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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på motormonteringen hos Scania CV AB i Södertälje med syftet 
att undersöka flödet av motorer efter att de lämnat monteringslinjerna. I Södertälje monteras i 
första hand motorer till bussar och tunga lastbilar, men en liten del av volymen utgörs även av 
fristående industri- och marinmotorer. I det så kallade slutflödet av monterade motorer ingår 
huvudsakligen provning och målning. Dessutom ingår även ett flertal andra områden som har till 
uppgift att behandla motorer som kräver särskild hantering. Detta beror på att de olika 
motortyperna har olika tillämpningar och således olika utseende och krav som i vissa fall inte kan 
hanteras på de ursprungliga monteringslinjerna. De motorer som måste passera de särskilda 
områdena utgör de så kallade sidoflödena, och har varit huvudfokus i detta projekt. Målsättningen 
har varit att kartlägga samtliga flöden samt att analysera dessa för att förstå den dynamik de ger 
upphov till och hur de påverkar slutflödet som helhet. För att uppnå uppsatt målsättning har 
följande frågeställningar besvarats:  
 

 Hur ser det fullständiga slutflödet för motorer på Scanias motormontering i Södertälje ut? 

 Hur påverkas slutflödet av de avvikande sidoflödena? 

 Hur kan Scania öka kontrollen över sidoflödena och således förbättra slutflödet med 
avseende på överblickbarhet, kapacitet och genomloppstid? 

 
Projektet genomfördes på plats i fabriken och de huvudsakliga informationsskällorna är 
förstahandskontakt med berörda intressenter på Scania. Informationsinsamlingen utfördes 
huvudsakligen genom intervjuer, observationer och systemdatainsamling. Utifrån insamlad data 
skapades detaljerade flödeskartor och en sammanställning av genomloppstider för varje separat 
flöde. I kartläggningen ingick även andra aspekter där respektive sidoflöde utmärker sig såsom 
reparationsfrekvens, platsåtgång och spridning av flödet. Utifrån kartläggningen har även mindre 
mätbara aspekter såsom dynamik och förutsägbarhet observerats och analyserats.  
 
Analysen baserades på ett antal scenarion där inspiration hämtats från kartläggningen. I dessa 
scenarion isolerades påverkan från antingen specifika sidoflöden eller andra aspekter. Detta för att 
ge en indikation på effekten av förändringar i specifika flöden och därigenom etablera grund för 
de rekommendationer som utformades i projektets avslutande fas. Både kartläggningen och 
analysen åskådliggör ett flertal problemområden i slutflödet som kan förbättras genom bättre 
kontroll och hantering av sidoflödena eftersom de visat sig vara en av de största orsakerna till att 
problemen uppstår. Utifrån analysen har även rekommendationer för framtida hantering av flödet 
tagits fram. Dessa rekommendationer behandlar huvudsakligen det dagliga arbetet och 
buffertallokering i fabriken. Dessutom rekommenderas ett antal områden för fortsatt arbete. De 
innefattar utformning av trucktransporter och en detaljerad värdeflödesanalys. 
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Abstract 
This master thesis has been carried out at the engine assembly plant of Scania CV AB in Södertälje 
with the aim of investigating the flow of assembled engines. The plant in Södertälje primarily 
assembles engines for buses and heavy trucks, but a small portion of the production volume also 
consists of stand-alone engines for industrial or marine application. In the so-called end flow, the 
assembled engines are mainly tested and painted. In addition to those processes, other process 
areas handle engines in need of specific attendance.  This is due to the fact that the different engine 
types have different applications and therefore different specifications and requirements, which in 
some cases cannot be handled by the original assembly lines. The engines in need of special 
attendance form the so-called side flows, which have been the primary focus of this thesis. The 
goal has been to map all the different flows and to analyse them in order to understand the 
dynamics of the end flow as a whole. To achieve the goal of the project the following research 
questions have been answered: 
 

 How is the complete end flow of engines at Scania’s engine assembly plant in Södertälje 
set up? 

 How is the end flow affected by disrupting side flows? 

 How can Scania increase the control of the side flows and thus improve the end flow with 
regard to comprehensibility, capacity and throughput time? 

 
The project was conducted on-site and the primary sources of information was first-hand contact 
with stakeholders at Scania. The information was mainly gathered through interviews, observations 
and system-data gathering. From the collected data detailed flow-maps and a compilation of 
throughput times for every flow was created. Other aspects, such as reparation frequency, space 
consumption and distribution of the flows was included. From the mapping several other less 
tangible aspects, such as system dynamics and predictability was observed and analysed.  
 
The analysis was based on a number of scenarios inspired by the mapping. In these scenarios either 
the effect of a specific side flow or of other aspects were isolated. This was done in order to indicate 
the effect of changes in the side flows and thereby establish a foundation for the recommendations. 
The mapping together with the analysis illustrates a number of problem areas that can be improved 
through better control and management of the side flows since they are one of the major causes 
of problems. Recommendations for future management of the side flows have also been developed 
based on the analysis. These recommendations are mainly focused towards daily operations and 
buffer allocation. Furthermore, a number of areas for future work are recommended, including 
forklift routing and a detailed value stream mapping.   
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Förord 
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Ordlista 
Följande ordlista definierar relevant terminologi och presenterar förkortningar på vanligt förekommande termer. 
Ordlistan är baserad på egna definitioner, interna begrepp och terminologi från Scanias Produktionssystem (Scania 
CV AB, 2007). 

Omkörning - När en motor måste provas om efter exempelvis reparation. 
Individ - En specifik motor definierad med ett unikt motornummer. 
Position - Ett avgränsat arbetsområde där arbetsuppgifterna utförs av en operatör. 
Område - Ett avgränsat arbetsområde bestående av en eller flera positioner. 
Rutt - Vägen en produkt tar från råmaterial till färdigprodukt. Det vill säga de områden produkten 
passerar innan den skickas ut till kund. I det här projektet betraktas endast rutten från 
monteringslinjerna till måleriet. 
Flöde - De motorer som följer samma rutt genom fabriken.  
I/M - Industri och marinmotorer. 
Team-leader - Person som ansvarar för att ett områdes dagliga produktion fungerar. 
Processtekniker - Person som ansvarar för ett områdes bakomliggande teknik och utrustning. 
Gruppchef - Chef med huvudansvar för ett område, antingen på process- eller produktionsnivå. 
D12 - Monteringslinje för raka motorer. 
D16 - Monteringslinje för V8-motorer. 
PUS - Ett internt uppföljningssystem för stopptider. 
Loggboken - Loggsystem för att följa motorernas väg genom fabriken. 
MONA - Scanias material- och produktionssystem. 
SPS - Scania Produktions System. 
DE - Motormonteringen på Scania. 
DES - SPS-kontor på motormonteringen. 
DEM - Avdelning för provning och måleri. 
DEMM - Avdelning för provning. 
DEMR - Avdelning för reparation. 
DEMS - Avdelning för leverans till provning (in- och utbana). 
DETT - Teknikavdelning för slutmontering på D12. 
DETF - Teknikavdelning för provning och måleri. 
DETI - Teknikavdelning för IT. 
DELFU - Avdelning för utlastning och logistik. 
DEQP - Avdelning för kvalitetssäkring. 
DELP - Avdelning för produktionsplanering. 
DEEA - Avdelning för komplettering av I/M-motorer.  
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1. Inledning 
I det här kapitlet presenteras Scania CV AB tillsammans med bakgrunden till projektet. Utifrån detta beskrivs 
problemområdet och projektets övergripande syfte. Frågeställningen som projektet fokuserat kring följer därefter. Till 
sist presenteras de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 
Sedan Toyota skakade om produktionsbranschen med sin produktionsfilosofi Lean på slutet av 
1980-talet har många tillverkande företag anpassat sig och breddat fokus. De har gått från att enbart 
förlita sig på Henry Fords teorier om fördelen med massproduktion till att även fokusera på att 
höja andelen värdeskapande tid i produktionen. (Liker, 2004, pp. 3-15) För att uppnå en ”Lean” 
produktion är det mycket viktigt att ha kontroll över produktionstiden och antalet enheter som 
produceras. Dessutom måste stort fokus läggas på att minska alla former av slöseri. Med slöseri 
menas alla aktiviteter som inte adderar kundvärde till produkten. Det kan vara exempelvis onödig 
transport, rörelse eller väntetid. (Liker, 2004, pp. 27-35) Idag har tillämpningsområdet för Lean 
spridits till en mängd olika branscher och lastbilsindustrin var tidigt ute att anamma dessa koncept. 
 
Scania CV AB (härefter benämnt ”Scania”) är ett företag som har lyckats mycket bra med att 
implementera Lean och har en välutvecklad produktion med god kontroll. Scanias egna 
produktionssystem Scanias Produktionssystem (SPS) har hämtat stor inspiration från Toyotas 
framgång. Scania bygger sin företagsfilosofi på tre kärnvärden, nämligen: kunden först, respekt för 
individen och kvalitet. Dessa ska genomsyra hela organisationen och alla som arbetar där. (Scania 
CV AB, 2016a) 
 
Med mer än 44 000 anställda i ungefär 100 olika länder är Scania en av världens största tillverkare 
av bussar och tunga lastbilar. De erbjuder även fristående motorer för industriellt eller marint bruk. 
Dessutom har Scania en utbredd serviceorganisation som erbjuder tjänsterelaterade produkter och 
finansiella tjänster. (Scania CV AB, 2016b) Produktionen, som innefattar cirka 12 400 anställda, är 
utspridd i sju olika länder i Europa och Latinamerika. Huvudkontoret och en stor del av 
produktionen ligger i Södertälje i Sverige. År 2015 tillverkade Scania totalt 69 762 lastbilar, 8 485 
fristående motorer och 6 799 bussar. (Scania CV AB, 2016c) 
 
Motorerna till hela Scanias produktportfölj monteras på två olika fabriker, en i Södertälje och en i 
São Bernardo do Campo i Brasilien. I Södertälje är produktionen avsevärt större än i Brasilien sett 
till produktionsvolymen. Det här projektet har genomförts i Södertälje, på just motormonteringen. 
Där monteras idag motorer på två separata monteringslinjer, båda med taktade enstycksflöden. Se 
3. Litteratur och teori för mer information om denna typ av produktionsdesign. På den ena linjen 
monteras raka fem- och sexcylindriga motorer medan den andra producerar V8-motorer. Linjerna 
skiljer sig avsevärt i takttider och därmed också i antal producerade motorer per dag. 
Färdigmonterade motorer från båda linjerna ska dock genomgå samma slutflöde, vilket innefattar 
provning, målning och slutligen leverans till kund, antingen intern eller extern. Slutflödet skiljer sig 
från monteringslinjernas flöde eftersom områdena inte är lika tätt sammankopplade och rörelser 
mellan områdena sker med truck. Se Figur 1 för en översiktlig bild av slutflödet. 
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Figur 1 - Översiktligt slutflöde 

 

1.2 Problembeskrivning 
Slutflödet kompliceras på grund av att alla motorer inte tar samma rutt genom det. Flödet kan alltså 
delas upp i ett huvudflöde och ett antal sidoflöden. I huvudflödet inkluderas de motorer som endast 
passerar de obligatoriska områdena, det vill säga de områden som alla motorer förr eller senare 
måste passera innan de skickas till kund. Till sidoflödena hör de motorer som exempelvis kräver 
komplettering innan de kan provas, eller defekta motorer som måste repareras. Dessutom måste 
vissa motorer passera samma område flera gånger på grund av olika typer av oförutsägbara 
problem. Sidoflödena orsakar problem i fabriken eftersom de gör att hela slutflödet blir mindre 
överblickbart och mindre förutsägbart. En stor del av problematiken ligger således i en ovetskap 
för hur pass belastande sidoflödena faktiskt är för systemet. Att sidoflödena passerar genom samma 
områden som hör till huvudflödets rutt kan leda till problem eftersom processerna inte är 
anpassade för att hantera den varierande arbetsbördan som sidoflödena innebär. 
 
Scania arbetar kontinuerligt med att effektivisera arbetet i fabriken och att öka kapaciteten. Enligt 
säljmålen för 2020 kommer även kundefterfrågan öka stadigt de kommande åren (Mathsson, 2015). 
Därför förväntas motormonteringslinjerna utsättas för ökade kapacitetskrav i framtiden. Den 
problematik som existerar i slutflödet riskerar därför att få större påverkan på fabrikens prestation 
som helhet. Utöver ökade kapacitetskrav pågår ett antal processer som kan komma att förändra 
förutsättningarna för slutflödet. Exempelvis pågår arbete med att avsevärt förkorta tiderna i 
provning för många motorer (Scania CV AB, 2016d). Med allt detta till grund behöver slutflödet 
undersökas, med specifikt fokus på sidoflöden, för att se över överblickbarhet, kapacitet och 
genomloppstid. 
 

1.3 Syfte och mål 
Det här projektet syftar till att undersöka flödet av motorer från de två monteringslinjerna, genom 
provning, till måleri. Undersökningens huvudfokus är de sidoflöden som existerar vid sidan av det 
förutsägbara huvudflödet. Syftet är att ge förutsättningar för god kontroll och styrning av 
sidoflödena tillsammans med huvudflödet och därmed underlätta arbetet med framtida 
förändringar i slutflödet. 
 
Målsättningen är således att kartlägga sidoflödena och att utreda hur känsligt slutflödet är inför 
kommande förändringar, samt att identifiera vilka aspekter som i dagsläget kan förbättras med 
avseende på överblickbarhet, kapacitet och genomloppstid. Utifrån detta ska rekommendationer 
för framtida hantering av sidoflödena ges.  
 

D12 monteringslinje

D16 monteringslinje

MåleriProvning
BuffertBuffert

Kund
Buffert



 

3 
 

1.4 Frågeställning 
Utifrån uppsatt målsättning ämnar det här projektet att svara på tre frågor. Uppdelningen har gjorts 
för att precisera och konkretisera problemområdet. Projektet besvarar följande frågor: 
 

 Hur ser det fullständiga slutflödet för motorer på Scanias motormontering i Södertälje ut? 

 Hur påverkas slutflödet av de avvikande sidoflödena? 

 Hur kan Scania öka kontrollen över sidoflödena och således förbättra slutflödet med 
avseende på överblickbarhet, kapacitet och genomloppstid? 

 

1.5 Avgränsningar 
Eftersom projektet innefattar ett väldigt stort ämnesområde med många potentiella infallsvinklar 
har följande avgränsningar gjorts för att säkerställa att fokus är i linje med projektets syfte och mål: 

 

 Projektet analyserar endast flödet mellan områdena i flödet, det vill säga inte i detalj de 
processerna i områdena motorerna genomgår. 

 Alla positioner och områden anses vara nödvändiga. Projektet kommer således inte 
undersöka möjligheten att eliminera processer i flödet. 

 Projektet fokuserar endast på sidoflödena och dess påverkan på huvudflödet. 

 Projektet inkluderar endast motorer som monteras på D12 eller D16. 
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2. Metod 
I det här kapitlet förklaras inledningsvis vilka metoder som har använts för datainsamling och litteraturstudie. 
Vidare förklaras hur det insamlade materialet använts tillsammans med relevant litteratur och verktyg för att 
analysera de problem som identifierats. Slutligen diskuteras den valda metoden utifrån validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. 

2.1 Datainsamling 
Datainsamlingen i det här projektet har genomförts med ett antal olika metoder. Den största delen 
har samlats in genom kvalitativa metoder såsom intervjuer, observationer och fallstudier. 
Ytterligare data har inhämtats genom att kvantitativt samla in historisk data från interna 
rapporteringssystem och databaser på Scania. Dessutom har en grundläggande datainsamling gjorts 
i form av en litteraturstudie, vilken syftar till att etablera relevant terminologi såväl som att 
undersöka på området framstående forskning. Eftersom projektet genomfördes på plats och 
mycket tid tillbringats i fabriken kunde empirisk mättnad uppnås på ett oproblematiskt sätt. 
(Blomkvist & Hallin, 2015, pp. 77-78) Detta innebär att de intervjuer som genomfördes under 
projektets senare del till största del handlade om att bekräfta redan insamlad data. 
 

2.1.1 Intervjuer 
För att erhålla en djup kunskap om problemområdet, samt att etablera personlig kontakt med 
inblandade personer har olika typer av intervjuer genomförts. Enligt Blomkvist & Hallin (2015) är 
intervjuer både en av de vanligaste och en mycket användbar metod för just detta ändamål. 
Intervjuerna var oftast semi-strukturerade, men ibland helt öppna konversationer, antingen 
formella eller informella. Detta för att möjliggöra identifiering av nya dimensioner och intressanta 
aspekter inom problemområdet. Totalt har sex formella intervjuer genomförts, och 
intervjupersonerna bestod av processtekniker, gruppchefer, team-leaders och operatörer. De 
intervjuer som var formella dokumenterades med hjälp av anteckningar och ibland inspelningar för 
att lätt kunna förstå intervjupersonen i senare skede. (Blomkvist & Hallin, 2015) De informella 
intervjuerna som hölls under projektets gång bestod av en mängd öppna konversationer, vissa 
semi-strukturerade och andra inte, där aktuella problem och frågeställningar diskuterades med 
insatta medarbetare på Scania. Dessa samtal hjälpte till att bygga upp en djup förståelse för hur det 
dagliga arbetet ser ut på Scania samt att reflektera kring de tankar och idéer som formats allt 
eftersom projektet fortlöpte. Utöver dessa intervjuer hölls även kontinuerliga avstämningar med 
handledare och för projektet ansvarig gruppchef på Scania, och handledare på Kungliga Tekniska 
Högskolan. Se Bilaga 1 – Intervjulista för en sammanfattning av samtliga roller som varit involverade 
i projektet. 
 

2.1.2 Fokusgrupper 
Under projektets gång erbjöds möjligheten att medverka vid tre gruppmöten, vilka behandlade 
sidoflöden och dess inverkan på det dagliga arbetet. Deltagarna på dessa möten var gruppchefer 
för olika avdelningar och andra involverade personer. Dessa grupper har således kunnat användas 
som fokusgrupper för att erhålla en övergripande förståelse av problemområdet från flera olika 
perspektiv genom diskussioner och idé-utbyten. (Blomkvist & Hallin, 2015) Fokus på de flesta av 
dessa gruppmöten var att på en operativ nivå se över just de problemområden som det här projektet 
fokuserat på. Det har bidragit med förståelse för hur denna typ av problematik hanteras i dagsläget 
och även givit förståelse för relevansen hos det här projektets fokusområde. 
 

2.1.3 Observationer 
Dagliga observationer har genomförts under projektets gång för att studera tidsaspekter, 
buffertsaldon, och truckrörelser. Dessutom har dagliga observationsrundor genomförts för att 
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tidigt på dagen få en uppfattning om fabrikens, och framförallt slutflödets, dagliga läge. Utöver det 
har del tagits i dagliga uppstartsmöten, vilket har skapat ytterligare en uppfattning kring fabrikens 
dagliga läge. Under dessa möten har observationerna antecknats för vidare diskussion och analys. 
 

Tidsaspekter 

Under produktionstid har tidtagningar gjorts både på transportfunktioner mellan områden, och 
internt mellan positioner inom dessa. Tidsstudierna omfattar truckar, rullbanor och även väntetid. 
I de fall då medarbetare observerats under produktionstid, exempelvis när truckrörelser 
observerats, har dessa blivit informerade om detta på förhand. Detta kan självklart påverka 
resultatet då det kan göra att medarbetarna agerar annorlunda vid vetskap om att de blir 
observerade (Collis & Hussey, 2013). Eftersom rullbanorna anses ha en jämn hastighet gjordes 
enbart ett antal stickprov för att erhålla dessa transporttider. Slutligen har även motorernas väntetid 
mellan områden och då de inte befinner sig i en buffert också uppmätts, som när de ligger på kö 
in eller ut från områdena på automatiska transportband. Här har flertalet mätningar gjorts för att 
erhålla ett medelvärde som är representativt över en längre tid. 
 

Buffertsaldon 

För att fånga dynamiken i flödet mellan områden och olika sidoflöden, har buffertsaldon samlats 
in. Initialt genomfördes översiktliga observationer av truckar för att utifrån dessa observationer 
bygga en uppfattning kring vilka buffertar som användes och hur in- och utflöden för dessa 
buffertar såg ut. När denna information var känd skapades ett protokoll för att samla in saldon för 
samtliga av dessa buffertar, se Bilaga 2 - Protokoll för buffertsaldo. Det bedömdes att ett 
insamlingsintervall på 30 minuter under dagtid var lämpligt. Under en månads tid samlades sedan 
buffertsaldon in med 30 minuters intervall de dagar då detta var möjligt, vilket analyserades vidare 
i Microsoft Excel. Utifrån denna data kunde största och minsta värdet för dessa buffertar 
bestämmas och anteckningar för när avvikelser från de uppsatta buffertallokeringarna gjordes. 
Ytterligare statistiska beräkningar såsom medelvärde, standardavvikelse och korrelation gjorts på 
denna data för att erhålla mer information. Dessutom har en analys av förändringar mellan vissa 
tidpunkter hos buffertsaldona genomförts för att på så vis erhålla information om dynamiken. En 
viss del av förändringarna i buffertsaldona förklaras av bemanningsskillnader mellan dag- och 
kvällsskiftet. 
 

Truckrörelser 

Tidigt i projektet samlades data på truckrörelser in för att skapa en förståelse för slutflödet, och 
framförallt för en mer ingående förståelse för vilka sidoflöden som existerar. Eftersom motorerna 
nästan uteslutande transporteras med truck behövdes ingående mätningar av truckrörelserna. 
Dessa mätningar inleddes med att samtliga rutter observerades för att ta fram ett protokoll där 
dessa rutter specificerades för att sedan kunna observera och logga rutterna, se Bilaga 3 - Protokoll 
för truckrörelser. Under en veckas tid samlades data in från olika observationsplatser i fabriken för att 
ha en så pass bred och jämn uppfattning om truckrörelserna mellan de olika områdena. Denna data 
loggades sedan i Microsoft Excel för att möjliggöra vidare analys. Dessutom kunde denna data 
också ligga till grund för de flödeskartor och värdeflödesanalysen som sedan togs fram i 
nulägeskartläggningen. 
 

