som varit på revison är cirka 0,44 mm/m vilket är klart 

inom det tillåtna värdet som är 0±2 mm/m. Denna upptäckt visade oss att bakaxeln inte 

behövde justeringar då resultaten med goda marginal lever upp till kraven.  
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Figur 8 Sammanställning av bakaxelns snedställning 

5.2.2 Stödaxel 

Likt bakaxeln gjordes en sammanställning samt analys på data insamlat från chassier, 

sedan gjordes ett styrdiagram. Styrdiagrammet i figur 9 visar snedställningen för stödaxeln 

vid revision. Här kan man tydligt se att en stor del stödaxlarna är utanför det tillåtna 

intervallet, 58 % av stödaxlarna blir ej godkända. Medelvärdet av snedställningen på 

bakaxeln är 2,5 mm/m vilket är utanför det tillåtna intervallet som är 0±2 mm/m. Detta 

innebär att värdet på snedställningen i genomsnitt ökar med 2,5 mm/m från målvärdet 

som ska vara 0 mm/m. Vid produktion justeras snedställningen till att komma så nära 

målvärdet som möjligt.  
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5.2.3 Lösning 

Vårt förslag är att minska målvärdet på snedställningen med 2,5 mm/m då vi vet att 

snedställningen senare kommer att öka och på så sätt kompensera för ökningen. När vi 

gjort beräkningarna hamnade alla stödaxlar inom det tillåtna intervallet, detta gällde även 

för den inbördes snedställningen, vilket varit ett problem tidigare. 
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5.3 Long Term Action - LTA 

I detta kapitel presenteras den långsiktiga lösningen av problemet. 

5.3.1 Förslag 1 

Syftet med LTA är att få bukt med problemet därför har vi även tittat längre fram i 

produktionsledet. När chassierna är klara i fabriken i Södertälje skickas chassierna vidare 

till karrosör. Där monteras karossen och skickas vidare till en scaniaverkstad där en 

kvalitetskontroll, kallad BBMQA, görs. Det vi skulle vilja göra är att införa en standard där 

scaniaverkstaden gör axelinställningen. Idag görs endast en kontroll och inställningarna 

justeras endast om det är nödvändigt. Trots att godkända chassier skickas till karrosör kan 

man inte garantera att snedställningen är korrekt innan den går till scaniaverkstaden. 

Anledningen till detta är att chassit belastas med ytterligare vikt från den påmonterade 

karossen, detta påverkar snedställningen.  

 

5.3.2 Förslag 2 

Då vi vet att det kan vara svårt att införa en ny standard som påverkar flera moment i 

processen har en till lösning till problemet framtagits. 

 

Skulle det inte gå att införa en standard där scaniaverkstaden gör inställningen har vi tagit 

fram en lösning där vi säkerställer att alla chassier som lämnar fabriken har rätta 

inställningar.  

Mätningen blir inte tillförlitlig då den sker i ett för tidigt skede i processen. Eftersom 

mätningen och inställningen sker innan monteringen av tunga föremål leder det till att den 

tillagda vikten ändrar det inställda mätvärdet. 

Vår lösning är att flytta mätningen så att mätningen sker i slutet av processen d.v.s. efter att 

man lagt till de tunga föremålen. Detta skulle leda till att mätningarna och de eventuella 

justeringarna kan göras utan att de påverkas av yttre faktorer och på så sätt kan man 

garantera att korrekta chassier lämnar fabriken. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras arbetet kring projektet.  

6.1 Projektarbetets genomförande 
Det har funnits ett antal faktorer som påverkat genomförandet av projektet. I början av 

projektet var det tänkt att vi skulle fullfölja en PDCA cykel för vår STA. Detta kunde vi inte 

göra då vi var tvungna att installera en ny parameter som inte var tillgänglig. På grund av 

detta skäl kom vi tillsammans med vår uppdragsgivare överens om att vi endast skulle 

framta koncept för möjliga STA.  

Datainsamlingen vid nulägesanalysen har varit en fundamental del av projektet. Vi hade 

inte planerat att spendera så mycket tid på datainsamling i början av projektet. Detta 

ändrades när vi fick reda på att semesterledigheten ägde rum i mitten av projektarbetets 

gång. Denna anledning gjorde så att ett stort fokus lade på datainsamlingen då vi visste att 

vi under en lång tid av projektets gång inte skulle ha tillgång till stora delar av fabriken 

samt de anställda.  