2.1.4 Fallstudie på Scania CV AB växellådsmontering 
För att bredda förståelsen och dra nytta av befintlig kunskap inom Scania har en fallstudie i form 
av ett studiebesök gjorts på växellådsmonteringen. Studiebesöket gjordes eftersom slutflödet för 
växellådorna ser i stora drag ut som slutflödet för motorer med avseende på de processteg som gås 
igenom. På studiebesöket gicks hela flödet av växellådor igenom och för att skapa en översiktlig 
förståelse, men fokus lades kring slutflödet. 



6 
 

2.1.5 Systemdatainsamling 
Utöver den data som samlats in genom observationer har även data samlats in från de interna 
rapporteringssystem och databaser som används på motormonteringen. Stopptider har hämtats ur 
ett system som kallas PUS, där samtliga stopp hos taktade områden loggas. Orsakerna till stoppen 
läggs in av operatören eller ansvarig team-leader. Tider för motorer vid de olika områdena har 
hämtats genom ett system som kallas Loggboken, där motorns väg genom fabriken loggas för att 
underlätta att kunna se vart en specifik motor befinner sig. Dessutom har data som loggats direkt 
till loggfil kunnat extraheras med hjälp av DETI. Denna loggning har startats nyligen vilket gjort 
att data endast finns från den 2 november 2015. Den data som extraherats ur loggfilerna har givit 
närmare information kring vissa områden där information inte loggats på annan plats. Slutligen har 
även data samlats in från produktionssystemet MONA, för att komplettera den data som samlats 
in från övriga källor. 
 

2.2 Genomförande 
Det här projektet kan delas upp i tre huvudfaser, nämligen: nulägeskartläggning, 
problemidentifiering och analys. I alla faser användes ett antal olika metoder och verktyg för att på 
ett strukturerat sätt analysera den insamlade informationen. I och med att projektet är av 
kartläggande karaktär bidrar samtliga huvudfaser till slutresultatet. 
 

2.2.1 Nulägeskartläggning 
Nulägeskartläggningen grundas till stor del på den datainsamling som beskrivits i 2.1 Datainsamling. 
Den data som observerats och hämtats ur system har använts för att visualisera nuläget med hjälp 
av en översiktlig värdeflödesanalys och flödeskartor. Dessutom har en ingående beskrivning av 
respektive område i slutflödet gjorts. Värdeflödesanalysen har använts för att ge enkel och tydlig 
ögonblicksbild av hur huvudflödet ser ut i nuläget. Det som gör värdeflödesanalysen användbar i 
det här projektet är det går att ta fram relativt enkla och överskådliga bilder av komplexa 
produktionsflöden (Bicheno, et al., 2011, pp. 101-102).  Övriga flödeskartor har tagits fram för att 
åskådliggöra flödet ur ett layoutperspektiv och för att komplettera värdeflödeskartan statiska 
beskrivning. Både en flödeskarta med verklig fabrikslayout och en ordnad i flödets kronologiska 
ordning har utarbetats. Dessutom har en flödekarta för varje sidoflöde tagits fram. Dessa olika 
flödeskartor syftar också till att fånga den komplexitet som uppträder i systemet eftersom det finns 
ett antal olika rutter som de olika motorerna kan ta på sin väg genom slutflödet. Även 
genomloppstiden påverkas till stor del av vilken rutt motorn tar.  
 
Under beräknandet av genomloppstider har ingående data varit starttid och sluttid för alla motorer 
på de områden som de passerat. För att sedan identifiera hur stor del av denna tid som är tillgänglig 
produktionstid har tider när fabriken varit stängd eliminerats. De tider som filtrerats bort är tider 
under nattetid, helger eller helgdagar. Dessutom har tider dagar före helg och helgdag också 
eliminerats eftersom produktionen i dessa fall stänger vid 19:12 istället för 23:59. Vid avsteg från 
de vanliga produktionstiderna som exempelvis ikappkörning på helgen har den loggningen 
ignorerats eftersom det inte kunnat försäkras att alla områden då har full bemanning. Alltså har 
endast motorindivider som både startats och avslutats hos ett område på vardagar under normal 
produktionstid analyserats. Detta för att minska risken för att genomloppstiden 
överdimensioneras. Vad som ytterligare komplicerar uppskattningen av tider och tillgänglig 
produktionstid är att dagskiftet och kvällsskiftet skiljer sig åt beroende på takttider. Alltså kan de 
områden som arbetar på takt få längre genomloppstid under kvällsskiftet jämfört med dagskiftet. 
Den framräknade genomloppstiden blir således ett genomsnitt av de som produceras vid hel- och 
halvtakt. Samtidigt finns det vissa områden som inte arbetar på takt överhuvudtaget. Alltså bör 
detta beaktas vid granskning av genomloppstider.  
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Slutligen har även insamlad data analyserats med hjälp av Microsoft Excel i syfte att hitta mönster 
och samband mellan olika områden, flödestider och statistiska fördelningar. Då det funnits vissa 
begränsningar i tidsomfång för de olika observationerna som också beskrivs i 2.1.3 Observationer har 
dessa självklart också tagits i beaktande då de olika datakällorna har sammanställts, jämförts och 
analyserats. En stor begränsning som detta medför är att säsongsvariationer i datakällorna i vissa 
fall inte fångas då dataomfånget inte är tillräckligt stort. Detta diskuteras vidare i 2.3.2 
Generaliserbarhet. 
 

2.2.2 Problemidentifiering 
Utifrån datainsamlingen och nulägeskartläggningen identifierades ett antal problemområden. Dessa 
problemområden framkom både under intervjuer såväl som utifrån den övriga data som samlades 
in. Problemområdena har prioriterats utifrån deras observerade påverkan på slutflödet, och de med 
högst prioritet har utforskats vidare. Detta har gjorts utifrån Pareto-analysens antagande att 80 
procent av felen förväntas komma från ett fåtal orsaker och de resterande 20 procent av felen kan 
ha en mängd olika orsaker. (Sarkar, et al., 2013) 
 
Problemidentifieringen har inneburit att de utvalda problemområdena har genomgått en 
noggrannare analys för att bättre förstå problemet och dess rotorsak, likt metoden 5-varför. Detta 
brukar vara ett utmärkt verktyg för att verkligen gå till grunden av ett problem och skapa långsiktigt 
robusta lösningar (Bicheno, et al., 2011, pp. 180-181). 
 

2.2.3 Analys 
Under analysdelen av projektet har en scenariobaserad känslighetsanalys genomförts. Syftet med 
denna analys är att utifrån den insamlade data testa olika scenarion för att värdera dess påverkan. 
Då just funktionell verkstadslayout kan vara svår att optimera med hjälp av generella verktyg, se 
3.3.2 Funktionell verkstad, och eftersom problemet har väldigt många specifika egenskaper anses den 
valda analysmetoden vara ett lämpligt förenklat simuleringsverktyg på historisk data. 
 
Med hjälp av den scenariobaserade analysen har de olika sidflödena antingen eliminerats, eller så 
har en parameter i slutflödet ändrats. De parametrar som analyserats är: genomloppstider, 
reparationsfrekvens och områdens processprecision. Med processprecision menas hur ofta en 
process hos ett område behöver göras om på samma motorindivid. Analysen genomfördes på 
historisk data för att se hur vilken innebörd dessa scenarion skulle ha på slutflödet. Ett flertal olika 
scenarion testades, varpå de mest utmärkande resultaten presenteras i rapporten. Utifrån 
scenarioanalysen har ett antal rekommendationer formulerats med avseende på hur hanteringen av 
sidoflödena bör ske i framtiden och hur detta skulle kunna påverka slutflödet. 
 

2.3 Metodkritik 
I följande delkapitel diskuteras metodiken som använts med avseende på validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. 
 

2.3.1 Validitet och reliabilitet 
Utifrån definitionen av validitet som ”att studera rätt sak” och reliabilitet som ”att studera det på 
rätt sätt” bör det här projektet betraktas ha hög validitet. För att uppnå hög validitet förutsätts hög 
reliabilitet. (Blomkvist & Hallin, 2015, pp. 54-55) 
 
Reliabiliteten har uppnåtts genom att utgå från Lean-principen ”genchi genbutsu” som beskriver 
vikten av att själv gå och se problemen med egna ögon för att få en ordentlig förståelse för hur 
problemet kan lösas. (Liker, 2004, pp. 223-236) Genom att ständigt vara närvarande har fokus 
kunnat läggas på att hitta de mest lämpliga metoderna för att svara på frågeställningen, och snabbt 
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kunnat anpassas för att möta nya förutsättningar. Arbetet har utgått ifrån ett induktivt 
förhållningssätt med uppföljning i litteratur och tidigare studier för att identifiera bästa möjliga 
metod. På så vis har en hög reliabilitet uppnåtts. I och med att problemet som har studerats i det 
här projektet är ett väldigt specifikt problem med få direkt applicerbara befintliga lösningsmetoder 
bör det anses legitimt att utforska tidigare studier för att med hjälp av dessa inspirera de 
analysmetoder som används för detta specifika ändamål. Dessutom har triangulering av data 
använts för att erhålla tillförlitlig data och på så vis öka både reliabilitet och validitet. Den typ av 
datatriangulering, där data från flera oberoende källor samlas in och jämförs, som har utnyttjats 
menar Collis & Hussey (2013) reducerar partiskheten i projektet. Detta är framförallt viktigt när 
problemen identifieras, eftersom problemen bör betraktas utifrån ett neutralt perspektiv. Projektet 
spänner över flera områden inom organisationen och samtliga av dessa intressenter kan påverka 
och potentiellt påverkas av projektet. Det har därför varit av stor vikt att redan från början väga 
samman dessa intressenters åsikter och intressen på ett opartiskt sätt. 
 

2.3.2 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet definieras som i hur stor utsträckning en studie kan appliceras på andra studier. 
(Collis & Hussey, 2013, p. 54) I det här projektet finns det några punkter som bör nämnas. Till att 
börja med har projektet genomfört på ett företag, och resultatet av projektet är endast tänkt att 
appliceras på Scania, specifikt motormonteringen i Södertälje. Med det sagt finns det dock en stor 
sannolikhet att resultaten kan vara indirekt användbara för andra företag i samma bransch, eftersom 
många av mekanismerna bakom problemområdet med största sannolikhet finns även på andra 
företag. Resultaten är definitivt användbara på andra produktionsenheter inom Scania. Ett exempel 
är växellådsmonteringen där i princip samma produktionssteg används. 
 
En annan aspekt som kan påverka generaliserbarheten av det här projektet är tidsspannet under 
vilket det här projektet genomförts. På motormonteringen finns som tidigare nämnt ett antal 
faktorer som är säsongsberoende. Att projektet endast genomförts under en period på fem 
månader kan på så vis påverka generaliserbarheten. Dock kan det diskuteras att de skillnader som 
uppstår på grund av säsongsvariation inte påverkar de grundläggande mekanismer som har 
studerats, och därför kan resultatet även appliceras i andra tidsperioder. 
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3. Litteratur och teori 
Det här kapitlet introducerar begrepp och etablerade teorier som är relevanta för detta projekt. Inledningsvis 
presenteras breda och grundläggande begrepp inom produktionsstyrning, vilket följs av koncept och teorier som 
tillämpas i projektet.  

3.1 Verktyg inom produktionssammanhang 
Idag är Lean ett etablerat begrepp inom produktion såväl som inom andra verksamhetsområden 
(Womack & Jones, 1996). Det härstammar ifrån den japanska bilindustrin, specifikt biltillverkaren 
Toyota. På 1980-talet började västerländska och framförallt amerikanska biltillverkare fråga sig 
varför japanska biltillverkare hade en så pass framstående kvalitet och effektivitet. Det visade sig 
att just Toyota hade en framstående roll av de japanska tillverkarna och att bakgrunden till detta 
låg i deras produktionssystem kallat Toyota Production System (TPS), som härrör från 
produktionsfilosofin Lean. Inom Lean läggs ett stort fokus på att minimera tiden det tar för en 
produkt att färdas genom produktionssystemet och att således höja andelen värdeskapande tid i 
produktionen. Det handlar kortfattat om att skala bort de processer som kunden inte värderar. Stor 
del av arbetet ligger i att kontinuerligt analysera flödet och därigenom identifiera vilka delar som 
innefattar värdeskapande processer. Värdeskapande processer definieras i detta fall som processer 
som adderar kundvärde. Därav kommer det inom Lean så kända begreppet att eliminera slöseri. 
(Liker, 2004, pp. 3-15) Trots att rötterna ligger inom bilindustrin har Lean visat sig vara ett 
framgångsrikt koncept inom en mängd andra branscher. Exempelvis beskriver Brandao de Souza 
(2009) att Lean har en stor potential inom sjukvårdsindustrin. 
 
Toyotas framgång har till stor del härstammat från hur de har lyckats att implementera verktyg och 
metoder från TPS i hela organisationen snarare än bara på produktionsgolvet. Många andra företag 
har försökt implementera samma verktyg men lyckats betydligt sämre då verktygen och metoderna 
inte riktigt lyckats integreras in hela organisationen. Liker (2004) menar att det är just detta som är 
nyckeln till Toyotas framgång. Några relevanta principer som härrör från TPS återfinns i 3.1.2 
Utvalda principer i TPS. Utöver dessa är värdeflödesanalys ett mycket användbart verktyg för att 
analysera andelen värdeskapande tid inom produktion. 
 

3.1.1 Värdeflödesanalys 
Ett vanligt förekommande verktyg för visualisering av produktionen, vid förändringar och 
effektiviseringar, är värdeflödesanalys. Det bygger på en analys av vilka aktiviteter som i slutändan 
kan härledas till en ökning av kundvärde. Alla aktiviteter som tillför ett kundvärde till produkten 
klassificeras som värdeskapande och samtliga aktiviteter som inte direkt tillför ett kundvärde klassas 
som icke värdeskapande. Det kan ibland finnas motstridigheter kring vart gränsen för vad som är 
värdeskapande och icke värdeskapande, och gränsen kan ibland upplevas som något vag och 
skiftande beroende på tillämpning. Womack & Jones (1996) delar upp de icke värdeskapande 
aktiviteterna i två grupper. Den första gruppen beskriver de aktiviteter som inte tillför något värde 
för kunden och som bör gå att eliminera utan större problem. Den andra gruppen är de aktiviteter 
som inte tillför kundvärde men som finns där på grund av vissa krav som produktionssystemet 
eller andra faktorer ställer upp. Dessa icke värdeskapande aktiviteter behöver därför en större 
arbetsinsats för att elimineras. 
 
En värdeflödesanalys genomförs genom att följa ett flödes samtliga processteg och sedan 
identifiera vad i hela flödet som tillför värde och vad som är slöseri. Detta kan visualiseras i en 
värdeflödeskarta. I den kan processtegen och dess kronologiska ordning utläsas tillsammans med 
flera andra parametrar innehållandes transporttider, väntetider mellan processer, processtider och 
annan relevant information för de olika stegen en produkt tar i produktionen. En värdeflödeskarta 
ger en visuell bild av nuläget inom samtliga processer i en produktion eller endast vissa avsnitt. För 
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att jämföra nuläget med ett föreslaget framtida läge går det även att ta fram en värdeflödeskarta för 
ett påtänkt framtida läge. En nackdel med värdeflödeskartan är att den endast fångar en 
ögonblicksbild av nuläget och det framtida läget, vilket kan ses som något begränsande. (Bicheno, 
et al., 2011, pp. 101-102) 
 

3.1.2 Utvalda principer i TPS 
Liker (2004) lyfter fram följande principer och kvalitetssäkrande metoder som några av de faktorer 
som gjort Toyota framgångsrikt i produktionssammanhang. 
 

Just-In-Time(JIT) 

JIT bygger på att ständigt arbeta mot att minska alla typer av lager, såsom tidsbuffertar, 
materialbuffertar eller leveransbuffertar; som finns kring en produktion. Allt bör helt enkelt finnas 
på plats precis när det behövs, varken tidigare eller senare. I slutändan innebär detta minskande av 
väntan hos produkter att andelen värdeskapande tid ökas och att genomloppstiden för en individ 
genom produktionen sänks. Att eliminera samtliga buffertar är i många fall svårt, däremot går det 
att sträva mot att minska dessa för att på så vis uppnå en mer effektiv produktion. Detta ställer 
dock upp stora krav att produktionen är utjämnad trots att produktmixen kan variera. (Hopp & 
Spearman, 2000, pp. 151-165) 
 

Jidoka 

Jidoka är en huvudprincip inom TPS som behandlar kvalitetsaspekten i produktionen. Den har 
två huvudsakliga underprinciper som är ”inbyggd kvalitet” och ”rätt från mig”. Inbyggd kvalitet 
handlar om att processer ska felsäkras genom att det inte går att göra fel inom processen och att 
det helt enkelt är svårt att göra fel. Rätt från mig handlar om att positioner inte skickar vidare en 
komponent som inte är korrekt monterad och enligt specifikation. Positionen har alltid ansvar för 
sin egen kvalitet och att den inte lämnar vidare någonting som inte är rätt utfört. En stor del av 
ansvaret för att uppfylla Jidoka är att ha maskiner som kontrollerar att montage och dylikt har 
utförts korrekt. (Liker, 2004, p. 32) 
 

Heijunka 

Heijunka handlar om att eftersträva ett utjämnat flöde eftersom obalanser i flödet leder till att 
arbetsbördan kan variera, vilket leder till mindre förutsägbara processer och större risk för 
avvikelser. Ett utjämnat flöde kan således göra att flödet förbättras med avseende på avvikelser, 
genomloppstid och arbetsintensitet. (Liker, 2004, p. 8) 
 

Kaizen 

Kaizen betyder förbättringar och är en princip inom TPS som innebär att ständigt sträva efter att 
förbättra de befintliga processerna. Inom Kaizen blir aldrig en process eller produkt helt färdig 
utan det ständigt finns möjligheter till att förfina eller genomföra små förbättringar. (Liker, 2004, 
p. 24) 
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3.2 Scanias Produktionssystem (SPS) 
Likt Toyota har även Scania tagit fram ett eget produktionssystem kallat SPS. Detta system delar 
väldigt många likheter och är ibland identiskt med TPS, och är resultatet av många års utvecklande 
och implementation. SPS är uppbyggt av Scaniahuset, se Figur 2, innehållande företagets 
värderingar, huvudprinciper, underprinciper och prioriteringar. 
 

Figur 2 - Scaniahuset (Scania CV AB, 2007, p. 5) 

 
Scaniahuset vilar på ett antal värderingar: Kunden först, Respekt för individen och Eliminering av 
slöseri. Enligt Scania är dessa värderingar tänkta att gälla överallt och återspeglas i kulturen på 
företaget. Dessa skall tillsammans bära upp organisationen och utgör således grunden för 
Scaniahuset. (Scania CV AB, 2007) 
 
Principerna syftar till att vara ett verktyg vid beslutsfattande. Scanias huvudprinciper Normalläge – 
standardiserat arbetssätt, Rätt från mig, Förbrukningsstyrd produktion och Ständiga förbättringar 
agerar väggar, tak och golv på Scaniahuset. En av dessa huvudprinciper, Normalläge – 
standardiserat arbetssätt, har också ett antal underliggande principer som bygger upp detta 
normalläge. Dessa principer kallas Standardisering, Takt, Utjämnat flöde, Balanserat flöde, Visuellt 
och Realtid. Alltså bör alla dessa principer tas hänsyn till vid beslutsfattande som innefattar denna 
huvudprincip. Normalläge – standardiserat arbetssätt innebär att samtliga funktioner inom Scania 
återkommande bör arbeta mot att uppnå ett normalläge i processer. Med normalläge menas att 
processen levererar enligt plan och därigenom kan utmanas, för att på så vis skapa en fortsatt 
utveckling. Genom Standardisering tillämpas den bäst kända metoden, alltså det för tillfället bästa 
sättet att utföra en process på, för att få processerna mer förutsägbara. Takt bidrar till att skapa en 
överblick hur en process ligger till rent tidsmässigt och bör reflektera kundbehovet i största möjliga 
mån. I de fall då kundbehovet varierar bör även aktiviteter genomföras för att jämna ut flödet för 
att på så vis uppnå Utjämnat flöde, och därmed även ett jämnt och högt resursutnyttjande. 
Ytterligare aktiviteter bör genomföras för att Balansera flödet mellan positioner och därmed också 
rättvist fördela arbetsbördan, jämna ut och höja resursutnyttjandet på olika positioner. Principen 
Visuellt syftar till att förenkla flöden i största möjliga mån för att skapa maximal överblickbarhet 
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och på så vis skapa sig en bild av hur processen ligger till gentemot normalläget. Slutligen syftar 
principen Realtid på att hantera samtliga avvikelser från normalläget direkt för att på så vis ha störst 
spårbarhet och därigenom förenkla uppföljning och planer för att kunna eliminera samma avvikelse 
i framtiden. (Scania CV AB, 2007) 
 
Huvudprincipen Rätt från mig handlar om att den utförande processen alltid ska lämna vidare till 
nästa process på rätt sätt och med efterfrågad kvalitet. Om en avvikelse uppstår ska denna följas 
upp direkt hos den utförande enheten för att på så vis etablera rätt verktyg för att undvika detta i 
framtiden. Att ha en Förbrukningsstyrd produktion är ytterligare en huvudprincip hos Scania som 
syftar till att eliminera produktion som det inte finns ett behov av för stunden. Produktionen ska 
ständig istället tillverka gentemot ett bekräftat behov för att eliminera överproduktion. Detta ställer 
behov på att snabbt kunna anpassa sig efter ett varierande kundbehov. Slutligen har 
huvudprincipen Ständiga förbättringar syftet att aldrig nöja sig med det nuvarande läget i 
verksamheten utan istället ständigt utmana det med nya förbättringar för att på så vis tvinga fram 
ytterligare förbättringar. (Scania CV AB, 2007) 
 
I mitten av Scaniahuset återfinns prioriteringar som har till uppgift att värdera beslut. 
Prioriteringarna är: Säkerhet/Miljö, Kvalitet, Leverans och Ekonomi. Hänsyn till samtliga av dessa 
prioriteringar bör tas då beslut fattas för att få ett så pass balanserat och genomtänkt beslut som 
möjligt. (Scania CV AB, 2007) 
 
I och med att Toyotas framgång till stor del anses bygga på de djup av integration som TPS har i 
organisationen bör med samma motivering även SPS integreras i detta projekt. Detta för att uppnå 
en lösning som är i linje med Scanias produktionsfilosofi. 
 

3.3 Produktionsdesign 
Enligt Hayes & Wheelwright (1979) finns det fyra huvudsakliga kategorier att dela in 
produktionssystem i. Kategorierna bygger på vilket sätt processerna är sammanbundna i systemet 
och vilka produktegenskaper de syftar till att hantera. De olika kategorierna är: funktionell verkstad, 
frånkopplad linje, sammankopplad linje och kontinuerligt flöde. Se Figur 3 för fullständig koppling 
mellan produktegenskaper och typ av produktionssystem. 
 

 Produktegenskaper 

Låg volym, låg 
standardisering 

Låg volym, flera 
produkter 
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Funktionell 
verkstad 
 

X  
 

Opassande… 

Frånkopplad linje 
  X 

Sammankopplad 
linje 

    Opassande 
 

X  

Kontinuerligt 
flöde 
 

 X 

Figur 3 - Produkt-processmatris, inspirerad av Hayes & Wheelwright (1979) 
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Varje typ av produktionssystem motiverar olika layouter i produktionen. På Scanias 
motormontering finns i huvudsak två olika typer av produktionssystem, och således layouter. De 
är taktad sammankopplad linje och funktionell verkstadslayout, båda med enstycksflöde, se nästa 
delkapitel för förklaring. De två monteringslinjerna är taktade linjer medan slutflödet har en 
funktionell verkstadslayout för att kunna hantera alla de sidoflöden som de olika motorerna ger 
upphov till. Detta stämmer väl överens med Hayes och Wheelwright (1979) teorier kring hur olika 
produktegenskaper motiverar olika typer av produktionssystem. Följande delkapitel beskriver dessa 
två layouter. 
 

3.3.1 Taktad linje 
De båda monteringslinjerna på motormonteringen är taktade linjer med enstycksflöde. Det betyder 
att alla positioner på linjerna har lika lång tid på sig att slutföra de operationer som hör till 
positionen. Motorerna rör sig sedan simultant mellan positionerna. Ett enstycksflöde innebär att 
det endast befinner sig en motor vid varje position. Taktad linjeproduktion är väldigt användbart 
när efterfrågan är hög och jämn, och produkterna är standardiserade. En taktad linje har relativt 
låg genomloppstid och orsakar lite produkter i arbete (PIA) eftersom det inte existerar några, eller 
endast finns några få buffertlager mellan positionerna. Se Figur 4 för en visuell förklaring. Det finns 
dock vissa nackdelar med detta, ett exempel är att produktionen blir känslig för störningar. Om 
någon av positionerna stannar orsakar det att alla andra också måste stanna. (Hopp & Spearman, 
2000, p. 640) Detta gör dock att alla problem som uppstår måste lösas snabbt, vilket är en del i 
Lean-filosofin, och SPS. Att Scania kan ha taktat enstycksflöde i motormonteringen trots många 
produktvarianter beror på att Scanias produktportfölj är modulariserad med standardiserade 
gränssnitt som underlättar monteringen. 
 

Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 Position 5 Position 6 Position 7 Position 8

  
Figur 4 - Förenklad bild av en taktad linje 

 

3.3.2 Funktionell verkstad 
Slutflödet har en annan produktionslayout, nämligen funktionell verkstad. En funktionell 
verkstadslayout är praktisk för att skapa stor flexibilitet i produktionen där många olika varianter 
kan tillverkas samtidigt. (Hopp & Spearman, 2000, p. 8) Produktionsytan är då uppdelad på olika 
funktioner, eller områden, och alla maskiner/positioner som hör till en viss funktion grupperas. 
Att gruppera maskinerna på detta sätt innebär att layouten är processorienterad, vilket innebär 
många fördelar. Exempelvis kan det innebära att resurser kan samordnas inom de olika 
funktionerna. I och med denna typ av layout transporteras produkterna fram och tillbaka mellan 
funktionerna. Varje funktion har ofta en buffert för att kunna ta hand om ett varierande flöde. Det 
är väldigt användbart med denna typ av layout när tiderna för de olika positionerna varierar, 
antingen på grund av produktmix eller vilken typ av operationer som måste genomföras. En 
funktionell verkstadslayout är inte lika känslig för störningar eftersom positionerna på olika 
funktionsområden inte är sammankopplade på samma sätt som i en taktad linje. Se Figur 5. Dock 
orsakar en funktionell verkstadslayout ökad PIA och längre genomloppstid på grund av tiden 
produkterna spenderar i buffert (Buzacott, 2013). 
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Position 1

Position 2

Position 3 Position 4 Position 5

Position 6

Position 8 Position 7

  
Figur 5 - Förenklad bild av en funktionell verkstad 

 
En funktionell verkstadslayout blir ofta väldigt svår att optimera eftersom det snabbt blir 
ohanterligt många faktorer att väga in. Brucker, et al. (2006) beskriver hur mycket av den forskning 
som gjort på området är förenklad och inte beskriver verkliga situationer på ett tillfredställande 
sätt. Komplexiteten understryks vidare av Haskose, Kingsman, & Worthington (2002) som 
förklarar att många av de mjukvaror som används för att hantera produktionen i funktionell 
verkstadslayout ofta utgår utifrån förenklade förhållanden. De hävdar även att det är i princip 
omöjligt att hitta en generell lösning till buffertallokering och köbildning vid positioner på grund 
av den komplexitet som skapas i och med exempelvis blockerande positioner. Hopp & Spearman 
(2000) understryker komplexiteten ytterligare och poängterar att optimering av genomloppstid i en 
funktionell verkstad snabbt blir ohanterligt. 
 

3.3.3 Sekvensering av monteringslinjer 
Ofta klassificeras monteringslinjer beroende på produktmix eller monteringssekvens. De tre 
vanligaste klassificeringarna är: 
 

 Enproduktsmontering (single-model line) 

 Blandad montering (mixed-model line) 

 Batchmontering (multi-model line) 
 
De olika klassificeringarna skiljer sig åt med avseende på vilka olika typer av produkter som 
monteras på linjen, se Figur 6 för en visuell förklaring. Enproduktsmontering innebär att en och 
samma typ av produkt monteras på linjen. Det innebär att respektive position utför samma 
montage oberoende av vilken individ som befinner sig på positionen. Detta eftersom alla individer 
kräver samma typ av montage vid respektive position. Vid denna typ av produktion krävs inga 
ställtider mellan det att individerna växlar position. (Becker & Scholl, 2006) 
 
Nästa typ av sekvensering av monteringslinje är blandad montering där flera olika produkter kan 
monteras. Detta är även giltigt för batchmontering. Det som skiljer dessa typer av linjer åt är att 
blandad montering, likt enproduktsmontering, inte kräver någon typ av ställ när individer växlar 
position. Detta innebär att montagen kan variera för olika produkter utan att verktyg eller dylikt 
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behöver bytas ut. Det ställs då höga krav på maskiner och verktyg att vara generella och flexibla. 
Resultatet och nyttan med att ha en blandad monteringslinje är att produktmixen inte spelar någon 
roll. Därför kan olika produkter blandas helt för att matcha efterfrågan. (Becker & Scholl, 2006) 
 
Slutligen innebär batchmontering möjligheten att montera flera olika typer av produkter på samma 
linje, men det krävs ställ mellan olika produkttyper. Detta leder till det ofta är fördelaktigt att samla 
samma typer av produkter och köra dessa efter varandra för att minimera antalet ställ och således 
den totala ställtiden. (Becker & Scholl, 2006) 
 
Hos Scania, där det tillverkas många olika motorer på samma monteringslinje, används blandad 
montering. Det leder till möjligheter att med kort ledtid matcha kundbehov.  
 

A A A A A A A AA A

A A A
BB

BBB

BC C

C C C

C

AA

B

Ställ Ställ

 
Figur 6 - Olika typer av monteringssekvenser, inspirerad av Becker & Scholl (2006) 

 

3.3.4 Produktionsstyrning 
Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till vid styrning och kontroll av produktionssystem. 
Nedan följer ett urval av relevanta koncept och teorier. 
 

Mätetal för produktionsprestanda 

När det kommer till mätning och styrning av produktion finns det ett antal mätetal som är 
relevanta. Några av dessa mätetal är: genomloppstid, kvalitet, kundservice och lagerhållning. Vad 
dessa betyder är relativt självtalande, och vilket av dessa mätetal som prioriteras beror på företag 
och vilken strategi företaget har. En övergripande förbättring av produktionen inkluderar dock 
optimering på alla punkter. (Hopp & Spearman, 2000, pp. 287-331) Även Erlach (2013) lyfter fram 
fyra liknande dimensioner. Dessa är lite mer omfattande och inte lika självtalande, men motsvarar 
på svenska variabilitet, kvalitet, tid och ekonomi. Han menar att för att förbättra produktionen 
krävs förbättring i någon av dessa dimensioner. Variabilitetsdimensionen behandlar 
produktionssystemets flexibilitet ur två perspektiv. Det första handlar om systemets förmåga att 
tillverka olika produktvarianter och vilken nivå av individuell kundanpassning som är möjlig. Det 
andra perspektivet handlar om förmågan att möta varierande efterfrågan på de olika 
produktvarianterna. Den här dimensionen behandlar även produktionens förmåga att på längre 
sikt anpassa sig till ändrade förutsättningar. 
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Dimensionen som behandlar kvalitet handlar om produktionens förmåga att leverera förväntat 
resultat. Dimensionen tar upp både hur väl systemet når upp till utsatta kvalitetsmål, men också 
hur jämn och förutsägbar kvaliteten på produkterna är. Även leveransprecisionen, både internt 
inom produktionssystemet, och mot externa kunder är en parameter som inkluderas i 
kvalitetsdimensionen. (Erlach, 2013, pp. 10-19) 
 
Tidsdimensionen behandlar i stort sett alla tidsaspekter i produktionen. Några utvalda aspekter 
som lyfts fram är ledtid, ställtid, processtid och drifttid. Förhållandet mellan värdeskapande och 
icke värdeskapande tid är också en viktig del av tidsdimensionen. (Erlach, 2013, pp. 10-19) Ett sätt 
att analysera detta förhållande beskivs i 3.1.1 Värdeflödesanalys. 
 
Den fjärde och sista dimensionen är ekonomi. Den behandlar kostnader och resursutnyttjande i 
produktionen. Det innefattar utnyttjande av material och energi såväl som kapacitet och plats. Även 
utnyttjandet av arbetskraften vägs in i denna dimension. Dessutom påverkas naturligtvis den här 
dimensionen av de krav som ställs på de tidigare nämnda dimensionerna. (Erlach, 2013, pp. 10-19) 
 
Scanias fyra prioriteringar i SPS har stora likheter med ovan beskrivna mätetal, där 
prioriteringsordningen återspeglar företagets övergripande strategi. Det som är utmärkande för 
Scania är att säkerhet och miljö är högsta prioritet, vilket inte nämns av ovanstående författare som 
ett mätetal för produktionsprestanda. Sannolikt återspeglar denna prioritering ett 
företagsstrategiskt mål, vilket Hopp & Spearman (2000) understryker som viktigt vid 
produktionsstyring.  
 

Flaskhalshantering 

Det är allmänt känt att ett produktionssystems prestanda begränsas av dess flaskhalsar. Trots det 
hävdar Hopp & Spearman (2000) att få företag har kunskap om vilka flaskhalsar som existerar i 
deras system. Detta har att göra med att produktionssystem sällan tillverkar en produkt med en 
jämn produktionstid. Det existerar därför två typer av flaskhalsar, nämligen stabila och rörliga 
flaskhalsar. Många företag tillverkar fler olika produkter med olika produktionstider, vilket gör att 
flaskhalsarna beror på produkttyp. Därför är dessa flaskhalsar rörliga och kan ligga på olika platser 
för olika produkter, vilket gör det svårt att identifiera dem och därmed också att förbättra 
prestandan. Stabila flaskhalsar är flaskhalsar som är samma oberoende av produkttyp. God kontroll 
över flaskhalsarna ger god kontroll över systemets prestanda och gör styrningen enklare, speciellt 
när det gäller kapacitetskontroll. Grundläggande kontroll över flaskhalsar innebär att se till att den 
process som är flaskhals har så låg stopptid som möjligt. Det vill säga att den varken blockeras av 
nästkommande eller svälts av föregående process. (Hopp & Spearman, 2000, pp. 458-460) 
  



 

17 
 

 

3.4 Trender i transportindustrin 
Det finns ingen tvekan om att trenderna för transportindustrin ligger i att minska utsläpp och 
klimatpåverkan. Av alla växthusgaser som släpps ut i världen står transportindustrin för ungefär en 
femtedel (Sperling & Cannon, 2009, pp. 1-15). För att minska klimatpåverkan kan företag i 
branschen ha många olika angreppsperspektiv, och det görs satsningar och drivs forskning på en 
mängd olika områden. Några exempel på aktuella teknologier som Folkson (2014) lyfter fram för 
utvecklingen av hållbar transport innefattar:  
 

 Effektivisering av förbränningsmotorer   

 Hybrider  

 Batteridrivna enheter  

 Biobränslen  

 Syntetiska bränslen  

 Gas-bränslen  
 
Utöver dessa drivmedelsfokuserade aspekter finns det även en mängd andra aspekter som 
fokuserar mer på fordonsutveckling än på drivmedlet:  
 

 Viktreducering  

 Reducering av luftmotstånd  

 Reducering av rullmotstånd och friktion   
 
Scania är ett företag som är involverat i många olika typer av satsningar och lägger stor vikt vid 
forskning och utveckling på området. Scania har sedan länge haft stort fokus på att tillverka hållbara 
produkter, och på att bidra till en minskad klimatpåverkan. Enligt Scania ligger en stor del av att 
göra transportindustrin mer hållbar i att hitta alternativa drivmedel. (Scania CV AB, 2016e) Vägen 
till en helt hållbar transportindustri är dock lång, och en del av problematiken ligger i att 
framställandet att alternativa bränslen kräver mer energi än de konventionella oljebaserade. 
(Sperling & Cannon, 2009, pp. 1-15) 
 
Scania erbjuder dock ett av branschen bredaste utbud av fordon som kan drivas med alternativa 
bränslen såsom biodiesel och biogas. Scanias egna prognoser är också att det i framtiden kommer 
bli mer och mer nödvändigt för företag i branschen att anpassa sig till dessa trender. (Scania CV 
AB, 2016f) Området för hållbara lösningar är således stort och i framtiden kommer med stor 
sannolikhet högre krav ställas på företag i transportbranschen att erbjuda lösningar som har låg 
klimatpåverkan.   
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3.5 Riskkategorisering 
Inom riskhantering finns det en etablerad terminologi för att kategorisera risker beroende på hur 
pass mycket information som finns och hur stor medvetenhet som finns kring informationen. 
Kategorierna används för att identifiera vilka osäkerheter eller risker som fokus bör läggas på. 
Dessa kategorier åskådliggörs i Figur 7. 

 
Information kring risken 
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Figur 7 - Kategorisering av risker 

 
Känt-kända är som namnet antyder risker där både information och medvetenheten kring riskerna 
finns. Känt-okända är risker som medvetenhet finns kring, men där informationen kring dem och 
dess påverkan är okänd. Det går dock att estimera dessa genom vissa metoder och verktyg. Ett 
exempel på en risk som är känt-okänd skulle kunna vara leveransdatum av en komponent som inte 
är känt. Kategorin okänt-okända handlar både om att medvetenhet och information om risken 
saknas. Dessutom är denna risk så pass ovanlig och skulle således vara mycket dyr att förutse, 
exempelvis ovanliga naturkatastrofer. (Ramasesh & Browning, 2014) Vissa argumenterar för att det 
finns en fjärde kategori som kallas okänt-kända där informationen finns men medvetenheten om 
kunskapen saknas. Detta kan vara vanligt i större företag där kunskapen omedvetet inte delas 
mellan avdelningar som skulle ha nytta av den. (Cleden, 2009, pp. 1-19) 
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4. Nuläge 
I detta kapitel presenteras och beskrivs alla områden som är en del av slutflödet, inklusive samtliga sidoflöden och 
områden som endast behandlar dessa. I beskrivningen inkluderas även buffertar och transporter mellan områdena. 
För att ytterligare visualisera och beskriva flödet presenteras även en översiktlig värdeflödesanalys och ett antal 
flödeskartor. Slutligen presenteras ett antal problemområden som identifierats under kartläggningen. Informationen 
som ligger till grund för det här kapitlet är baserad på de intervjuer och observationer som beskrivits i kapitel 2. 
Metod. 

4.1 Områden 
I detta projekt definieras område som en grupp av positioner som utför liknande aktiviteter och 
som inte kräver någon extern transport som exempelvis trucktransporter. De områden som är 
berörda av det här projektet presenteras i detta kapitel i kronologisk ordning, det vill säga i den 
ordning de passeras av motorer i slutflödet. De områden som definieras som övriga områden, det 
vill säga områden som inte samtliga motorer går igenom, presenteras i delkapitel 4.1.6 Övriga 
områden. De motorer som passerar dessa områden utgör ett antal olika sidoflöden och består av 
industri- och marinmotorer, gasmotorer, revisionsmotorer och defekta motorer. Slutligen 
presenteras även respektive buffert i samma kronologiska ordning. Se Bilaga 8 - Flödeskartor för 
översiktliga flödeskartor som visualiserar slutflödet ser ut.  
 
I beskrivningen av områdena kategoriseras stopptid i två kategorier, nämligen intern och extern 
stopptid. De interna stoppen är stopp som orsakats av problem inom ett område, exempelvis att 
tekniken på positionerna inte fungerar som den ska eller att någon av operatörerna gör ett misstag. 
De externa stoppen uppstår på grund av en position i ett annat område i fabriken får problem och 
påverkar det aktuella området. Dessa kan vara svårare att härleda och påverka. 
 

4.1.1 Inbana 
Inbanan består av fyra positioner och områdets syfte är att förbereda motorer för provning På 
positionerna monteras de adaptrar och givare som krävs för att kunna koppla in motorerna i 
provcell. Dessutom fylls motorn med olja och drivmedel. Varje position är bemannad av en 
operatör, och hela området bemannas dessutom av en team-leader som hjälper till vid behov och 
sköter övergripande processer för att inbanan ska fungera som det är tänkt. 
 
Flödet mellan positionerna är ett taktat flöde med en takttid på 102 sekunder. Ibland uppstår olika 
händelser som orsakar stopp i flödet, vid dessa tillfällen dröjer det innan en ny takt påbörjas. De 
vanligaste stoppen på inbanan orsakas av att någon frångår de standardiserade arbetssätt som finns 
definierade. Ibland kan dessutom stopp orsakas av datorsystem som tar längre tid än planerat. 
Utöver detta inträffar även externa stopp på inbanan. I dessa fall kan det handla om att inbanan 
antingen inte förses med motorer tillräckligt snabbt eller att motorer inte lämnar området tillräckligt 
snabbt, vilket gör att det inte går att takta fram motorer. Dessa stopp kan antingen bero på att 
truckförare inte transporterar motorer mellan områden i tid eller att någon form av stopp har skett 
på föregående eller efterkommande område. 
 

4.1.2 Provning 
I provningen finns totalt tolv provceller där alla motorer provkörs enligt förbestämda provcykler. 
Alla celler har samma grundläggande funktion, men det finns vissa speciella motorer som kräver 
extra utrustning, vilken inte finns i alla provceller. Därav har ett antal cellkrav specificerats, vilka 
återfinns i Tabell 1. Dessa cellkrav bidrar även till att begränsa antalet särskilt krävande motortyper 
som körs samtidigt. Detta är viktigt eftersom vissa av dessa har ovanligt långa provtider.  
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Motortyp Cell 

Marinmotorer 1 och 2 

Gas- och etanolmotorer 5 och 6 

Utvecklings- och testmotorer 7 

Omkörningsmotorer 9 och 10 (Borttaget i mars 2016) 

Tabell 1 - Cellkrav i provningen 

 
Marinmotorer kräver speciella celler eftersom de ska användas för marint bruk. Vissa av dessa ska 
även klassas, vilket innebär att kunden kräver ytterligare certifiering och testning av motorn då den 
har högre krav än andra motorer. Denna process innebär betydligt längre provcykel. Gas- och 
etanolmotorer kräver ett annat brandskydd än dieselmotorer och har därför ett utökat brandskydd 
i sina celler. Cell 7 är i första hand bokningsbar för utvecklings- och testmotorer men är också 
tillgänglig för andra motorer. Omkörningsmotorer är motorer som av någon anledning behöver 
provas om, det kan vara motorer som exempelvis har reparerats eller där den föregående 
provcykeln blivit avbruten och därför behöver göras om.  
 
En provkörning utförs genom att operatören kopplar in motorn mot alla de adaptrar som 
monterats på inbanan. Operatören startar sedan motorn och styr provkörningen från 
kontrollpanelen utanför provcellen. Operatören lyssnar i hörlurar för att upptäcka missljud från 
körningen. Om inga missljud uppfattas genomförs hela provcykeln. Takttiden för körningen 
varierar beroende på motortyp, men vanligtvis ligger den mellan 7 till 25 minuter. Operatören har 
även en takt för att koppla in, och en takt för att koppla ur motorn på tre respektive fyra minuter. 
På provningen har man en takttid som kan brytas ifall provkörningen går snabbare än beräknat, 
vilket betyder att onödig väntetid som annars uppstår kan elimineras. När motorn har gått igenom 
hela provcykeln gör operatören en kvalitetskontroll genom att kontrollera specifika platser på 
motorn med UV-ljus. Det gör att eventuella läckage kan upptäckas eftersom vätskorna i motorn 
lyser upp när de utsätts för UV-ljus. Ibland kan dessutom speciella läckage identifieras via 
kontrollpanelen, vilket leder till att en extra läckkörning genomförs för att utreda läckagets 
ursprung. Om inget fel upptäcks kopplas motorn ur och skickas ut till truckföraren. I dagsläget 
pågår effektiviseringar i syfte att korta ner provningscyklerna vilket förändrar tiden som motorerna 
kommer spendera på provningen. 
 
De interna stopporsakerna kan bero på en mängd olika saker, såsom exempelvis misstag vid 
uppkoppling, läckande adaptrar eller andra utrustningsfel. De externa stopporsakerna är oftast fullt 
ut till Q-zonen eller tomt in från inbanan. 
 