 

6.2 Källkritik och analys av insamlad information 
I detta kapitel diskuteras källkritik och en analys av insamlad data görs. 
 

6.2.1 Målvärde för Short Term Action 
Hela vår STA är byggd på teoretisk fakta, på grund av att vi inte kunde införa de parametrar 

vi ville ändra kunde vi inte testa om det verkligen stämde. Vi försökte att lösa detta genom 

att ändra målvärdet på bakaxeln då Truck Cam använder målvärdet på bakaxeln som 

målvärde för stödaxeln. När vi trodde att vi löst problemet kom vi på att endast ett av de 

två målen för godkänd axelinställning var godkänt, snedställningen på bakaxeln var 

godkänd men den inbördes snedställningen mellan bak och stöd axeln hamnade utanför 

det tillåtna intervallet.  
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6.2.2 Rotorsak 
 

Att identifiera rotorsaken var problematiskt. Att vikten var rotorsaken var en tidig hypotes. 

Vi ville testa detta men på grund av att det behövdes investeras i en ny adapter kunde vi 

inte identifiera om vikten var en rotorsak rent praktisk, detta kunde endast göras 

teoretiskt. Vi började med att kontakta konstruktionsavdelningen som vi ansåg vara en 

pålitlig källa.  Det tog lite tid att få svar från dessa då de hade mycket att göra, så vi valde att 

se över våra alternativ. Då Scania är ett stort företag kunde vi göra benchmarking på andra 

avdelningar. 

Vi gjorde benchmarking hos lastbil som har sin produktion i samma lokal som busschassi. 

Vi fick bekräftat för oss att de gör sin axelinställning i det sista skedet av deras produktion 

och vi fick intervjua en av deras ingenjörer, Kenan Baydono. Han berättade för oss att 

anledningen till att inställningen görs som sista moment är på grund av att vikten är en stor 

orsak till förändrad snedställning. Kenan var en säker källa men vi kände att detta inte var 

tillräckligt så vi besökte axelavdelningen som även de konstaterade att vikten påverkade 

axelinställningarna. 

När vi väl fick kontakt med en ingenjör från konstruktion instämde han med vår teori om 

att viktfördelning påverkar inställningen, och vi har med dessa tre väldigt säkra källor 

konstaterat att vikten är rotorsaken till problemet, även fast det praktiskt inte verifierats. 

(Baydono, 2015) (Bergström, 2015) (Ekberg, 2015) 
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7. Slutsats 

Studien har visat att det befintliga sättet att justera snedställning inte är tillräckligt. 

Problemet i fråga handlar om viktfördelning, vilket är den största faktorn till en förändring 

i axeln. Att utföra en justering innan den tunga vikten har monterats är en svår uppgift att 

få till rätt och medför att flertalet av chassierna får en axelinställning utanför 

toleransgränserna.  

Vi har med denna studie bedömt att med relativt billiga investeringar kan denna inställning 

optimeras och i teorin eliminera problemet. Lösningen innebär att installera en 

mjukvaruparameter för målvärdet på axelinställningen för stödaxeln. Detta kräver att en 

installering av denna mjukvara måste beställas och det är mantimmarna som måste betalas 

för. Det är detta som anses vara den billiga investeringen för problemlösningen. Med denna 

parameter kan vi förjustera för den tunga vikten som kommer monteras i ett senare skede i 

produktionen och den siffran har räknats fram med en statistisk processtyrningsmetod.  

Vi anser att den kortsiktiga lösningen (STA) som presenterats i denna rapport kan vara den 

lösning som skall ha högst prioritet. Om praktiken stämmer lika bra som i teorin kan denna 

lösning användas som en långsiktig lösning också. Men pga. tidsbrist gjordes inte en 

praktiskprövning och svaret återstår att bli besvarat. I och med detta behövdes en annan 

lösning framtas för att teoretiskt kunna lösa problemet långsiktigt. Denna lösning innebar 

att göra axelinställningen i ett senare skede i produktionen, efter att majoriteten av vikten 

har monterats. Detta medför att när väl inställningen görs kommer ingen ojämn 

viktfördelning påverka resultatet och avdelningen för busschassi kan med högre säkerhet 

garantera att godkända chassier skickas till kund.  