4.1.3 Q-zon och kyltunnel 
Efter att motorerna har provkörts körs de med truck till Q-zonen där de går igenom ytterligare en 
kvalitetskontroll med UV-lampa. Motorerna genomgår även en programmering, vilket innebär att 
all kördata rensas från motorernas mjukvara för att de ska levereras nollställda. Efter Q-zonen finns 
det ett antal olika ruttalternativ beroende på motortyp och vilket område motorn senast passerade. 
Motorer kan alltså passera Q-zonen efter andra områden än provningen. I de flesta fall kommer 
de dock direkt från provcell och åker då in i en kyltunnel för att kylas till en lämplig temperatur 
arbetsmiljömässigt för utbanan. Kyltunneln uppfyller även ett syfte för måleriet som tas upp i 
delkapitel 4.1.5 Måleri. I vissa fall är dock motorerna för stora för att gå igenom kyltunneln. Då får 
motorerna istället stå på en separat avsvalningsbuffert tills de är kalla nog, normalt sex timmar. De 
passerar sedan Q-zonen och går direkt till utbanan utan att passera igenom kyltunneln. Det finns 
även motorer som kommer till Q-zonen som ska skickas till reparation eftersom något fel 
upphittats antingen tidigare eller på Q-zonen. Kvaliteten på dessa ska då kontrolleras, varpå de 
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skickas genom kyltunneln för att sedan skickas till reparation istället för till utbanan. Motorer som 
kommer till Q-zonen från reparation behöver således inte gå genom kyltunneln igen eftersom de 
redan blivit kylda, såvida de inte har provats om i någon av provcellerna. Q-zonen har en takttid 
på 90 sekunder och bemannas av en operatör.  
 
Kyltunneln har ingen takttid, utan endast kravet att alla motorer måste vistas i tunneln i minst 45 
minuter. Det finns totalt 32 platser i tunneln, men alla dessa platser kan inte utnyttjas samtidigt på 
grund av hur motorerna färdas i tunneln. Motorerna kan inte simultant åka framåt i tunneln, utan 
motorn bakom måste alltid vänta på att platsen framför blivit tom för att kunna åka framåt, vilket 
gör att tunneln aldrig fylls med över 31 motorer, sällan över 30. Kyltunneln har ingen operatör utan 
körs helt automatiskt. 
 
Interna stopporsaker på Q-zonen utgörs ofta av att programmeringen inte går tillräckligt fort. Q-
zonen kan också stoppas på grund av att det är fullt in till kyltunneln. Kyltunneln körs oftast utan 
stopp, men eftersom det finns krav på att alla motorer ska vara i kyltunneln i minst 45 minuter kan 
den orsaka att det blir tomt in till utbanan. Ett annat problemområde förknippat med kyltunneln 
är att motorernas temperaturer varierar med temperaturen utomhus. Varma sommardagar blir det 
varmare i fabriken, vilket leder till att motorerna blir varmare. Detta behandlas i 4.5.2 Områden 
känsliga för dynamik. För att hantera detta finns det en stor buffert innan måleriet just för att motorer 
ska kunna svalna av där om de inte kylts tillräckligt i kyltunneln. Läs mer om detta i 4.1.5 Måleri. 
 

4.1.4 Utbana 
Utbanan syftar generellt till att reversera de aktiviteter som genomfördes på inbanan. I stora drag 
handlar det om att demontera adaptrar och tömma vätskorna i motorerna, samt några få mindre 
montage. Utbanan består av fem positioner varav fyra av dessa är sammansatta med en bana som 
motorn färdas på. Banan hänger även ihop med både Q-zon och kyltunneln, varför inga 
truckrörelser krävs för att förflytta motorer mellan dessa positioner. Det är således ett taktat flöde 
mellan positionerna på utbanan. Utbanan har en takttid på 105 sekunder och bemannas av fem 
personer och en team-leader vid heltakt. Detta innebär att tre av positionerna bemannas av en 
person vardera och en av positionerna bemannas av två personer. 
 
Hos utbanan kan flera typer av stopp uppstå. De interna stoppen kan handla om att en montör 
inte monterar enligt standard, inte hinner alla operationer, eller verktygsfel. Externa stopp orsakas 
istället av att motorer inte levereras från kyltunnel, Q-zon eller att motorer inte hämtas tillräckligt 
snabbt från utbanan när de är färdiga. 
 

4.1.5 Måleri 
Innan en motor hamnar på måleriet måste yttemperaturen ligga mellan 15-40 C för att färgen ska 
få rätt vidhäftning. Bufferten innan måleriet syftar därför delvis till att hantera motorer som avviker 
från dessa temperaturer, men även som vanlig buffert för att kunna absorbera variation i flödet. 
Måleriet går att dela upp i tre samlingar av positioner. Det första området är ett område som liknar 
inbanan då det innehåller ett antal positioner som syftar till att förbereda motorn för målning. På 
dessa positioner förflyttas först motorn från pall till ett hängande transportsystem och gör den mer 
tillgänglig. Systemet har 35 platser vilket gör att en motor därför passerar igenom måleriet på 35 
takter. Innan den fysiska målningen monteras diverse skydd och plast på komponenter som inte 
bör utsättas för vattenbaserad färg som exempelvis elektronik. Dessutom utförs kvalitetskontroller 
på produkten innan den målas eftersom komponenterna då enklare går att urskilja. 
 
Efter denna inledande samling positioner hamnar motorn på den andra samlingen positioner där 
motorn målas och torkas. I denna sektion målas motorn först i en målarbox av robotar som kör 
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ett program specifikt för motortyp. Därefter förs motorn vidare till nästa position där en manuell 
komplettering utförs om så krävs. Efter detta hamnar motorn först i en zon för att droppa av all 
överflödig färg och slutligen färdas motorn i en torktunnel i cirka 30 minuter. 
 
Till sist, när motorn har målats och torkats, hamnar den hos den sista samlingen positioner, som 
monterar av samtliga skydd och inkapslingar av komponenter. Dessutom återmonteras vissa 
komponenter som monterats av för att inte skadas av färgen. Därefter görs en sista kvalitetskontroll 
på att målningen har utförts korrekt och en slutlig kontroll att motorn har uppnått efterfrågad 
kvalitet från motormonteringen. Detta är den sista positionen innan motorn skickas vidare till 
kunder och således sista möjligheten att upptäcka avvikelser. Motorn plockas sedan av från 
upphängningssystemet och placeras åter på en motorpall för att transporteras ut till en buffert för 
avgående motorer som är färdiga att skickas. 
 
Måleriet har en takttid på 113 sekunder. Ett problem som finns hos just måleriet som område är 
att mindre stopp kan orsaka större problem än hos andra områden. Exempelvis kan stopp orsaka 
att färg torkar på felaktigt sätt på antingen motorer eller utrustning. Därför väljer ofta måleriet att 
göra taktiska stopp för att bygga upp en buffert och sedan kunna köra en längre utan att påverkas 
av externa stopp. Dessutom skapas ytterligare problematik eftersom motorernas yttemperaturen 

måste ligga mellan 15-40C. Motorernas temperatur måste därför kontinuerligt bevakas tills de har 
rätt temperatur och kan skickas till måleriet.  
 
För närvarande byggs en ny målarbox som ska komplettera och ersätta delar av det nuvarande 
måleriet. Det nya måleriet kommer att ha en större kapacitet då det använder sig av flera robotar 
som målar motorn, men till större del kommer det att likna det nuvarande utseendet och 
funktionen. Målet är att den övergripande kapaciteten och noggrannheten ska öka jämfört med 
idag. 
 

4.1.6 Övriga områden 
Utöver de områden som beskrivits tidigare i detta kapitel finns ett antal områden som inte samtliga 
motorer passerar. Vissa motorer passerar genom flera av dessa områden medan andra passerar 
genom endast ett. Några av dessa sidoflöden är planerade från början när en motor börjar monteras 
medan andra uppstår oplanerat. Därför går det inte alltid lätt att på förhand veta vilken rutt som 
en sidoflödesmotor kommer att följa och samtliga motorer riskerar att hamna i ett sidoflöde om 
exempelvis defekter upptäcks. De områden som definieras som övriga områden är: reparation, I/M 
komplettering, provtryckning, revision, slask och I/M före målning. Av dessa är reparation, 
revision och till viss del provtryckning de områden som oplanerade sidoflöden passerar. I detta 
delkapitel följer en kortare beskrivning av respektive område. 
 

Reparation 

Reparation är det område som hanterar avvikelser på motorerna som andra områden inte själva 
kan hantera. Dagligen repareras i genomsnitt 25 motorer, av olika anledningar. Antingen handlar 
det om att de andra områdena inte hinner hantera avvikelserna inom sin egen takt eller att de inte 
har expertisen för att lösa problemet. Detta innebär att reparation kan ha väldigt varierande 
uppdrag, antingen kan det handla om att en enstaka mutter måste dras om, eller att i stort sett hela 
motorn behöver modifieras. Flöden till reparation kan uppstå från i princip alla områden, allt ifrån 
monteringslinjerna till måleriet. Motorerna placeras då med hjälp av en truck i buffert, för att sedan 
hämtas av en operatör på området. Reparationsområdet kan hantera sex motorer samtidigt. En 
enklare reparation kan ta ungefär tio minuter och ett större ingrepp kan ta flera timmar. När en 
reparation är utförd passerar varje motor en intern kvalitetskontroll för att checkas ut. Sedan 
placerar en operatör motorerna på samma plats som de kom ifrån. Reparation eftersträvar att hålla 



 

23 
 

en jämn utsläppningsfrekvens för att inte belasta efterkommande områden, i huvudsak Q-zonen, 
onödigt mycket. 
 

I/M komplettering 

Detta område syftar till att komplettera de motorer som har montage som i dagsläget inte kan 
utföras på monteringslinjerna. Det kan exempelvis bero på att skrymmande komponenter som inte 
får plats på linjerna ska monteras. Därför monteras dessa komponenter istället i efterhand när 
motorn har lämnat monteringslinjen. I/M komplettering är ett område som endast planerade 
sidoflöden passerar eftersom det finns information kring att motorn kommer hamna på detta 
område redan då motorn beställs. Området I/M komplettering kan egentligen delas upp i två 
delområden, nämligen marinkomplettering och quick. Som namnet antyder är marinkomplettering 
det område som hanterar alla marinmotorer, vilka är de motorer som ofta kräver de mest 
omfattande kompletteringarna och därmed tar längst tid. Quick hanterar till största del 
industrimotorer som behöver kompletteras, men även ett antal buss och lastbilsmotorer. Dessutom 
passerar alla gasmotorer quick för att kompletteras. Dessa kompletteringar går ofta snabbare än 
marinkompletteringen. 
 
Inflödet till I/M kompletteringen är styrt av vad de båda monteringslinjerna levererar, men utflödet 
varierar beroende på motortyp. De flesta motorerna går direkt till inbanans buffert, men 
gasmotorer går till provtryckning. Varken marinkompletteringen eller quick har någon takttid eller 
riktlinjer kring utsläppningsfrekvens och processtiderna varierar kraftigt beroende på motortyp. Se 
Tabell 2 för dagliga genomsnitt av antal och uppskattade processtider. Observera att de uppskattade 
processtiderna inte motsvarar de tider som har kunnat utläsas ur den loggdata som samlats in. Detta 
diskuteras vidare i 6.5 Validering av resultat. 
 

Kompletteringstyp Genomsnittligt antal Uppskattad processtid 

Quick 6,1 7min – 1h 

Marinkomplettering rak: 1,9 1h 30min – 2h 

Marinkomplettering V8: 1,4 8h 

Tabell 2 - Sammanställning av data I/M komplettering  
(Dataintervall: 2016-01-27 – 2016-04-28) 

 

Provtryckning 

Provtryckning hanterar både planerade och oplanerade sidoflöden. Gasmotorer utgör det 
planerade sidoflödet då alla dessa måste provtryckas innan de får provköras. De oplanerade 
sidoflödena utgörs av motorer som misstänks ha en läcka men där detta inte kunnat bekräftas. Om 
så är fallet genomförs först en provtryckning för att verifiera läckaget, och sedan en läcksökning 
för att identifiera vart det läcker. I de fall då provtryckningen kan utesluta läckage skickas motorn 
till inbanan eller tillbaka det området motorn kom ifrån, annars skickas den till reparation. 
Gasmotorer passerar även provtryckning en andra gång efter inbanan för en sista kvalitetskontroll 
innan de provas. Efter denna kontroll transporterar operatören på provtryckning motorerna till 
bufferten för motorer med specifika cellkrav hos provningen. Se 4.1.7 Buffertar för mer information 
om buffertarna kring provningen. 
 
Provtryckningen har ingen takttid, men i genomsnitt tar en provtryckning ungefär 10-15 minuter 
och dagligen provtrycks i genomsnitt 2,4 gasmotorer och 6,5 andra motortyper. Av samtliga skickas 
sedan i genomsnitt 1,7 till reparation. Provtryckningen är inte alltid bemannad kvällstid, vilket gör 
att det ibland inte skickas några gasmotorer till provningen på kvällsskiftet. Detta gör att 
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gasmotorernas belastning på provningen varierar och ofta koncentreras till dagtid eftersom det inte 
finns några riktlinjer kring utsläppningsfrekvens på provtryckningen. 
 

Revision 

Revision är ett område som liknar provningen såtillvida att motorerna kopplas in i en provcell där 
en provcykel genomförs. Den stora skillnaden på revision är att dessa körningar tar betydligt 
mycket längre tid. De syftar till att verifiera motorerna gentemot ett antal externt förutbestämda 
krav. Exempelvis att motorerna håller utsatta emissionsnivåer, eller andra krav som sätts på 
motorerna för att de ska godkännas enligt vissa klassificeringar och certifieringar. Kraven kan skilja 
sig åt beroende på vilken marknad motorn ska säljas på. Revisionskörningar genomförs på ett antal 
slumpvis utvalda motorer. Motorerna körs till revision efter att de har provats och passerat 
kyltunneln. Efter revisionskörningen har slutförts med godkänt resultat skickas motorerna åter till 
Q-zon för att ansluta till huvudflödets rutt igen. Revision har tillgång till två revisionsceller och 
genomför tre till fyra revisionskörningar dagligen. Utsläppningen av motorerna från revision ska 
enligt riktlinjer vara spridd.  
 

Slask 

När motorerna passerat utbanan töms vissa industri- och marinmotorer på olja om kunden 
efterfrågat detta. Detta görs på området kallat slask, vilket även kan betraktas som en position på 
utbanan. Uppdelningen har gjorts eftersom majoriteten av motorerna på utbanan inte passerar 
slasken. Efter slasken transporteras motorerna till området I/M före målning. Tiden det tar att 
tömma en motor på olja varierar helt och hållet beroende på motortyp. Den brukar ligga mellan 7 
och 20 minuter.  
 

I/M före målning 

Eftersom I/M-motorer har varierande krav på målningen skickas dessa till ett annat måleri i en 
separat byggnad. I/M måleriet har en process som är anpassad efter de specifika kundkrav som 
ställs på I/M-motorer. Innan dessa motorer skickas iväg görs vissa modifikationer och 
anpassningar på produkten hos I/M före målning efter att de har passerat utbanan, och i de flesta 
fallen slasken. Bland annat görs mindre kompletterande montage innan de skickas vidare. 
Motorerna täcks även med plast för att inte ta skada av fukt under transporten till måleriet. 
Egentligen lämnar motorn huvudflödets rutt helt och hållet efter att den skickas till detta område 
eftersom att samtliga efterföljande processer också är frikopplade från huvudflödet. När motorn 
är färdig på området skickas den till en buffert innan den senare lastas på en lastbil till det separata 
måleriet. I/M före målning har en takttid på 15,5 minuter och dagligen passerar i genomsnitt 21 
motorer området. 
 

4.1.7 Buffertar 
Det finns ett antal buffertar i flödet mellan monteringslinjerna och måleriet. Dessa syftar till att 
absorbera och hantera dynamiken som uppstår mellan de olika områdena. Det finns både buffertar 
som är vikta enbart till sidoflöden och buffertar som är vikta till områden inkluderade i 
huvudflödets rutt. Storleken på buffertarna är till viss del anpassad till både dynamik och storlek 
på det flöde den syftar till att hantera. Vissa buffertar har flera inflöden medan andra har flera 
utflöden. Se Bilaga 7 - Buffertbeskrivning för utförligare information om samtliga buffertar. 
Anledningen till att måleriets buffert är så pass mycket större än de andra är att den både ska kunna 
absorbera dynamik, hantera taktiska stopp och fungera som värmebuffert för varma motorer. 
Observera att kyltunneln både går att betrakta som ett delområde och en buffert eftersom den både 
uppfyller ett syfte och samtidigt lagerhåller motorer. Kyltunneln absorberar således viss dynamik 
mellan Q-zon och utbana. 
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4.2 Transport och logistik 
Den interna logistiken och flödet mellan de olika områdena i slutflödet sköts till största del av fyra 
gaffeltruckar. De transporterar motorerna mellan områdena och förser vissa områden med material 
och/eller pall. Trots att transport av annat än motorer inte per definition inkluderas i flödet av 
motorer är de inkluderade i truckarnas ansvarsområden. Detta eftersom det påverkar belastningen 
av truckarna och är på så vis relevant. 
 
För att truckförarna, och andra intressenter, ska kunna hålla koll på vilken rutt alla motorer ska ha 
används ett system med färgade lappar som fästs på motorerna. Dessa lappar indikerar antingen 
vilken typ av motor det är, eller vart den ska transporteras. Tabell 3 visar en sammanställning av alla 
indikationslappar. 
 

Färg på lapp Betydelse 

Röd Defekt motor. Ska till reparation 

Gul Fel i provcell. Ska provas om. 

Blå (från inbana) Ej färdig motor. Ska kompletteras av inbanan. 

Blå (från utbana) Kund efterfrågar oljetömning. Ska till slask. 

Lila Varm/kall motor. Får ej målas. 

Grön Ej färdig motor. Ska till I/M komplettering 

Orange Utleverans inom ett dygn. Ska prioriteras. 

Rosa Revisionsmotor. Ska till revision 

Vit Övrig information 

Tabell 3 - Sammanställning av indikationslappar 

 

4.2.1 Roller och truckpositioner 
De fyra truckarna har olika ansvarsområden i flödet, vilka beskrivs nedan. Figurerna visar de olika 
truckarnas transport av motorer och är urklipp ur den översiktliga flödeskartan i Bilaga 8 - 
Flödeskartor. I bilagan finns även en förklaring av vad de olika typerna av pilar betyder. Dessutom 
åskådliggörs fördelningen mellan dessa transporter i ett antal tårtdiagram. Alla truckar transporterar 
även motorer till reparation, men denna transport är endast åskådliggjord för truckpositionen som 
kallas Celler eftersom det är där de flesta reparationerna uppstår. 
 

D12/D16 

D12/D16 transporterar alla motorer från D12 och D16 till bufferten för inbanan, enligt 
huvudflödets rutt. Dessutom ingår transport av motorer till I/M komplettering, buffert för 
avvikande motorer eller buffert för reparation. Se Figur 8. Utöver detta förser den här trucken även 
båda monteringslinjerna med pall och D16 med motorblock. Dessa truckrörelser åskådliggörs dock 
inte i figuren eftersom den endast syftar till att visa flödet av motorer. Figur 9 åskådliggör 
fördelningen av truckens rörelser, där de rörelser som ingår i huvudflödet naturligtvis har störst 
andel. Sidoflödena utgör endast tre procent av truckens rörelser. Under kategorin Övriga finns de 
rörelser som inte innefattar transport av motorer.  
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Inbana

I/M 
komplettering

D12 monteringslinje
Avvikande

D16 monteringslinje

 
Figur 8 - Transport av motor med truck D12/D16 

 

 
Figur 9 - Fördelning truckrörelser truck D12/D16 

 

In- och utbana 

Den här truckpositionen ansvarar för att förse inbanan med motorer från bufferten, samt att 
transportera motorer som är klara på utbanan till måleriets buffert. I vissa fall ska även motorer 
från utbanan in till I/M före målning, och några av dessa ska dessförinnan till slasken för att 
tömmas på olja. Denna truck transporterar även de motorer som ska från I/M kompletteringen till 
inbanans buffert, se Figur 10. I Figur 11 åskådliggörs att tio procent av rutterna utgörs av sidoflöden, 
och resterande 90 procent utgörs av de två rörelserna som hör till huvudflödet.  
 

D12 monteringslinje  
→  Buffert inbana

61%

D16 monteringslinje  
→  Buffert inbana

12%
D12 monteringslinje  →  
Buffert avvikande 1,7%

Buffert avvikande  →  I/M 
komplettering 0,7%

Övriga 24%

Övriga sidoflöden 0,7%

Sidoflöden 3%
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Figur 10 - Transport av motor med truck In- och utbana 

 

 
Figur 11 - Fördelning truckrörelser truck In- och utbana 

 

Celler 

Denna trucks ansvarsområde fokuseras kring provcellerna och innefattar att transportera motorer 
från inbanan till provcellerna och från provcellerna till Q-zonen. Det existerar dock en hel del 
alternativa transporter på grund av sidoflöden, både mellan inbana och provcell och mellan provcell 
och Q-zon. Exempelvis ingår transport av motorer från inbanan eller Q-zon till de mindre 
buffertarna för klassningsmotorer, gasmotorer, referensmotorer och avsvalning för stora motorer. 
Trucken transporterar även motorerna från dessa mindre buffertar till respektive efterföljande 
område. Slutligen ingår det att transportera defekta motorer till bufferten för reparation, vilket kan 
uppstå i vilket område som helst. Dessa rörelser åskådliggörs i Figur 12. Även för denna truck kan 
tio procent av alla rörelser kopplas till sidoflöden. Eftersom denna truck hanterar många små 
sidoflöden har dessa samlats under kategorin Övriga sidoflöden, se Figur 13. 
 

Buffert inbana  →  
Inbana in

47%

Utbana ut  →  
Buffert måleri

43%

Slask  →  I/M före målning
4,1%

Utbana ut  →  Slask
3,8%

I/M komplettering  →  Buffert 
inbana 1,3%

Övriga sidoflöden
1,3%

Sidoflöden 10%
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Rörelserna till och från provcellerna är de mest tidskrävande rörelserna för den här trucken. Därför 
är dessa sammankopplade i en ”truckloop”, vilket innebär att truckföraren alltid ska lämna en 
motor samtidigt som en motor kan hämtas från samma provcell. Denna regel frångås dock vid 
vissa tillfällen ifall det krävs, exempelvis då det är stopp på inbana eller Q-zonen. 
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stora
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a
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Revision
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Referens

Referens

 
Figur 12 - Transport av motor med truck Celler 

 

 
Figur 13 - Fördelning truckrörelser truck Celler 

 

Provcell  →  Q-zon
47%

Inbana ut  →  Provcell
43%

Buffert omkörning  →  
Provcell

2,0%

Q-zon  →  Buffert rep
1,9%

Inbana ut  →  Buffert 
komplettering inbana 1,3%

Provcell  →  Avsvalning stora
1,3%

Övriga sidoflöden
4,0%

Sidoflöden
10%
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Måleri 

Det här ansvarsområdet innefattar att transportera motorer från måleriets buffert till måleriet och 
att transportera pall och bockar till bufferten för pall vid D12 och D16. Utöver det inkluderas att 
transportera motorer från I/M före målning till bufferten för I/M motorer som ska lastas ut, samt 
att transportera dessa motorer till utlastningen. Den här trucken har lägst belastning av alla truckar 
och endast en rörelse som är kopplad till huvudflödet, vilket gör att den rörelsen utgör 70 procent 
av truckens rörelser. Se Figur 14 och Figur 15. 
 

Måleri

I/M ut

Måleri

I/M före 
målning

Utlastning

 
Figur 14 - Transport av motor med truck Måleri 

 

 
Figur 15 - Fördelning truckrörelser truck Måleri 

 

4.2.2 Regler och rutiner 
Truckförarna arbetar i största möjliga mån efter FIFU – Först In, Först Ut i samtliga buffertar, 
vilket innebär att truckförarna plockar motorer från buffertarna i den ordning som de kom in. Det 
finns dock ett antal undantag som gör att FIFU inte alltid efterföljs. Exempelvis kan motorer bli 
flaggade med en prioritetslapp, vilket innebär att den ska ha förtur i flödet. Det kan bero på att den 

Buffert I/M ut  →  
Utlastning

4,8%

Buffert måleri  →  
Måleri in

70%
I/M före målning  →  

Buffert I/M ut
6,7%

Övriga
18%

Sidoflöden
12%



30 
 

motorn har varit på reparation eller av annan anledning riskerar att bli försenad till kund. Andra 
saker som kan störa FIFU är de motorer som avviker från huvudflödets rutt. Motorer som har 
specifika cellkrav, inte får plats i kyltunneln, måste köras om efter reparation, eller andra avvikande 
motorer kan påverka flödet. Dessa motorer får sedan prioritet när de återgår till flödet i syfte att 
återställa ursprungliga sekvensen i största möjliga mån. Alla dessa sidoflöden har anvisade 
buffertplatser och rutiner för hantering, för att de ska vara lätta att hålla koll på och vara 
överblickbara. I vissa fall frångås dock dessa rutiner, antingen på grund av att anvisad buffertplats 
är full eller att truckföraren anser sig ha tillräckligt bra koll för att kunna frångå rutinerna och ta 
genvägar för att spara tid. 
 

4.3 Kartläggning av huvudflödet 
Huvudflödet utgörs, som tidigare nämnt, av de motorer som tar den rutt som innehåller de 
områden alla motorer måste passera. Dessa motorer passerar således inga ytterligare områden i 
slutflödet. De områden som huvudflödet passerar är inbana, provning, Q-zon, kyltunnel, utbana 
och måleri. De buffertar som är aktuella för huvudflödet är buffert inbana och buffert måleri. Se 
Figur 16 för en visuell bild av huvudflödets rutt. I Bilaga 5 - Loggdata planerade sidoflöden kan den data 
som ligger till grund för kartläggningen av huvudflödet hittas. Av de motorer som egentligen bör 
tillhöra huvudflödet avviker 7,7 procent till oplanerade sidoflöden. Oplanerade sidoflöden beskrivs 
närmare i 4.4.2 Oplanerade sidoflöden. För mer information om huvudflödets ursprung och 
genomloppstid se Tabell 4. 
 

Inbana

D12 monteringslinje

D16 monteringslinje

Måleri

Inbana

Utbana

Provning Q-zon

Kyltunnel Måleri Utlastning

 
Figur 16 - Huvudflödets rutt 

 

Monteringslinje Andel av huvudflöde 

Genomloppstid 
monteringslinje till och 

med utbana 

D12 88,3 % 04:12:23 (14802 st.) 

D16 11,7 % 03:31:11 (1938 st.) 

Tabell 4 - Sammanställning av huvudflödet 
(Dataintervall: 2016-01-27 – 2016-04-28) 

 

4.3.1 Värdeflöde 
För att bilda en mer detaljerad förståelse för huvudflödet har en värdeflödesanalys genomförts. Se 
Bilaga 4 - Värdeflödeskarta huvudflöde för en sammanfattande karta av den. Analysen syftar till att ge 
en ögonblicksbild av hur flödet ser ut med avseende på tidsaspekter. Skillnad har gjorts på huruvida 
produkten är inom processer eller mellan processer. Tiden mellan processer kan bestå av 
transporttid, bufferttid, eller tid på ett område innan incheckning eller efter utcheckning. Tiden i 
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process är inte nödvändigtvis värdeskapande, och säkerligen innehåller denna tid en hel del 
slöserier. Att kartlägga tiderna syftar endast till att ge en förståelse för var ”tyngdpunkten” i flödet 
ligger och att etablera en mer detaljerad grund för den övergripande analysen. Dessutom tas ingen 
hänsyn till de beskrivna sidoflödena och de genomsnittliga genomloppstiderna är beräknade utifrån 
huvudflödet exklusive alla typer av sidoflöden, planerade såväl som oplanerade. Med hjälp av 
värdeflödesanalysen skapas en större förståelse för hur flödet ser ut och i vilken utsträckning de 
olika områdena tar tid i anspråk.  
 
Tiderna är beräknade utifrån en sammanställning av loggdata från olika källor. Därigenom har 
genomsnittliga tider kunnat tas fram. Tider i processer hos taktade områden har beräknats genom 
att multiplicera takttiden med antalet positioner hos området. Därigenom har en cykeltid utan 
stopp tagits fram som sedan har viktats för de skiftskillnader som gäller mellan dag- och kvällsskift. 
Om stopptid uppstått i insamlade data hamnar den därför i tid mellan processer. I normalfall ligger 
målet på fem procent stopptid hos ett område.  
 

4.4 Kartläggning av sidoflödena 
Sidoflödena är inte lika lätta att kartlägga som huvudflödet, dels på grund av att alla områden inte 
arbetar på takt och att tidsåtgång, nödvändiga operationer, och rutt skiljer sig avsevärt mellan de 
olika motortyperna. För att i bästa möjliga mån beskriva sidoflödena har de brutits ner i planerade 
och oplanerade sidoflöden, och sedan vidare ner på motortyp och rutt. I Bilaga 5 - Loggdata planerade 
sidoflöden, Bilaga 6 - Loggdata oplanerade sidoflöden och Bilaga 9 - Flödestider återfinns en aggregerad 
version av den data som har använts för denna kartläggning. 
 

4.4.1 Planerade sidoflöden 
De planerade sidoflödena kan ta ett antal olika rutter. Anledningarna till att de olika rutterna krävs 
kan vara olika, exempelvis drivmedel, applikation för motorn och motortyp. De kan vara motorer 
som behöver gå till I/M komplettering, provtryckning eller I/M före målning. Dessa motorers 
flöde kan alltså planeras på förhand och information kring dessa skickas ut till respektive område. 
Trots det uppstår det en hel del komplikationer med dessa planerade sidoflöden på grund av 
exempelvis varierande processtider, eller komplexitet då motorer avviker från eller återförs till 
huvudflödets rutt. Tabell 5 visar en sammanfattning av de olika planerade sidoflödena med avseende 
på motortyp, rutt och tidsåtgång. Fördelningen mellan de planerade sidoflödena representeras av 
samtliga motorer som initialt planeras som sidoflöden medan genomloppstiden endast är beräknad 
utifrån de motorer som faktiskt inte avviker till något oplanerat sidoflöde. Antalet individer som 
utgjort de underliggande databeräkningarna för respektive flöde syns inom parantes i kolumnen 
tidsåtgång. För att få en uppfattning om storleken på respektive rutt, och därmed den potentiella 
påverkan på huvudflödet har deras andel av totala antalet sidoflödesmotorer räknats ut. 
Tillsammans utgör de planerade sidoflödena 7,4 procent av alla motorer som passerar slutflödet. 
Av dessa avviker sedan 19,9 procent till oplanerade sidoflöden. Se Bilaga 8 - Flödeskartor för en 
visuell beskrivning av de olika rutterna. Där går det att urskilja att rutt-skillnaden mellan V8-
motorer och raka motorer endast utgörs av vilken monteringslinje motorerna kommer ifrån. Alltså, 
en rak industrimotor från D12 som passerar quick tar exakt samma rutt som en V8-industrimotor 
från D16 som också passerar quick. Denna uppdelning mellan monteringslinjerna är dock 
inkluderad eftersom det finns ett antal avgörande skillnader i exempelvis bemanning, andel av 
motorer och tidsåtgång. Rutten har dock samma namn oavsett monteringslinje eftersom motorn 
rent geografiskt följer samma väg efter monteringslinjerna. I detta delkapitel följer en mer ingående 
beskrivning av respektive motortyp och de rutter som de kan ta. 
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Monteringslinje Motortyp Möjliga rutter 

Andel av 
planerade 
sidoflöden 

Genomloppstid 
monteringslinje till 

och med utbana 

D12 Marin 
 

Marin 7,8 % 27:54:04 (73 st.) 

Marin klassning - - 

Industri 
 

Industri quick 0.2 % - 

Industri före målning 60,3 % 4:17:26 (781 st.) 

Buss/lastbil Buss/lastbil quick 4,9 % 11:08:29 (29 st.) 

Gas Gas 9,6 % 15:56:40 (67 st.) 

D16 Marin Marin 5,7 % 38:27:00 (8 st.) 

Marin klassning - - 

Industri Industri quick 10,3 % 8:19:22 (73 st.) 

Industri före målning 1,3 % 3:52:00 (13 st.) 

Tabell 5 - Sammanfattning av de planerade sidoflödena 
(Dataintervall: 2016-01-27 – 2016-04-28) 

 

Marin 

Marinmotorer kommer beroende på motortyp mer eller mindre monterade från monteringslinjerna 
och behöver ofta omfattade kompletteringar på I/M kompletteringen. Tiden för komplettering 
skiljer sig markant åt mellan raka och V8-motorer, där V8:or tar längre tid. Efter kompletteringen 
följer marinmotorerna huvudflödets rutt fram till och med provningen. Därefter måste 
marinmotorerna kylas i en kylbuffert eftersom vissa av dessa inte får plats i kyltunneln. Att alla 
marinmotorer ställs i kylbuffert är ett val som gjort för att inga stora motorer av misstag ska skickas 
in i kyltunneln. Om motorerna dessutom ska klassas kommer dessa motorer sedan behöva 
genomgå en klassning, både utan och ibland med inspektör. En inspektör är en extern person som 
kommer och övervakar en klassningskörning. Rutten delas då upp i klassningsmotorer och icke 
klassningsmotorer. För klassningsmotorerna innebär detta att ytterligare en eller två längre 
klassningskörningar behöver utföras hos provningen innan motorerna kan skickas vidare för att 
återansluta till de andra marinmotorerna och huvudflödet vid Q-zonen. Efter utbanan viker sedan 
de flesta marinmotorerna av till slasken och slutligen hamnar de hos I/M före målning. I/M före 
målning är det sista området som industri- och marinmotorer passerar innan de transporteras med 
lastbil till ett annat måleri. 
 
Sammanfattningsvis belastar marinmotorerna både sidoflödesområden men även områden kring 
provningen då de inte får köras i kyltunneln. Dessutom skapar klassningsmotorer betydligt 
komplexare och mer belastande flöde kring provningen eftersom de behöver köras fler gånger i 
provcell. 

 

Industri 

Det finns två olika rutter som industrimotorer kan ta. Det första alternativet är att först passera 
quick för kompletteringar. Dessa kompletteringar är inte lika omfattande som de som utförs med 
marinmotorer. Därefter följer motorerna huvudflödets rutt hela vägen till och med utbanan för att 
sedan avvika till eventuell slask och I/M före målning och sedan skickas vidare. Det andra 
alternativet är att motorn följer huvudflödets rutt från monteringslinjen till dess att motorn avviker 
till samma rutt som de övriga kompletterade industrimotorerna. 
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Buss/lastbil  

Det sidoflöde som buss och lastbilsmotorer utgör liknar det för industrimotorer. Motorerna går då 
från monteringslinjerna till quick hos I/M kompletteringen och sedan vidare till inbanan och 
huvudflödets rutt. Dessa motorer går alltså inte till något annat sidoflödesområde än I/M 
komplettering. 
 

Gas 

Gasmotorernas rutt kring provningen börjar också med att de passerar quick hos I/M 
kompletteringen. Efter det skickas de till provtryckning för att genomgå ett trycktest. Det är mycket 
viktigt att gasmotorer inte läcker när de ska till provningen eftersom brandrisken är högre med gas 
som drivmedel. Efter provtryckningen skickas gasmotorerna till inbanan, och sedan tillbaka till 
provtryckningen för att godkännas för provning. Därefter skickas de till bufferten för specifika 
cellkrav, och så fort de kommit in till provningen följer de huvudflödets rutt. 
 

Referens 

Referensmotorer har ett helt eget flöde som egentligen är väldigt kort. De itererar i princip bara 
mellan provcellerna, Q-zonen och kyltunneln. Referensmotorerna används för att kontrollera att 
cellerna visar rätt värden vid provkörning, och ska därför köras i varje cell ungefär en gång i veckan. 
Referensmotorer belastar således Q-zonen och kyltunneln, men inga andra områden kring 
provningen. De körs endast i provcellerna när tillfälle finns. Team-leadern väljer alltså när det 
passar att köra en referensmotor utan att det stör något annat flöde. Det finns ett förutbestämt 
intervall för hur ofta en referensmotor måste provas i varje cell vilket gör att den måste köras ett 
visst antal gånger under en tidsperiod oberoende av vilken volym som fabriken producerar. Därför 
är inte referensmotorernas andel av det historiska flödet representativt, varför andelen inte visas i 
Tabell 5. Dock utgör referensmotorer med nuvarande produktionsvolym knappt en procent av alla 
loggningar på Q-zonen.  
 

4.4.2 Oplanerade sidoflöden 
De oplanerade sidoflödena utgörs av alla motorer som ska till reparation, revision eller 
provtryckning. Av de som går till provtryckning ingår som tidigare nämnt endast de motorer som 
ska läcksökas i de oplanerade sidoflödena, och inte de gasmotorer som på förhand är kända. En 
intressant aspekt som berör de oplanerade sidoflödes är att det till både provtryckning och 
reparation kan komma motorer från de flesta andra områdena i fabriken. Motorer som ska till 
revision skickas däremot alltid från Q-zonen till revisionscellerna. Alltså är reparation och 
provtryckning mer komplicerade flöden sett till intern logistik än revision. För att kartlägga alla 
oplanerade sidoflöden har loggdata från de olika områdena använts. Bilaga 6 - Loggdata oplanerade 
sidoflöden och Bilaga 9 - Flödestider visar en sammanställning av denna data. De mest intressanta 
aspekterna involverar reparationsfrekvens och hur genomloppstiderna skiljer sig åt mellan de olika 
flödena. I Tabell 6 redovisas genomloppstider för både huvudflödet och samtliga sidoflöden där de 
flöden som senare kategoriserats som oplanerade sidoflöden också är inkluderade i tiderna. Ur 
kartläggningen av sidoflödena kan många insikter erhållas angående både de planerade och de 
oplanerade sidoflödena. Dessa insikter presenteras i följande delkapitel. 
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Monteringslinje Möjliga rutter 

Genomloppstid 
monteringslinje till och med 

utbana 

D12 Huvudflöde 5:14:12 (15 764 st.) 

Marin 29:49:52 (102 st.) 

Marin klassning - 

Industri quick 18:29:00 (3 st.) 

Industri före målning 5:15:52 (896 st.) 

Buss/lastbil quick 11:48:50 (35 st.) 

Gas 20:37:20 (85 st.) 

D16 Huvudflöde 5:46:49 (2327 st.) 

Marin 47:34:16 (46 st.) 

Marin klassning - 

Industri quick 13:54:52 (111 st.) 

Industri före målning 11:57:07 (17 st.) 

Tabell 6 - Genomloppstider för samtliga flöden inklusive oplanerade sidoflöden 
(Dataintervall: 2016-01-27 – 2016-04-28) 

 

4.4.3 Insikter från kartläggningen 
Kartläggningen åskådliggör ett antal intressanta aspekter som rör sidoflödena. Första slutsatsen är 
att sidoflödena överlag är relativt komplexa och därmed svåra att följa. Det finns många olika 
sidoflöden och rutter som i vissa fall kan tyckas ologiska och onödiga. Det gör att 
överblickbarheten försämras samt att hanteringen och kontrollen av samtliga flöden försvåras. 
 
Det finns ett antal viktiga aspekter som kan knytas till specifika sidoflöden och sidoflödesområden. 
Samtliga planerade sidoflöden har större representation hos reparation och på Q-zonen än de 
motorer som ingår i huvudflödet. Alltså skapar de planerade sidoflödena även större andel 
oplanerade sidoflöden än motorer som bör tillhöra huvudflödet. Denna insikt är mest utmärkande 
för marinmotorerna. 
 
En annan aspekt av sidoflödena är att de passerar fler områden än huvudflödet, vilket gör att de 
kräver både mer transport och tar upp större plats i fabriken. Det innebär även att genomloppstid 
för sidoflödena är högre än för huvudflödet. Genomloppstiderna varierar dock kraftigt beroende 
på vilka områden som motorerna passerar. Marinmotorerna är återigen det utmärkande sidoflödet 
där genomloppstiden kraftigt överskrider de övriga flödenas tider. Den största orsaken till detta är 
att marinkompletteringen tar en hel del tid i anspråk, vissa motorer klassas och att motorerna inte 
kan kylas i kyltunneln. De tider som ligger till grund för kartläggningen har hämtats ur loggdata för 
områdena, det vill säga de tider då motorerna checkas in respektive ut från områdena. Det gör att 
det är svårt att uppskatta andelen värdeskapande tid hos de områden där flödet inte är taktat. 
 
Dessutom gör de varierande processtiderna för de olika sidoflödena det svårt att hålla en jämn 
spridning av dem. Det ger upphov till en dynamik i slutflödet som sätter stora krav på områden att 
vara flexibla och på att hålla buffertsaldona hanterbara. Vissa områden är mer flexibla än andra 
eftersom de inte har en taktklocka som styr. En annan aspekt som ställer till det är när sidoflödenas 
rutter viker av från eller återkommer till huvudflödets rutt. Beroende på tillgängliga buffertplatser 
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riskerar områden vid dessa tillfällen att svältas eller blockeras. Oplanerade sidoflöden prioriteras 
dessutom av truckar eftersom dessa i större utsträckning riskerar att bli sena. 
 

4.5 Identifierade problemområden 
Baserat på de slutsatser som dragits från kartläggningen av sidoflödena och resterande delar av 
nulägesbeskrivningen har ett antal problemområden där vidare analys är nödvändig identifierats. 
De har identifierats på grund av att de stör huvudprincipen Normalläge – Standardiserat arbetssätt 
och flera av dess underprinciper, se 3.2 Scanias Produktionssystem (SPS). De har delats upp i fyra 
huvudområden som alla har koppling till några av de olika underprinciperna.  
 

4.5.1 Dynamik mellan områden 
Ett av de större problemområdena som identifierats under projektets gång är den dynamik som 
uppstår mellan områden i slutflödet. Denna dynamik skapas av att ett område antingen har högre 
eller lägre utsläppningsfrekvens än det efterkommande området tar emot. Således byggs den 
mellanliggande buffertnivån upp alternativt sänks. Det finns även ytterligare anledningar till att 
dynamiken ökar, vilka kommer att behandlas i detta delkapitel. Den inverkan som respektive orsak 
har på olika områden tas också upp. De huvudsakliga orsakerna till denna dynamik är: variation i 
processtid, ojämn spridning av sidoflöden och sidoflödenas störning på huvudflödet. De principer 
i SPS som berörs av detta problemområde är: Standardisering, Takt, Utjämnat flöde och Balanserat 
flöde. 
 

Variation i processtid 

I detta delkapitel kommer i huvudsak två områden tas upp där områdestiderna varierar av olika 
anledningar. Dessa områden är framförallt provning och reparation. Även andra områden har, som 
tidigare nämnt, varierande processtider. Dessa är dock mer kopplade till spridningen av 
sidoflödena, vilket tas upp i problemområdet ojämn spridning. 
 
För provningen varierar tiderna beroende på vilken motortyp som provas, se 4.1.2 Provning. Detta 
sänker överblickbarheten avsevärt eftersom läget i provningen inte bara är beroende av om cellerna 
är upptagna av motorer, utan också vilken motortyp det är som körs och hur lång tid denna körning 
pågått. Provningens kapacitet är med andra ord starkt kopplad till vilken typ av motorer som för 
närvarande körs. Kapaciteten kan också påverkas av slumpmässiga faktorer som gör att vissa 
motorer behöver felsökas ytterligare och därför får längre provtid. För att kontrollera vilken typ av 
motor som ställs in i cellerna och på så vis hantera variationen i processtid följer provningen de 
olika cellkrav som beskrivs i 4.1.2 Provning. På så vis får provningen kontroll på att inte för många 
motorer av samma typ körs på samma gång. 
 
Hos reparation finns liknande problem och det är även här är svårt att överblicka kapaciteten. 
Komplexiteten är kopplad både till motortyp men även vilken typ av fel som upptäckts och hur 
omfattande arbete som krävs för att åtgärda orsaken till felet. Dessutom kan det ibland krävas att 
ytterligare en provkörning genomförs för att säkerställa att felsymptomen inte uppträder längre. 
 