Projektets mål har därmed uppnåtts då en STA och LTA har presenterats. 
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7.1 Rekommendation 
 
Det vi rekommenderar till framtida fortsatt arbete är att genomföra och uppfölja vår STA 

som är att sänka målvärdet med 2,5 mm/m. Skulle det vara så att resultatet blir enligt våra 

förväntningar anser vi att man kan använda vår STA som en långsiktig lösning. 

Anledningen till detta är att det är en relativt billig och simpel lösning på problemet, som 

tar kort tid att implementera och inte påverkar produktionsprocessen. 

 

Vid införandet av alternativ två som är att flytta mätningen till ett senare skede i processen 

anser vi att mätningen skall ske i stationen där oljetankarna fylls på innan chassiet testkörs 

i dynahuset. Anledningen till detta är att det till ytan är en större station och man kan lätt 

placera de verktyg som behövs för mätning utan att det skall påverka det dagliga arbetet. 

Då det är en större station kan man placera en arbetare vid stationen som kan göra 

mätningen utan att störa omgivningen.  
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Omslagsbild: Scania CV AB 

Källa: Scania.com 
http://scania.com/products-services/buses-coaches/city-suburban/citywide/# 

 
Figur1: ( Blue River Fleet)  
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.blueriverfleet.com/align/alignm1.gif&i

mgrefurl=http://www.blueriverfleet.com/alignment.htm&h=229&w=379&tbnid=lGkEx5Z

Y_2D4lM:&zoom=1&docid=IrHW_0TZGm6r-

M&ei=w9ukVYCFBoWjyAPc24GADA&tbm=isch&ved=0CIkBEDMoYzBjahUKEwjA8rbSrNrG

AhWFEXIKHdxtAMA 

 
Figur 2 : Toe 
källa: Townfairtire.com 
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.townfairtire.com/images/thrust-
angle-alignment.jpg&imgrefurl=http://www.townfairtire.com/wheel-alignment/different-
types-of-wheel-alignments/&h=352&w=600&tbnid=285dY8FBP2V5iM:&zoom=1&docid=-
_47SuumAFgqSM&ei=w9ukVYCFBoWjyAPc24GADA&tbm=isch&ved=0CCsQMygNMA1qFQ
oTCMDyttKs2sYCFYURcgod3G0AwA 
 
Figur 3: Fuel economy  and heavy truck rear axle alignment 

Källa : dnr.louisiana.gov 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://dnr.louisiana.gov/assets/TAD/education/EC
EP/diesel/g/dsl-
g45.gif&imgrefurl=http://dnr.louisiana.gov/assets/TAD/education/ECEP/diesel/g/g.htm
&h=362&w=403&tbnid=bYMHbzoA8c-
gIM:&zoom=1&docid=Dp0MYJ8oExePwM&ei=w9ukVYCFBoWjyAPc24GADA&tbm=isch&v
ed=0CB4QMygAMABqFQoTCMDyttKs2sYCFYURcgod3G0AwA 
 

Figur 4: All transport solutions 

Källa : http://atstrucks.co.nz/ 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://atstrucks.co.nz/uploads/images/out-of-

square.gif&imgrefurl=http://atstrucks.co.nz/wheel-alignment&h=256&w=499&tbnid=-

UKX5Bn6acAfnM:&zoom=1&docid=kpMFXON8RLoxCM&ei=w9ukVYCFBoWjyAPc24GADA

&tbm=isch&ved=0CHQQMyhOME5qFQoTCMDyttKs2sYCFYURcgod3G0AwA 

 
Figur 5: PDCA cykeln 
Källa : Washington.edu 
http://www.washington.edu/research/rapid/resources/toolsTemplates/plan_do_check_act.pd

f 
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Figur 6 och 7: Truck Cam AB 
Källa: truckcam.com 
http://www.truckcam.com/Portals/SE/pdfs/Rear%20axle%20alignment%20system%20

web%20version%20en.pdf 

 

  

http://www.truckcam.com/Portals/SE/pdfs/Rear%20axle%20alignment%20system%20web%20version%20en.pdf
http://www.truckcam.com/Portals/SE/pdfs/Rear%20axle%20alignment%20system%20web%20version%20en.pdf
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