De varierande processtiderna hos båda dessa områden och det faktum att de har flera parallella 
positioner som utför samma process, gör att flera positioner riskerar att bli klara samtidigt. Detta 
leder till att efterföljande område kan bli tungt belastat. Reparation löser detta i dagsläget genom 
att ha begränsningar för hur ofta de får släppa ut motorer till efterföljande område. Hos provningen 
regleras detta i viss mån av truckens rörelsemönster. I och med truckloopen hinner inte trucken 
tömma provcellerna lika snabbt som de blir klara. Detta problemområde ger upphov till att 
överblickbarheten sänks och skapar dynamik i systemet eftersom kapaciteten varierar. Det leder till 
att förutsägbarheten sänks betydligt. Dessutom innefattar detta problemområde många olika 
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scenarion som kan inträffa. Det gör att det blir upp till den enskilde team-leadern att från situation 
till situation bedöma vilket flöde som ska prioriteras och vilken kapacitet som det sedan leder till. 
 

Ojämn spridning 

Under de observationer som har gjorts under projektets gång har det identifierats att vissa 
sidoflöden har en tendens att anlända i nära anslutning till varandra och ”klumpa ihop sig” till 
områdena kring provningen. Detta är ett intressant område att analysera eftersom det finns en 
grundläggande tanke att sprida flödena redan när de börjar monteras på linjen för att uppnå en 
blandad montering, se 3.3.3 Sekvensering av monteringslinjer, med hjälp av så kallade spridningsregler. 
Eftersom olika motortyper belastar områden på olika sätt eftersträvas en blandad 
monteringssekvens för att jämna ut belastningen. Problem uppstår då spridningen av motorer blir 
ojämn och sekvensen mer liknar batchmontering. Några anledningar till att en ojämn spridning 
uppstår efter monteringslinjerna är: materialbrist, bemanningsskillnader, varierande processtid och 
kundbehov. 
 
Materialbrist har att göra med att en komponent som monteras på vissa motorvarianter i ett område 
helt enkelt inte finns tillgänglig. När det inträffar måste samtliga individer som planerar att monteras 
med denna komponent skjutas fram i tiden tills dess att komponenten finns tillgänglig igen för 
montering. Det som då uppstår är att dessa individer som innehåller denna komponent ligger på 
kö, och monteras så fort komponenten åter blir tillgänglig. Detta leder till att den ursprungliga 
planerade spridningen i viss mån frångås. 
 
Ytterligare en anledning till att sidoflödesmotorer anländer i klump är bemanningsskillnader mellan 
olika områden som enskilda sidoflöden passerar. Ett sidoflöde som påverkas av detta är gasmotorer 
då dessa passerar genom provtryckning. Detta område bemannas ibland endast dagtid vilket ger 
upphov till en kö vid de tillfällen då området är stängt och quick på I/M kompletteringen, som är 
bemannad kvällstid, fortsatt släpper ut gasmotorer. Nästkommande dag kommer då 
provtryckningen att släppa ut flera gasmotorer på rad, och detta sidoflöde klumpas då ihop. 
 
Den variation i processtid som beskrevs i föregående delkapitel har även en påverkan på hur olika 
motortyper sprids. Exempelvis kan I/M kompletteringen ha två pågående marinkompletteringar 
som blir klara samtidigt trots att dessa varit spridda tidigare. Detta på grund av att olika motortyper 
har olika processtider och därför riskerar färdigställandet hos kompletteringen att sammanfalla, 
vilket gör att motorerna skickas till efterföljande område samtidigt. 
 
Den sista anledningen till ojämn spridning av sidoflöden kan vara svårare att påverka då den helt 
enkelt har att göra med kundbehov. Ofta då en kund lägger en beställning till motormonteringen 
innebär inte denna beställning endast en motor, utan sannolikt flera av samma sort. Resultatet av 
detta blir helt enkelt att det finns ett behov av flera motorer av samma typ inom en kortare 
tidsperiod och att dessa då kan bli svåra att sprida. Dessutom riskerar de att klumpas ihop ytterligare 
på grund av tidigare nämnd problematik. 
 
Möjligheter att hantera denna ojämna spridning varierar stort mellan olika områden och är både 
kopplad till hur stor föreliggande buffert området har och möjligheten att påverka sekvensen som 
motorerna hämtas till området av trucken. En mer detaljerad analys baserad på loggdata av 
spridningen av olika sidoflöden och hur de varierar sett utifrån olika dagar finns att hitta i Bilaga 5 
- Loggdata planerade sidoflöden. Observera att systemet har en inbyggd variation i spridningen eftersom 
det tillverkas färre motorer på fredagar då produktionen stänger tidigare på dagen och därför 
producerar färre motorer. 
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Störning på huvudflödet 

Det sista problemområdet som ger upphov till dynamik mellan områden har en stor påverkan på 
de flesta områdena i slutflödet. Det grundar sig i att det finns så många tillfällen på vägen då 
motorer kan avvika från eller återkomma till huvudflödets rutt. Vid dessa tillfällen då rutterna går 
isär eller återgår, uppstår problem för huvudflödet. Problemen blir uppenbara hos områden där 
ordentliga buffertar saknas eller då buffertsaldot ligger nära noll, alternativt på maxgränsen. Det 
som sker då en motor lämnar huvudflödets rutt är att det lämnas en tom plats i flödet. I de fall då 
buffert saknas eller då buffertsaldot är mycket lågt riskerar nästkommande område att ”svältas” 
tills dess att platsen återigen fylls på av föregående område. När en motor sedan återgår till 
huvudflödets rutt kan det istället uppstå ”krockar” ifall buffert saknas eller då bufferten är full. 
Detta kan blockera föregående process som annars fyller denna buffert i liknande takt som det 
nästkommande området tömmer. 
 
Alltså skapar dessa ruttavvikelser i vissa fall störning på huvudflödet. De motorer som ingår i 
planerade sidoflöden har en tendens att avvika mer i de oplanerade sidoflödena, vilket gör att dessa 
motorer komplicerar ytterligare. Detta problemområde är som nämnt starkt kopplade till vilket 
buffertläge de olika buffertarna har. Ett område som identifierats ha extra stor känslighet för detta 
är Q-zonen då den har få buffertplatser och mycket stor dynamik i föregående processer. Således 
uppstår ofta både brist in till Q-zonen men även blockering i de fall då många motorer kommer 
samtidigt, vilket nästa kapitel beskriver närmare. 
 

4.5.2 Områden känsliga för dynamik 
Många av de problem som uppstår kring provningen synliggörs vid provningens Q-zon och senare 
också i kyltunneln. Eftersom det endast finns två buffertplatser (fyra från och med 2016-03-29) in 
till Q-zonen blir den en känslig process som inte kan hantera speciellt stor variation i inflödet utan 
att få problem. Således kan Q-zonen identifieras till att vara en flaskhals, se 3.3.4 Produktionsstyrning. 
Det innebär att Q-zonen är mycket känslig inför variation i inflödet och inte processtiden i sig. Att 
kyltunneln ligger i direkt anslutning till Q-zonen gör att även den är känslig för varierande flöde. 
För att flödet av motorer till utbanan ska vara jämnt och stabilt krävs det att kyltunneln ständigt 
kan leverera motorer. Det kräver i sin tur att kyltunneln alltid har ett jämnt högt saldo. Kyltunneln 
har en kyltid på 45 minuter, vilken inte får underskridas. Eftersom utbanans takt är 105 sekunder 
krävs cirka 26 motorer på 45 minuter för att takten ska kunna hållas utan stopptid. Därför orsakar 
25 eller färre motorer att det kommer bli stopp på utbanan förr eller senare, förutsatt att allt annat 
är lika. Det är därför mycket viktigt att kyltunneln ständigt fylls på i jämn takt av Q-zonen, vilket 
försvåras på grund av den dynamik som uppstår i och med olika provtider, sidoflöden och truckens 
rörelsemönster. Eftersom det är väldigt få buffertplatser påverkas Q-zonen av denna dynamik, 
vilket leder till ojämnt flöde in i kyltunneln, och således stopp på utbanan. Q-zonen är även det 
område där flest olika flöden ska sammanknytas och återgå till huvudflödets rutt, vilket som tidigare 
nämnts komplicerar. Slutligen är Q-zonen, och kyltunneln i viss utsträckning, även områden som 
många motorer måste passera flera gånger på grund av oplanerade sidoflöden, vilket gör att antalet 
motorer som passerar dessa områden är många fler än vad som egentligen är planerat. Det kan 
handla om exempelvis motorer som går till reparation, revision eller som måste köras om i provcell 
av någon anledning. 
 
Det här problemområdet är känt sedan tidigare och arbete har genomförts under det här projektets 
gång. Exempelvis har två extra buffertplatser in till Q-zonen möjliggjorts, vilket bör ge goda resultat 
i att jämna ut flödet in i kyltunneln och till utbanan. Kvarstår gör dock problemet med att vissa 
motorer som kommer ut från kyltunneln inte har kylts tillräckligt, och måste svalna i bufferten 
innan måleriet. Eftersom problematiken kring Q-zon och kyltunnel är nära förknippad med 
problemområdet dynamik mellan områden berörs även detta problemområde av samma SPS-
principer, alltså Standardisering, Takt, Utjämnat flöde och Balanserat flöde. 
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4.5.3 Spårbarhet 
Eftersom en av de stora orsakerna till att sidoflödena stör huvudflödet är att de är mindre 
förutsägbara och ofta har oregelbundna processtider är spårbarhet ett område som bör ses över 
för att underlätta hanteringen av flödet. I dagsläget är det svårt för operatörer och team-leaders på 
områden att veta vilka typer av motorer som är på väg in, eftersom de områden som tillhör 
sidflödena inte loggar motorerna på samma sätt som huvudflödets områden. Detta försvårar 
planeringen av arbetet och den stora variationen i sidoflödena är svår att ta höjd för och förebygga. 
Denna dåliga spårbarhet orsakar alltså både försämrad överblickbarhet och förutsägbarhet, vilket 
orsakar problem på flera sätt. I provningen kan det exempelvis innebära att för många celler är 
öppna, eller med samma sannolikhet att för få celler är öppna. Med bättre spårbarhet och 
förutsägbarhet skulle därför både provning och andra områden kunna planera sin verksamhet 
bättre, och anpassa antalet celler, bemanning och buffertplaneringen bättre. I dagsläget kan 
provning på relativt enkelt sätt se vilka motorer som loggas in på inbanan, men det är inte tillräckligt 
för att kunna planera på längre sikt än ett tiotal minuter. Den SPS-princip som berörs av detta 
problemområde är Visuellt, eftersom det handlar om överblickbarhet och 
informationstillgänglighet. 
 
Spårbarhet är även ett problem vid analys av historisk data. På grund av att många områden inte 
loggar sitt arbete på samma sätt, och att flera parallella nya system har utvecklats och 
implementerats som komplement till de gamla är spårbarheten i historisk data försämrad. I det här 
projektet har mycket tid lagts på att söka och sammanställa olika datautdrag för att få en helhetsbild 
av verksamheten. Mer utförlig dataspårbarhet skulle betydligt öka möjligheten till djupare analys av 
flödet och förenkla uppföljning av det dagliga arbetet.  
 

4.5.4 Platsutnyttjande 
Ytterligare komplikationer till följd av att sidoflöden är oöverskådliga och svåra att förutsäga berör 
buffertallokering och platsåtgång. I dagsläget krävs det att de olika områdena som hanterar 
sidoflöden har buffertplatser för att kunna möta mycket varierande flöden. Mellan 
monteringslinjerna och utbanan finns totalt 86 buffertplatser, exklusive kyltunneln, se Bilaga 7 - 
Buffertbeskrivning. 46 av dessa platser är direkt kopplade till sidoflöden varav 27 av dessa är kopplade 
till oplanerade sidoflöden, resterande 19 är kopplade till planerade, se Figur 17. Dessa buffertplatser 
är dessutom utspridda på olika platser mellan monteringslinjerna och utbanan på ett sätt som gör 
det svårt att ha en överblick över alla buffertsaldon från en plats. Det gör att den som vill få en bild 
av läget för alla sidoflöden måste gå runt i fabriken för att kunna se alla buffertar. Metoden hos 
provningen bygger således på just detta, att manuellt hålla koll på ett antal olika parametrar för 
områden och buffertar. Detta är alltså inte speciellt överblickbart, vilket strider mot SPS-principen 
Visuellt. 
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Figur 17 - Fördelning buffertplatser mellan monteringslinje och utbana 

 

Variation i buffertsaldo 

Eftersom provningen aktivt jobbar för att eliminera stopptid öppnar de och stänger celler för att 
på så vis kunna genomföra andra aktiviteter med personalen om kapaciteten inte krävs. Det går då 
inte att skicka några motorer till de stängda cellerna hos provning. Så fort behov återigen uppstår 
kommer provningen att öppna celler för att kunna ta emot de motorer som är redo att provas. 
Denna process att öppna och stänga celler beror helt enkelt på buffertläget, det vill säga vilket saldo 
som finns i de olika buffertarna kring provningen. 
 
Detta buffertläge kan variera stort under dagen. Antingen är samtliga buffertar kring provningen 
fyllda med motorer som ska in till provcell, motorer som senare ska klassas eller motorer som står 
för att svalna för att sedan skickas till Q-zonen. Team-leadern på provningen ska hålla koll på 
inbanans buffert, inbanans utbuffert till provningen, samtliga sidoflödesbuffertar till provningen 
och hur läget ser ut på provningens Q-zon. Sedan ska beslut fattas kring om celler ska hållas öppna 
eller stängda, om motorer med speciella cellkrav och provningskrav ska skickas in till cell, och i 
övrigt vilka flöden som ska prioriteras. Allt i syfte att ha så stor nyttjandegrad hos de öppna 
provcellerna. Problemet som identifierats är att det finns vissa tumregler att gå efter när alla dessa 
beslut fattas, dock lämnas mycket ansvar på den individuelle team-leadern i dessa beslut. 

  

Buffert tillägnad 
huvudflöde
40 platser

Buffert tillägnad 
planerat sidoflöde

19 platser

Buffert tillägnad 
oplanerat sidoflöde

27 platser
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5. Scenarioanalys 
I detta kapitel presenteras ett antal scenarion där relevanta faktorer analyserats och jämförts. Scenariona har valts 
ut baserat på antaganden om till vilken grad slutflödet påverkas. De bygger på förändringar hos ett antal sidoflöden 
för att på så vis kunna identifiera sidoflödenas påverkan på områdena och de resterande flödena i slutflödet. Av 
sekretesskäl har vissa data uteslutits i tabellerna i detta kapitel.  

5.1 Syfte och förutsättningar 
I scenarioanalysen har samma historiska data använts som legat till grund för kartläggningen av 
flödena. Syftet med analysen är att kvantifiera hur en förändring i ett sidoflöde skulle påverka hela 
slutflödet. I den har olika flöden eliminerats eller en enskild parameter förändrats. Sedan har samma 
faktorer som observerades i kartläggningen återigen observerats för att identifiera skillnader. De 
faktorer som varit i fokus är genomloppstider, reparationsfrekvenser, fördelningar av flöden och 
antal buffertplatser. Detta eftersom de både ligger i linje med vad Scania värdesätter och är tätt 
sammankopplade till mätetal som togs upp i litteraturstudien. Utifrån dessa faktorer kan en 
indikation erhållas på hur dynamiken i slutflödet som helhet skulle påverkas. Denna aspekt är svår 
att mäta i konkreta siffror med den här analysmetoden eftersom den bygger på statisk historisk 
data, men utifrån kartläggningen kan vissa slutsatser ändå dras. Vissa av dessa scenarion kan tyckas 
extrema och orimliga i dagsläget, men syftet är att tydliggöra och ge en indikation på vilka aspekter 
av sidoflödena som har störst påverkan på slutflödet idag. 
 

5.2 Scenario 1 – Uteslutning av marinmotorer 
Eftersom marinmotorerna har stor representation inom flertalet av de problemområden som 
identifierats är dessa en rimlig utgångspunkt i den scenariobaserade analysen. Scenariot 
analyserades utifrån att alla marinmotorerna helt skulle elimineras i slutflödet, alltså både marin och 
marin klassning. Således försvinner all påverkan från marinflödena på samtliga områden. 
Stopptiden på inbanan skulle därför minskas eftersom marinmotorer är några av de motorer som 
belastar positionerna på inbanan mest. Samtliga buffertar som förknippas med klassning eller 
avsvalning för stora motorer skulle också kunna elimineras eftersom de endast är vikta till 
marinmotorer. Hos provningen skulle även stor kapacitet frigöras av flera anledningar. Dels 
eftersom marinmotorer tar längre tid att provköras, men också eftersom de ibland genomgår längre 
klassningskörningar och dessutom behöver de provköras fler gånger jämfört med andra motorer 
på grund av andra oplanerade faktorer. En eliminering av marinmotorerna skulle alltså utesluta 
många av provningens längsta körningar. Reparations belastning skulle också minskas eftersom 
marinmotorer utgör en markant andel av totala antalet reparationer. Slutligen sjunker även 
belastningen på Q-zonen, eftersom marinmotorer står för en del av de omkörningar som görs på 
det området. 
 
Mer övergripande faktorer såsom dynamik mellan områden och genomloppstider skulle också 
påverkas positivt. Dynamiken skulle minska eftersom marinmotorer är de motorer som skapar 
mest dynamik per motor. Marinmotorer är de motorer som ofta byter rutt till en oplanerad. 
Gällande genomloppstider är marinkompletteringen det område som tar i särklass längst tid. Hos 
provningen spenderar marinmotorer också mycket tid. Således skulle den totala genomsnittliga 
genomloppstiden sjunka om marinmotorerna uteslöts. Sammanfattningsvis skulle ett uteslutande 
av marinmotorerna från slutflödet innebära en förbättring på samtliga punkter på 
problemområdena trots att marinmotorerna utgör en väldigt liten del av det totala antalet motorer. 
Se Tabell 7 för vidare information kring scenarioanalysen.  
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Faktor Nuläge Nytt värde Skillnad från nuläge 

Skillnad Q-zon - utbana 8,5 % 8,3 % -2,4 % 

Totalt antal reparationer x x x 

Andel industrimotorer på reparation x x x 

Andel gasmotorer på reparation x x x 

Genomsnittlig genomloppstid 
monteringslinje – utbana (alla motorer)  

5:40:12 5:26:30 -4,0 % 

Genomsnittlig genomloppstid inbana – 
utbana (alla motorer) 

3:52:22 3:48:05 -2,1 % 

Buffertplatser - - -6 platser 

Tabell 7 - Sammanställning av relevanta faktorer kopplade till uteslutning av marinmotorer 

 

5.3 Scenario 2 – Uteslutning av industrimotorer 
Industrimotorerna utgör den största andelen motorer som tillhör planerade sidoflöden. Det finns 
som tidigare nämnt två planerade sidoflöden för industrimotorer, nämligen industri quick och 
industri före målning. I detta scenario elimineras båda dessa sidoflöden. Eftersom 
industrimotorerna är många till antalet ger det stora utslag på de observerade faktorerna. I Tabell 8 
visas en sammanställning av de faktorer som analyserats i detta scenario och vilket utslag scenariot 
leder till på respektive faktor. Utifrån denna information kan det konstateras att samtliga faktorer 
påverkas, och flera med markanta skillnader. Det mest utmärkande är att både antalet reparationer 
och antalet extra förekomster på Q-zon ger stora utslag. Utslaget är större än flödets storlek i 
förhållande till slutflödet, vilket innebär att industrimotorerna belastar områdena kring provningen 
mer än vad de borde eftersom de enligt definition ska följa huvudflödets rutt mellan in- och utbana. 
Vidare ger även en eliminering av industrimotorerna en minskning av genomloppstiderna för hela 
slutflödet både mellan monteringslinje och utbana såväl som mellan in- och utbana.  
 
De mindre mätbara faktorerna som en eliminering av industrimotorerna skulle ge utslag på är 
desamma som för marinmotorerna, nämligen dynamiken mellan områden i slutflödet. Eftersom 
eliminering av industrimotorerna leder till att de oplanerade sidoflödena minskar kan dynamiken 
också antas minska eftersom det är dessa som är en stor del av dynamiken. Det innebär att de 
positiva effekterna av att eliminera industrimotorerna förstärks eftersom dynamiken i sig ger 
upphov till en negativ effekt. Den största skillnaden i dynamiken skulle med största sannolikhet 
uppfattas vid Q-zonen, eftersom det är det område som är mest känsligt och påverkas mest av 
oplanerade sidoflöden.  
 

Faktor Nuläge Nytt värde Skillnad från nuläge 

Skillnad Q-zon - utbana 8,5 % 7,1 % -16,5 % 

Totalt antal reparationer x x x 

Andel marinmotorer på reparation x x x 

Andel gasmotorer på reparation x x x 

Genomsnittlig genomloppstid 
monteringslinje – utbana (alla motorer)  

5:40:12 5:37:56 -0,7 % 

Genomsnittlig genomloppstid inbana – 
utbana (alla motorer) 

3:52:22 3:51:59 -0,5 % 

Tabell 8 - Sammanställning av relevanta faktorer kopplade till uteslutning av industrimotorer 
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5.4 Scenario 3 – Uteslutning av gasmotorer 
Det tredje scenariot som observerats är en eliminering av alla gasmotorer. Gasmotorerna utgör en 
relativt liten del av de planerade sidoflödena, varför de observerade faktorerna inte får speciellt 
stora utslag, se Tabell 9. Det kan dock konstateras att liknande positiva effekter skulle uppnås i detta 
scenario som i de tidigare beskrivna. De genomsnittliga totala genomloppstiderna skulle minska 
och antalet motorer som måste repareras likaså. 
 
En faktor som är svårare att mäta när det kommer till gasmotorer är skillnaden det skulle göra för 
provningen. I dagsläget är flödet av gasmotorer, som tidigare nämnt, väldigt varierande och 
gasmotorer anländer ofta i klump till provningen. Detta på grund av de bemanningsskillnader som 
finns beskrivna i 4.1.6 Övriga områden. En eliminering av gasmotorerna skulle således helt eliminera 
denna ojämna arbetsbörda för provningen och minska dynamiken som orsakas på grund av den. 
Detta scenario kan också påvisa skillnaden det skulle göra för slutflödet ifall området provtryckning 
skulle kunna elimineras och istället byggas in i I/M kompletteringen. Alla gasmotorer passerar ändå 
quick, och det skulle sänka den genomsnittliga genomloppstiden ifall motorerna kan gå direkt från 
quick till inbanan och sedan direkt till provcell, vilket indikeras av sänkningen av genomloppstid i 
detta scenario.  
 
Att analysera hur hela slutflödet påverkas av sidoflödet som skapas av gasmotorer är också viktigt 
inför framtiden med tanke på de trender som finns i branschen. Detta diskuteras mer i 6.3 Framtida 
marknadskrav.  
 

Faktor Nuläge Nytt värde Skillnad från nuläge 

Skillnad Q-zon - utbana 8,5 % 7,6 % -10,6 % 

Totalt antal reparationer x x x 

Andel marinmotorer på reparation x x x 

Andel industrimotorer på reparation x x x 

Genomsnittlig genomloppstid 
monteringslinje – utbana (alla motorer)  

5:40:12 5:36:15 -1,2 % 

Genomsnittlig genomloppstid inbana – 
utbana (alla motorer) 

3:52:22 3:51:06 -0,8 % 

Buffertplatser - - -1 plats 

Tabell 9 - Sammanställning av relevanta faktorer kopplade till uteslutning av gasmotorer 

 

5.5 Scenario 4 – Eliminering av reparationer 
Som sista scenario testas istället att eliminera en parameter av slutflödet, nämligen att motorer 
oplanerat behöver repareras. Då scenariot i praktiken är ett av de mest orealistiska eftersom 
reparationer uppstår oplanerat syftar det ändå till skapa förståelse för vad reparation innebär för 
slutflödet som helhet. I Tabell 10 representeras de faktorer som förändras vid en eliminering av 
reparationer. Här visas mycket stort utslag på samtliga faktorer och de som påverkas mest av denna 
förändring är genomloppstiderna. Det gäller både tider mellan monteringslinje och utbana såväl 
som mellan inbana och utbana. En eliminering av reparationer skulle leda till att den genomsnittliga 
genomloppstiden sänks med ungefär en femtedel mellan dessa områden vilket får anses som 
mycket stort då andelen motorer som faktiskt skickas till reparation mellan dessa områden är 
betydligt mindre. Som nämnts tidigare i 4.1.6 Övriga områden har reparation väldigt varierande 
uppdrag vilket gör att vissa reparationer kan ta väldigt lång tid medan andra är kortare. Sannolikt 
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är det dessa längre reparationer som gör att motorer som hamnar hos reparation i genomsnitt får 
betydligt mycket längre genomloppstid.  
 
Utöver genomloppstider innebär även en eliminering av reparationer att antalet motorer som 
passerar Q-zon flera gånger minskar avsevärt. Dessutom innebär det i sin tur att belastningen mot 
provceller också minskar eftersom behov av att prova om en motor då reparationer utförts också 
elimineras. Slutligen försvinner behovet av reparations buffert på 13 platser vilka då skulle kunna 
frigöras för andra ändamål. Utöver dessa faktorer som tagits upp har även reparationsflödet 
kopplingar till dynamik kring provningen likt de andra scenariona som tagits upp tidigare. Alltså 
skulle mycket av dessa oförutsägbara förändringar som sker i flödet kring provningen elimineras 
då en motor inte skulle behöva repareras. Flödet blir således mycket mer förutsägbart och jämnt. 
Därför skulle det också bli enklare för truckföraren som arbetar kring provningen och reparation 
att planera sitt arbete.  
 

Faktor Nuläge Nytt värde Skillnad från nuläge 

Skillnad Q-zon – utbana 8,5 % 2,9 % -65,9 % 

Genomsnittlig genomloppstid 
monteringslinje – utbana (alla motorer)  

5:40:12 4:36:20 -18,8 % 

Genomsnittlig genomloppstid inbana – 
utbana (alla motorer) 

3:52:22 3:05:02 -20,6 % 

Buffertplatser - - -13 platser 

Tabell 10 - Sammanställning av relevanta faktorer kopplade till eliminering av reparationer 

 

5.6 Sammanfattning av scenarioanalys 
Scenarioanalysen tydliggör vilka faktorer som påverkas av motorerna som tillhör de olika 
scenariona. De mest påverkade faktorerna är: 
 

 Marinmotorer ökar slutflödets genomsnittliga genomloppstid. 

 Industrimotorer driver stor volym på reparation och Q-zon. 

 Gasmotorer ökar genomsnittliga genomloppstiden och orsakar många omkörningar i 
provcell. 

 Reparationer ökar genomsnittliga genomloppstiden och tar mycket plats i anspråk. 
 
Utifrån dessa ovanstående faktorer visas att samtliga av scenariona påverkar slutflödet på olika sätt 
och till olika grad. De beskrivna mätbara faktorerna påverkar även de mindre mätbara såsom 
dynamik mellan områden, vilket inte går att kvantifiera på samma sätt.   
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras projektet ur flera perspektiv. Till att börja med diskuteras relevansen av det här projektet 
som helhet, och vidare diskuteras mer specifika aspekter såsom platsutnyttjande, koppling till SPS och framtida 
förändringar på marknaden. Slutligen diskuteras hur validiteten av de resultat som projektet genererat har säkrats. 

6.1 Projektets relevans 
Ett stort fokus på motormonteringen på Scania handlar om att optimera huvudflödet eftersom 
dessa motorer driver störst volym. Sidoflödena som varit fokus för detta projekt driver betydligt 
mindre volym och tycks ha låg inverkan på slutflödet och produktionen i stort. Detta är dock inte 
hela sanningen och det existerar ett informationsgap kring detta hos motormonteringen. Det här 
projektet har identifierat att sidoflödena har större effekt på slutflödet än vad den generella bilden 
varit. Sidoflödena spelar en stor roll i arbetet att effektivisera och att göra slutflödet mer 
förutsägbart. Att ha kunskap om och förståelse för sidoflödena möjliggör enklare kontroll av 
slutflödet, eftersom de områden i slutflödet som har identifierats som begränsande påverkas 
mycket av de olika sidoflödena och utformningen av dem. Det ligger därför stor vinst i att förstå 
dynamiken hos de planerade sidoflödena och även att ha förståelse för vilka oplanerade sidoflöden 
som kan uppstå. Det handlar om att lyfta upp problemen till ytan och göra de synliga. Genom att 
göra det går riskerna förenade med sidoflödena från att vara okänt-kända till att istället bli känt-
kända och känt-okända. De planerade sidoflödena skulle då höra till gruppen känt-kända och de 
oplanerade flödena blir känt-okända. Just det faktum att det då finns kunskap om alla flöden och 
hur de beter sig gör att de blir kontrollerbara och förutsägbara. Därför blir det betydligt enklare att 
identifiera vart problem och risker döljer sig och härleda varifrån de uppstår. 
 
Analysen i projektet har byggt på historisk data och ett antal scenarion. Dessa scenarion kan tyckas 
orimliga eftersom de bygger på extrema förändringar i historisk data. Dock är syftet endast att 
isolera specifika aspekter av sidoflödena och observera dess påverkan på slutflödet när allt annat 
är oförändrat. Med hjälp av dessa extrema scenarion erhålls indikationer på påverkan och var den 
största potentialen finns när det gäller förändringar på sidoflödena. Eftersom analysen bygger på 
historisk data har scenariona endast utgått ifrån att eliminera den data som associeras med det 
specifika scenariot som testas. Alltså testas inte effekten som en ökning av något sidoflöde skulle 
ha på slutflödet. Detta eftersom denna analys skulle kräva alltför många förenklingar och 
antaganden av det utökade sidoflödet. Slutsatserna som dras från scenarioanalysen får istället ligga 
till grund för eller indikera hur en sådan ökning skulle påverka slutflödet. Detsamma gäller för den 
dynamiska aspekten av slutflödet. Med hjälp av scenariona kan en indikation erhållas på hur 
slutflödet skulle bete sig, men endast på en generell nivå och viss dynamik för huvudflödet 
elimineras inte i de historiska datapunkterna då sidoflöden tas bort. Alltså kan den scenariobaserade 
analysen ge en uppskattning om vad produktmixförändringar skulle innebära för slutflödet men 
med viss underskattning av påverkan. 
 
I kartläggningen har genomloppstider analyserats. I dessa har skillnad gjorts på processtid och tid 
mellan processer. I tid mellan process inkluderas alltså transporttid och bufferttid. Därmed har en 
grov uppskattning på värdeskapande respektive icke värdeskapande tid kunnat göras. 
Problematiken som är förenad med den värdeskapande tiden är, som tidigare nämnt, att det här 
projektet inte har analyserat i detalj vad som sker i processerna. Alltså har den värdeskapande tiden 
uppskattats till att vara all tid i process, vilket rimligtvis är en stor överskattning. Utifrån analysen 
som gjorts kan det dock konstateras att alla sidoflöden förmodligen har en betydligt lägre andel 
värdeskapande tid än huvudflödet eftersom genomloppstiden är markant högre. Se Bilaga 9 - 
Flödestider för de tider som ligger till grund för detta antagande. Sannolikt finns det därför en stor 
potential i att analysera den värdeskapande tiden för att identifiera effektiviseringsmöjligheter. Att 
ha kontroll på den värdeskapande tiden för sidoflödena gör dessutom flödet mer förutsägbart med 
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mindre variation i tiderna. Detta bör i sin tur bidra till att minska risken för dynamik i slutflödet. 
För att kunna genomföra en sådan värdeflödesanalys krävs ingående observationer på alla 
processer i områdena som respektive flöde genomgår. Detta tas upp i 7. Rekommendation och fortsatt 
arbete. 
 

6.2 Platsutnyttjande och överblickbarhet 
Fabriksytan runt provningen är i dagsläget begränsad och tas till stor del upp av alla buffertplatser 
associerade med sidoflöden. En utjämning av flödena skulle möjliggöra en reducering av antalet 
buffertplatser eftersom buffertarna då inte behöver hantera lika stor dynamik. Detta skulle i sin tur 
frigöra värdefull yta som skulle kunna användas till andra ändamål. En minskning av 
buffertplatserna och en sammanslagning av buffertarna skulle enligt teorierna om 
risksammanslagning innebära att det totala antalet buffertplatser skulle kunna minskas ytterligare. 
Risksammanslagning i lagersammanhang innebär att en sammanslagning av olika lager med olika 
varierande efterfrågan kan sänka den totala lagernivån och minska den sammanslagna variansen 
(Berman, et al., 2011). Tabell 11 visar ett exempel på detta. En sammanslagning av de fem 
buffertarna kring provningen skulle innebära att dess maximala sammanlagda buffertsaldo inte 
överskrider 12 motorer. Summan av antalet platser i de individuella buffertarna är 17, och ofta 
överskrids varje individuell bufferts kapacitet. Det leder till att motorerna måste ställas i andra 
buffertar som har lediga platser för tillfället. Dessutom visar beräkningarna på historisk insamlad 
data att variationskoefficienten för den sammanslagna bufferten markant sänks gentemot de 
individuella buffertarna. 
 

Buffert Antal platser Max Min Medel Variationskoefficient 

Avsvalning stora 4 6 0 2,2 75 % 

Buffert omkörning/rep ut 5 4 0 0,6 119 % 

Buffert klassning 2 5 0 1,0 85 % 

Buffert 
revision/referensmotor 

5 5 0 2,1 62 % 

Buffert specifika cellkrav 1 5 0 0,4 197 % 

Sammanslaget - 12 1 6,3 35 % 

Tabell 11 - Exempel på buffertsammanslagning 
(Dataintervall: 2016-02-03 – 2016-03-04, dagtid vardagar) 

 
En sammanslagning skulle dessutom innebära att den geografiska utspridningen av buffertarna 
skulle minskas och därmed underlätta både transport och kontroll. Bufferten för avvikande 
motorer bredvid inbanans buffert fungerar i dagsläget på ett sådant sätt. Flera sidoflöden delar 
samma buffertyta, vilket minskar antalet nödvändiga platser. Runt provningen skulle detta koncept 
innebära att truckförarna skulle kunna arbeta mer standardiserat eftersom alla sidoflöden skulle 
placeras på samma ställe. Team-leaders på provningen som planerar utnyttjandet av provcellerna, 
skulle få lättare att hålla koll på antalet motorer och vilka motortyper som ska provas. Denna 
minskning av buffertyta ställer dock stora krav på att den frigjorda ytan faktiskt kan användas till 
ett ändamål som är värdeskapande. 
 
En annan aspekt som är värd att nämna är det faktum att det i dagsläget inte finns tillräckligt 
definierade prioriteringsregler för alla situationer hos provningen. I dagsläget avgör team-leaders i 
realtid turordningen för sidoflödena och antalet celler som ska vara aktiva. Detta lägger stort ansvar 
på enskilda team-leaders att göra rätt prioriteringar och skapar risker i och med att flödet kring 
provningen i dagsläget är så pass komplext och oöverblickbart. Därför borde det finnas ett tydligare 
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sätt för team-leaders att avgöra det nuvarande buffertläget och vilka spelregler detta innebär för 
provningen. 
 

6.3 Framtida marknadskrav 
I och med de trender som finns i transportindustrin angående hållbara alternativa bränslen finns 
det stor anledning att anta att produktmixen hos motormonteringen kommer förändras i framtiden. 
Att tillverka motorer med alternativa drivmedel kommer med stor sannolikhet krävas i allt större 
utsträckning. Det skulle ställa förändrade krav på motormonteringen. Ett exempel är gasmotorer, 
vilket skulle innebära att sidoflödet med gasmotorer skulle öka och därmed också öka dynamiken 
i slutflödet. Utan ordentlig kontroll över sidoflödena skulle en sådan ökning kunna skapa 
problematik i slutflödet på grund av de problemområden som har behandlats i detta projekt. 
Problematiken riskerar då att uppmärksammas i ett för sent skede för att kunna förebyggas på ett 
strategiskt och långsiktigt sätt. Samma problematik kan även uppstå hos samtliga andra sidoflöden 
ifall marknadens efterfrågan förändras. I dagsläget skulle en relativt liten ökning av något av 
sidoflödena kunna skapa stora problem i slutflödet. 
 
Eftersom Scanias produktion är förbrukningsstyrd med korta ledtider krävs det att förändrade 
marknadskrav snabbt kan överföras i produktion. Det innebär att tidsramen för förebyggande 
åtgärder är relativt kort. Därför krävs god beredskap och kontroll över samtliga flöden för att inte 
bli överrumplad vid förändringar. 
 

6.4 Kopplingar till SPS 
Under 4.5 Identifierade problemområden identifierades ett antal principer där sidoflödenas nuvarande 
utformning inte följer principerna i SPS i samma utsträckning som huvudflödet gör. Dessa 
principer är takt, utjämnat flöde, balanserat flöde, visuellt och standardisering. En intressant 
diskussion som kan uppstå är dock att ifrågasätta värdet av att anpassa sidoflödena till SPS. 
Sidoflöde syftar per definition till att hantera de motorer som på något sätt måste avvika från det 
mer ”SPS-anpassade” huvudflödet. Det här projektet åskådliggör att det finns mer att vinna hos 
sidoflödena än vad som är uppenbart vid första anblick, i form av effektivisering av sidoflödena. 
Både i att minska störningen på huvudflödet och på att motorerna i sidoflödena ofta har en väldigt 
ineffektiv rutt. På grund av sidoflödenas karaktär är det inte rimligt att anta att de med hjälp av 
styrmedlen i SPS ska bli lika effektiva som huvudflödet, men det kan konstateras att flera av 
principerna skulle möjliggöra en förbättring av sidoflödena och på så vis ett effektivare slutflöde. 
 
Resultatet och de slutsatser som kan dras utifrån det här projektet bör självklart också ligga i linje 
med SPS prioriteringar: Säkerhet/miljö, kvalitet, leverans och ekonomi. Samtliga prioriteringar 
motiverar förändringar av sidoflödet. Rörande säkerhet/miljö bör mycket finnas att hämta om 
dynamiken som sidoflödena orsakar eftersom den säkerligen till viss del stör arbetsmiljön med de 
stötvisa flödet som ibland kan uppträda till följd av sidoflödena inverkan. Den interna kvaliteten 
hos sidoflödena är sämre eftersom de har högre frekvens hos reparation. Alltså skulle förbättringar 
som innebär mindre reparationer hos sidoflödet höja den interna kvaliteten. Leverans syftar till att 
uppfylla kundordern på utsatt tid, oavsett om kunden är extern eller intern. Det faktum att 
sidoflödena både repareras mer och stör huvudflödet motiverar förbättringar. Förbättringar skulle 
i så fall leda till leveransprecisionen höjs eller att motorer skulle kunna senareläggas med samma 
leveransprecision som tidigare. Gällande ekonomi skulle alla vinster i effektivitet och produktivitet 
som förbättringar hos sidoflödena skulle innebära göra att det är bra även ur ekonomisk synvinkel. 
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6.5 Validering av resultat 
Det finns ett antal faktorer som påverkar det här projektets slutgiltiga resultat och är intressanta att 
diskutera. Till att börja med är det av stor vikt att den data som använts representerar verkligheten 
eftersom det är grunden till kartläggningen och slutsatser. För att försäkra att så är fallet har 
datatriangulering använts. Data från olika system har jämförts och sammanfogats för att i största 
möjliga mån identifiera felkällor. Dessa felkällor har sedan eliminerats där det är möjligt för att 
undvika störning av resultatet. Dessutom har all data även jämförts med de observationer som gjort 
under projektets gång för att validera att de slutsatser som dragits stämmer med verkligheten. 
Utöver det har insikter och slutsatser verifierats med insatta intressenter på Scania under projektets 
gång. I det här delkapitlet förklaras hur de största felkällorna har hanterats, och hur den data som 
använts har validerats för att projektets slutgiltiga resultat ska anses ha hög validitet. 
 
Vid ett antal tillfällen har det identifierats att vissa loggpunkter är orimliga när de sammanfogas 
med de andra loggpunkterna i flödet. Exempelvis har det kunnat observeras att flera motorer har 
checkats ut från I/M komplettering (oftast quick) samtidigt, vilket är osannolikt och snarare tyder 
på att operatören valt att checka ut flera på en gång för att förenkla. Vid vissa av dessa tillfällen har 
motorer dessutom checkats in på nästkommande område innan de checkats ut från föregående. 
Dessa loggpunkter har då flaggats eftersom tiderna i process då inte anses vara tillförlitliga. Dock 
har tider utanför det område med konstig loggning kunnat användas eftersom dessa fortfarande 
anses tillförlitliga. Vid beräkning av totala genomloppstider har de individer med konstig loggning 
helt uteslutits. Detta resulterar i att vissa sidoflöden representeras av endast ett fåtal motorindivider. 
Detta är något som kan påverka reliabiliteten negativt. På grund av detta finns det en risk att vissa 
säsongsberoende aspekter förbises i analysen. Dock har dessa aspekter uppfattats som relativt små 
varvid reliabiliteten inte borde påverkas nämnvärt. 
 
Den djupare analysen av loggdata krävde att all data är hämtad från samma tidsintervall. Detta 
intervall är begränsat på grund av att ett av loggsystemen rensar data kontinuerligt när ordrar är 
slutförda. Därför är intervallet för den djupare dataanalysen relativt kort. På grund av detta finns 
det en risk att vissa säsongsberoende aspekter förbises i analysen. Dock har dessa aspekter 
uppfattats som relativt små varvid reliabiliteten inte borde påverkas nämnvärt. 
 
Utöver datavalidering har även de andra resultat som det här projektet kommit fram till validerats 
på olika sätt. Exempelvis har de flödeskartor som tagits fram genom observationer verifierats med 
insatta intressenter på Scania. Dessutom har den loggdata som använts kunnat styrka att de faktiska 
flödena är i linje med flödeskartorna. Ytterligare ett sätt på vilket resultatet har validerats är att de 
intervjuer som hållits har inkluderat många olika avdelningar på motormonteringen. Detta har gjort 
att den data som erhållits från intervjuerna har kunnat verifieras i andra intervjuer. Detta kan liknas 
vid den datatriangulering som använts för loggdata.  
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7. Rekommendation och fortsatt arbete 
I det här projektet har ett antal rekommendationer formulerats för att Scania i framtiden ska kunna bemöta de 
problemområden som tagits upp. Några av rekommendationerna kan implementeras i dagsläget, och några kräver 
vidare analys och fortsatt arbete innan de kan implementeras.  

Den första rekommendationen är kopplad till problematiken kring att hålla koll på läget i slutflödet. 
Problematiken handlar om att det i dagsläget är svårt att snabbt skapa sig en bild av det nuvarande 
läget eftersom buffertar är utspridda och det finns ingen samordnad information kring hur många 
motorer och vilka motortyper som befinner sig mellan in- och utbana. Rekommendationen är 
således att ständigt bevaka antalet motorer som befinner sig mellan in- och utbana, samt att med 
längre framförhållning kontrollera vilka motortyper som är inkommande. Specifikt fokus bör 
läggas på marin- och gasmotorer, eftersom deras flöde i detta projekt identifierats som komplicerat 
och tidskrävande. Detta för att alltid ha en bra överblick och kontinuerlig kontroll på nuvarande 
läget slutflödet. Detta skulle i stort sett underlätta för alla områden mellan in- och utbana och ge 
längre tidshorisont för planering och prioriteringar på områdena.  
 
Den andra rekommendationen handlar om att se över vilka motorer som måste stå i 
avsvalningsbufferten efter provningen. I dagsläget måste alla marinmotorer stå i den istället för att 
kylas i kyltunneln, trots att vissa faktiskt får plats i tunneln. Rekommendationen är således att låta 
alla motorer som får plats i kyltunneln passera den. Det skulle eliminera några buffertplatser kring 
provningen och minska dynamiken in till Q-zon eftersom dessa motorer då skulle följa 
huvudflödets rutt från provcell till utbana. Dessutom skulle genomloppstiden sjunka drastiskt för 
dessa motorer eftersom kyltiden blir cirka fem timmar kortare. Ett långsiktigt mål bör vara att alla 
motorer kan passera kyltunneln för att helt och hållet eliminera komplikationerna med 
avsvalningsbufferten.  
 
Som sista rekommendation föreslås att slå samman buffertar kring provningen för att på så vis 
samordna och skapa en bättre överblick över samtliga motorer kring provningen. Det skulle 
resultera i att totala antalet buffertplatser skulle kunna minskas eftersom en sammanslagning skulle 
minska den gemensamma variationen i flödena kring provningen. Om fler marinmotorer dessutom 
skulle kunna skickas via kyltunneln skulle behovet för bufferten avsvalning stora motorer markant 
kunna minskas. Alltså skulle den sammanslagna buffertens antal platser minska. Dessutom skulle 
det förenkla både för team-leaders på provningen och även truckförare eftersom antalet buffertar 
att hålla koll på reduceras. 
 
Med det här projektet till grund konkretiseras många möjligheter till fortsatt arbete på området. 
Eftersom det har kartlagts att sidoflödenas genomloppstider är markant högre än huvudflödet 
motiveras en grundligare analys för att identifiera effektiviseringsmöjligheter i dessa motorers 
värdeflöde. I en sådan analys bör fokus i första hand läggas på att identifiera och eliminera den 
icke-värdeskapande tid som inte har någon koppling till områdenas utformning. På längre sikt bör 
även en djupare analys av områdena som helhet utföras. En grundligare analys skulle även vara 
relevant för att undersöka rotorsaken till varför nästan alla planerade sidoflöden har en så pass stor 
representation på reparation. Det vore intressant att analysera både ingående komponenter och de 
inblandade processerna för att härleda problemen till specifika delar av flödet. 
 
Ytterligare ett område för fortsatt arbete handlar om trucken Celler. Något som identifierats som 
problematiskt är att nuvarande truckloop, där truckföraren enligt standard lämnar och hämtar en 
motor simultant, kan orsaka svältning av Q-zonen eller blockering av inbanan. Om det exempelvis 
inte finns motorer tillgängliga att hämta från inbanan måste truckföraren vänta till dess att en motor 
finns tillgänglig, även om det finns möjlighet att transportera motorer från provcellerna till Q-zon. 
Detta kan i sin tur leda till att Q-zonen blir tom, vilket i slutändan kan orsaka stopp på utbanan. 
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Därför bör möjligheten att frikoppla truckloopen undersökas. En sådan frikoppling skulle innebära 
att truckföraren skulle kunna hämta motorer från provcellerna utan att lämna någon. Detta skulle 
säkra att Q-zonen i så stor utsträckning som möjligt har motorer att arbeta med. En risk med detta 
är dock att denna truckposition blir för tungt belastad eftersom den redan i dagsläget är den 
position som har högst beläggning.  
 
Slutligen har det även identifierats under det här projektets gång att det finns utvecklingspotential 
när det kommer till dataspårbarhet. Framöver bör det prioriteras att samordna data på ett mer 
strukturerat sätt i samma system för att underlätta uppföljning och analys av slutflödet. Detta är 
framförallt viktigt på de områden där arbetet inte utförs på takt eftersom problemen som uppstår 
på dessa områden inte synliggörs i realtid. Dessutom har dessa områden mindre tvingande system 
för att saker loggas vid rätt tidpunkt.  
 
Sammanfattningsvis finns det stora möjligheter till fortsatt arbete och förbättringar på flera av de 
problemområden som identifierats under det här projektets gång. Det kan dock anses självklart 
och positivt eftersom en av huvudprinciperna hos Scania är just Ständiga förbättringar.  
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8. Slutsats 
I det här projektet har många intressanta aspekter av sidoflödena i slutflödet identifierats. 
Kartläggningen har åskådliggjort att det finns ett flertal problemområden orsakade av sidoflöden 
som komplicerar optimering och effektivisering av slutflödet. Dessutom har projektet visat på 
vilken nytta en bättre hantering av sidoflödena kan generera med avseende på principerna i SPS. 
 
En av grundorsakerna till slutflödets komplexa utformning är det diversifierade utbudet av motorer 
som monteras. Eftersom en del av motorerna har specifika egenskaper och därför inte kan 
monteras på de befintliga monteringslinjerna, behöver dessa istället kompletteras eller behandlas 
annorlunda efter monteringslinjerna. De områden som behandlar dessa kompletteringar hanterar 
ett varierat flöde med många varianter och relativt låga volymer. Det gör att områdenas processer 
är svårare att optimera och kapaciteten för dessa är svår att förutsäga eftersom de inte arbetar på 
takt och processtiden för olika motorvarianter varierar. Dessutom har hela slutflödet en funktionell 
verkstadslayout, vilket per definition innebär att det är svårt att optimera. Slutligen innebär en sådan 
layout i detta fall att transport med truck krävs mellan områdena, vilket inte är lika förutsägbart 
som ett sammankopplat flöde.  
 
Projektet visar att en bättre hantering av sidoflödena kan ge ett flertal fördelar, både direkt mätbara 
och indirekta. Till de direkt mätbara fördelarna hör sänkt reparationsfrekvens, bättre 
platsutnyttjande och minskad belastning på flaskhalsar. Dessutom skulle den totala genomsnittliga 
genomloppstiden kunna sänkas. Kartläggningen visar även att de planerade sidoflödena ger 
upphov till fler oplanerade sidoflöden än huvudflödet, vilket innebär att ett flertal av de mätbara 
fördelarna kan uppnås enbart genom bättre kontroll av de planerade sidoflödena. De indirekta 
fördelarna som exempelvis minskad dynamik kan också till stor del uppnås genom att flödet 
förbättras baserat på de mätbara aspekterna.  
 
För att konkretisera hur dessa fördelar skulle kunna uppnås har tre rekommendationer tagits fram. 
Dessa rekommendationer är tänkta att ha kort implementeringstid. Dessutom presenteras även 
några förslag på områden där vidare analys och arbete skulle leda till förändringar som ytterligare 
förbättrar flödet. Rekommendationerna handlar i första hand om hur det dagliga arbetet bör se ut 
och ett förslag på en ny buffertutformning. Det mer långsiktigt föreslagna arbetet handlar bland 
annat om att göra en detaljerad värdeflödesanalys på sidoflödesområdena och göra en grundlig 
utredning kring orsak till reparationsfrekvensen och de oförutsägbara problem som existerar hos 
de planerade sidoflödena.  
 
Sammanfattningsvis kan större förbättringar uppnås genom bättre kontroll av de planerade 
sidoflödena än vad som är uppenbart vid första anblick. Detta motiverar vidare arbete med dessa 
flöden för att minska den totala dynamiken i slutflödet. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjulista 

Namn: Titel: Typ av kontakt: 
Datum (första 
kontakt): 

Christian Gustavsson Gruppchef, DETF Veckovis avstämning 2016-01-25 

Sinisa Jakovljevic Processtekniker, DETF Veckovis avstämning 2016-01-25 

A Team-leader, DEMS Informell semistrukturerad 
intervju 
Fokusgrupp 

2016-01-26 

B Gruppchef, DELFU Informell semistrukturerad 
intervju 
Fokusgrupp 

2016-02-01 

C Team-leader, DELFU Informell ostrukturerad 
intervju 
Fokusgrupp 

2016-02-25 

D Gruppchef, DEMS Informell ostrukturerad 
intervju 
Fokusgrupp 

2016-02-25 

E Gruppchef, DEMM Informell semistrukturerad 
intervju 
Fokusgrupp 

2016-02-25 

F Produktionsplanerare, 
DELP 

Semistrukturerad intervju 
(möte) 

2016-02-26 

G Gruppchef, DEMR Semistrukturerad intervju 
(möte) 
Fokusgrupp 

2016-03-03 

H Team-leader, DEMR Semistrukturerad intervju 
(möte) 

2016-03-03 

I Operatör, DEQP Informell semistrukturerad 
intervju 

2016-03-08 

J Produktionstekniker, 
DEEA 

Informell semistrukturerad 
intervju 

2016-03-10 

K Processtekniker, DETI Semistrukturerad intervju 
(möte) 

2016-03-11 

L Team-leader, DEMM Informell semistrukturerad 
intervju 

2016-03-15 

M Team-leader, DEMM Informell semistrukturerad 
intervju 
Fokusgrupp 

2016-03-16 

N Gruppchef, DETT Semistrukturerad intervju 
(möte) 

2016-03-18 

O SPS-koordinator, DES Semistrukturerad intervju 
(möte) 

2016-03-18 

P Verkstadschef, DEM Semistrukturerad intervju 
(möte) 

2016-04-26 
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Bilaga 2 - Protokoll för buffertsaldo 
Tid  

Kyltunnel  

Avsvalning stora  

Buffert inbana in  

Buffert avvikande  

Buffert rep  

Buffert omkörning/rep ut  

Buffert klassning  

Buffert revision/referensmotor  

Buffert specifika cellkrav  

Buffert måleri  

Buffert måleri antal varma  

Buffert I/M ut  

Komplettering inbana ut  
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Bilaga 3 - Protokoll för truckrörelser 
Trucknamn Hämta Lämna Antal 

Celler Avsvalning stora Q-zon  

Celler Buffert klassning Provcell  

Celler Buffert komplettering inbana ut Provcell  

Celler Buffert omkörning/rep ut Provcell  

Celler Buffert revision/referensmotor Q-zon  

Celler Buffert specifika cellkrav Provcell  

Celler Inbana ut Buffert klassning  

Celler Inbana ut Buffert komplettering inbana ut  

Celler Inbana ut Buffert rep  

Celler Inbana ut Buffert specifika cellkrav  

Celler Inbana ut Provcell  

Celler Provcell Avsvalning stora  

Celler Provcell Q-zon  

Celler Q-zon Buffert omkörning/rep ut  

Celler Q-zon Buffert rep  

Celler Q-zon Buffert revision/referensmotor  

Celler Q-zon Provcell  

Celler Rep ut Buffert omkörning/rep ut  

Celler Rep ut Q-zon  

D12/D16 Buffert avvikande I/M komplettering  

D12/D16 Buffert motorblock D16 D16 line in  

D12/D16 Buffert pall D12 pall  

D12/D16 Buffert pall D16 pall  

D12/D16 D12 line ut Buffert avvikande  

D12/D16 D12 line ut Buffert inbana  

D12/D16 D16 line ut Buffert avvikande  

D12/D16 D16 line ut Buffert inbana  

D12/D16 D16 line ut D16 trycktest  

D12/D16 D16 trycktest Buffert inbana  

D12/D16 D16 trycktest Buffert rep  

D12/D16 D16 trycktest I/M komplettering  

In/Utbana Buffert inbana Inbana in  

In/Utbana I/M komplettering Buffert avvikande  

In/Utbana I/M komplettering Buffert inbana  

In/Utbana Slask (oljetömning) I/M före målning  

In/Utbana Utbana ut Buffert komplettering inbana ut  

In/Utbana Utbana ut Buffert måleri  

In/Utbana Utbana ut I/M före målning  

In/Utbana Utbana ut Slask (oljetömning)  

In/Utbana Utvecklingslinje Buffert inbana  

Måleri Buffert I/M ut Utlastning  

Måleri Buffert måleri Måleri in  

Måleri I/M före målning Buffert I/M ut  

Måleri Måleri ut Utlastning  

Måleri Utlastning Buffert pall (pallar)  

Måleri Utlastning Buffert pall (V-bock & pinnar)  
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Bilaga 4 - Värdeflödeskarta huvudflöde 

Tid mellan process
5

Inbana

1 per cell

Provning

7

Utbana

1

Q-zon

0

Kyltunnel

Kund

Takttid: 102s

Antal positioner: 4

Antal buffertplatser: 2+4

Cykeltid: 408s

Antal skift: 1,5

Tid mellan process
13

Måleri

Planering och logistik

612

4972

1146

1767

135

1233

2700

135

630

1466

5932,5

5928

11155,5

15501

FIFO FIFO FIFO

Buffert utlastning

D16D12

1h 22min 52s 1000 platserTakttid: Varierande

Antal celler:12

Genomsnittlig cykeltid: 

19min 6s

(Antal skift:1.5)

Antal platser: (32)

Cykeltid: 2700s

Takttid: 113s

Antal positioner: 35

Antal buffertplatser: 6

Cykeltid: 3955s

Antal skift: 1,5

Takttid: 90s

Antal positioner: 1

Antal buffertplatser: 2+1

Cykeltid: 90s

Antal skift: 1,5

Takttid: 105s

Antal positioner: 5 (6)

Antal buffertplatser: 2+2

Cykeltid: 420s

Antal skift: 1,5

Tid: 29s

Tid: 28sTid: 22s Tid: 31s

Tid: 23s Tid: 32s

Tid mellan process

29min 27s

Tid mellan process

20min 33s

Tid mellan process

2min 15s

Tid mellan process

24min 26s

1h 38min 54s

 
 



 

E 
 

Bilaga 5 - Loggdata planerade sidoflöden 
Denna bilaga ger en grov uppdelning på de olika planerade flödena. Observera att alla dessa flöden kan inkludera 
oplanerade sidoflöden. Det åskådliggörs i tydligt tabellen som visar på skillnaden de oplanerade sidoflödena ger 
upphov till på Q-zon i form av extra loggningar. Dataintervallet sträcker sig från 2015-11-02 till 2016-04-28 
vardagar. 

 

Loggpunkt och 
flödestyp 

Genomsnittligt 
antal (vardagar) Standardavvikelse Variationskoefficient 

Q-zon    

Alla 341,7 42,4 12,4 % 

Huvudflöde 310,8 37,9 12,2 % 

Gas 2,8 2,5 89,9 % 

Marin 4,5 2,5 54,8 % 

Industri 20,6 7,5 36,3 % 

Referensmotor 2,9 1,9 65,4 % 

Utbana    

Alla 314,8 38,3 12,2 % 

Huvudflöde 290,9 35,7 12,3 % 

Gas 2,5 2,2 90,4 % 

Marin 3,5 1,9 54,6 % 

Industri 17,8 6,3 35,2 % 

 
 

Flödestyp Skillnad i antal loggningar mellan Q-zon och utbana 

Alla 8,5 % 

Huvudflöde 6,8 % 

Gas 13,9 % 

Marin 28,9 % 

Industri 15,3 % 
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Bilaga 6 - Loggdata oplanerade sidoflöden 
Dataintervallet sträcker sig från 2015-11-02 till 2016-04-28 vardagar. I några av tabellerna indikeras data 
med *, där fler * indikerar högre värde. 

 

Avvikelser till reparation för respektive flöde.  

 Utbana Andel till reparation 

Flödestyp Antal  Andel  

Huvudflöde 34623 92,4 % * 

Gas 296 0,8 % ** 

Marin 418 1,1 % *** 

Industri 2124 5,7 % ** 

Referensmotor - - - 

 

Andel av respektive flöde till Revision.  

Flödestyp Andel till revision 

Alla 1,6 % 

Huvudflöde 1,7 % 

Gas 3,8 % 

Marin 0,0 % 

Industri 0,8 % 

 

Andel till reparation från respektive monteringslinje .  

 Total volym Andel till reparation 

Monteringslinje 
Antal 

individer Andel 
 
 

D12 34670 87,4 % * 

D16 5008 12,6 % ** 
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Bilaga 7 - Buffertbeskrivning 

                                                 
1 Reparation ändrad till 12 stycken och omkörning ändrad till 2 stycken från den 2016-05-02 

Buffert 
Typ av 
flöde Inflöde Utflöde 

Antal 
platser 

Medel-
saldo 

Genomsnittlig 
skillnad FM-EM 

Genomsnittlig 
skillnad EM-FM 

Kyltunnel Huvudflöde Q-zon Utbana 
Reparation 
Revision 
Omkörning 

32 25,7 1,92 -4,17 

Avsvalning stora motorer Sidoflöde, 
planerat 

Provcell Q-zon 
4 2,2 1,54 -1,75 

Inbana Huvudflöde D12 
D16 
I/M komplettering 

Inbana 
40 13,5 9,77 -12,17 

Reparation Sidoflöde, 
oplanerat 

Alla Reparation 
131 6,3 1,62 -2,75 

Omkörning 
 

Sidoflöde, 
oplanerat 

Reparation 
Kyltunnel 

Provcell 
51 0,6 0,38 -0,75 

Marin Sidoflöde, 
planerat 

Inbana Provcell 
2 1,0 1,08 -1,25 

Specifik provcell (övriga) Sidoflöde, 
planerat 

Inbana Provcell 
1 0,4 -0,15 0,50 

Revision/referens-motor Sidoflöde, 
oplanerat 

Kyltunnel Revisionscell 
5 2,1 0,23 -0,42 

Måleri Huvudflöde Utbana Måleri 108 31,0 4,92 -10,92 

I/M utlastning Sidoflöde, 
planerat 

I/M före målning Utlastning 
9 2,2 1,92 -2,00 

Avvikande motorer Sidoflöde, 
planerat 

D12 
D16 
I/M komplettering 

Reparation 
I/M komplettering 12 3,9 0,31 -0,67 

Komplettering inbana ut Sidoflöde, 
oplanerat 

Inbana Provcell 
Reparation 

4 
Tillräcklig 

data saknas 
Tillräcklig data saknas Tillräcklig data saknas 
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Bilaga 8 - Flödeskartor 

Inbana

Omkörning
Reparation

I/M 
komplettering

D12 monteringslinje
Avvikande

D16 monteringslinje

Måleri

Avsval 
stora

Spec. 
cell

Reparation

Komplett-
ering inbana

Provtryckning

In
b

a
n

a

U
tb

an
a

Provning

Q-zon

Kyltunnel

Revision

Marin

I/M ut

Måleri

Slask

Revision

I/M före 
målning

Slask

Utlastning

Huvudflöde

Planerat sidoflöde

Oplanerat sidoflöde

Referens

Referens

I/M före 
målning

 



 

I 
 

 
 
 

Inbana

Omkörning

Reparation

D12 monteringslinje

Avvikande

D16 monteringslinje

Måleri

Reparation

Inbana UtbanaProvning Q-zon Kyltunnel Måleri Utlastning

Huvudflöde

Planerat sidoflöde

Oplanerat sidoflöde

I/M utSlask

I/M före 
målning

Slask

I/M 
komplettering

Avsval 
stora

Spec. 
cell

Komplett-
ering inbana Revision

Marin

Revision

Referens

Provtryckning I/M före 
målning
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Inbana

D12 monteringslinje

D16 monteringslinje

Inbana UtbanaProvning Q-zon Kyltunnel Utlastning

I/M utSlask

I/M före 
målning

Slask
I/M före 
målning

Inbana

D12 monteringslinje

Avvikande

D16 monteringslinje
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Bilaga 9 - Flödestider  
Denna bilaga presenterar genomloppstider för samtliga flöden. Varje tid representerar ett genomsnitt för de motorer 
som passerar respektive område eller buffert. Eftersom endast tider under vardagar har analyserats kan det 
underliggande antalet motorer skilja sig åt mellan tiderna. Kolumnerna visar de olika oplanerade sidoflödena som 
respektive planerat flöde kan avvika till. Dataintervallet för samtliga flöden sträcker sig från 2016-01-27 till 
2016-04-28 vardagar. 

 

Huvudflöde rak 

 Inga oplanerade 
sidoflöden Reparation 

Omkörning 
utan reparation Revision 

Bufferttid inbana 1:27:20 4:43:54 1:31:01 1:23:15 

Nettotid in- till utbana 2:45:14 20:15:00 4:56:05 17:55:38 

Bufferttid måleri 1:40:35 2:03:15 1:42:54 2:00:24 

Nettotid måleri 1:54:15 2:23:37 2:02:47 2:00:58 

 

Huvudflöde V8 

 Inga oplanerade 
sidoflöden Reparation 

Omkörning 
utan reparation Revision 

Bufferttid inbana 0:47:41 4:28:37 1:13:17 0:55:37 

Nettotid in- till utbana 2:43:52 11:53:10 7:39:27 20:56:34 

Bufferttid måleri 1:24:40 1:13:12 1:18:22 1:12:32 

Nettotid måleri 2:00:22 2:18:49 1:43:17 2:37:21 

 

Marin rak 

 Inga oplanerade 
sidoflöden Reparation 

Omkörning 
utan reparation 

Bufferttid MK Rak 7:42:42 11:59:38 15:45:00 

Nettotid MK Rak 9:42:50 9:05:34 6:33:04 

Bufferttid inbana 0:55:28 0:59:29 0:55:36 

Nettotid in- till utbana 9:17:11 12:49:14 9:39:00 

Bufferttid före målning 9:55:19 13:08:17 20:34:40 

Nettotid före Målning 1:42:25 1:34:13 1:00:56 
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Marin V8 

 
Inga oplanerade 

sidoflöden Reparation 
Omkörning 

utan reparation 

Bufferttid marinkomplettering 13:06:38 9:41:54 3:14:36 

Nettotid marinkomplettering 23:59:20 22:35:13 15:00:49 

Bufferttid inbana 0:40:35 0:30:30 0:11:04 

Nettotid in- till utbana 10:19:40 19:20:56 12:10:30 

Bufferttid före målning 12:17:47 21:55:31 75:21:40 

Nettotid före Målning 2:05:49 1:40:21 0:53:10 

 

Industri före målning 

 Inga oplanerade 
sidoflöden Reparation 

Omkörning 
utan reparation Revision 

Bufferttid inbana 1:26:13 4:47:19 1:09:41 0:42:12 

Nettotid in- till utbana 2:51:01 8:46:45 7:40:18 14:04:36 

Bufferttid före målning 10:26:35 7:43:52 6:33:47 20:55:20 

Nettotid före Målning 2:04:55 1:37:42 2:52:03 4:19:54 

 

Industri quick 

 Inga oplanerade 
sidoflöden Reparation 

Omkörning 
utan reparation Revision 

Bufferttid quick 3:05:51 7:56:08 1:44:12 - 

Nettotid quick 0:25:49 0:53:34 0:24:09 - 

Bufferttid inbana 1:20:13 3:02:07 2:16:39 - 

Nettotid in- till utbana 3:32:33 13:36:29 7:03:00 - 

Bufferttid före målning 16:11:31 6:31:15 13:23:07 - 

Nettotid före Målning 1:47:16 1:48:13 3:24:27 - 
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Buss/lastbil quick 

 Inga oplanerade 
sidoflöden Reparation 

Omkörning 
utan reparation Revision 

Bufferttid quick 4:54:17 10:14:27 - - 

Nettotid quick 1:02:08 0:21:38 - - 

Bufferttid inbana 1:30:19 1:37:45 - - 

Nettotid in- till utbana 3:30:54 5:48:34 - - 

Bufferttid måleri 1:38:30 2:40:43 - - 

Nettotid måleri 2:19:20 1:43:34 - - 

 

Gas 

 Inga oplanerade 
sidoflöden Reparation 

Omkörning 
utan reparation Revision 

Bufferttid quick 6:21:45 11:00:25 1:50:53 - 

Nettotid quick 1:29:48 1:16:57 3:41:10 - 

Bufferttid inbana 2:41:04 4:10:09 3:07:57 - 

Nettotid in- till utbana 5:15:08 23:17:11 6:41:30 - 

Bufferttid måleri 2:26:51 1:06:46 4:36:30 - 

Nettotid måleri 1:43:07 3:07:20 1:56:30 - 

 


