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Sammanfattning 

Rapporten presenterar ett antal olika metoder för problemlösning och strategier för att på ett effektivare 

sätt hantera kvalitetsavvikelser i monteringslinor. De i rapporten huvudsakligen avhandlade strategierna är 

poka-yoke och In-Process Verification (IPV), som är en strategi för kvalitetsförbättring genom att den 

minskar behovet av omfattande och i regel ineffektiv End-of-Line Testing genom att den underlättar 

rotorsaksanalys.  

För att verifiera strategierna har författarna genomfört ett projekt för Scanias motormontering där 

ledningen önskar halvera antalet inkomna avvikelserapporter från sina kunder. Baserat på Scanias interna 

statistik har författarna analyserat nuläget och identifierat områden med störst förbättringspotential och 

som därefter analyserats vidare. Författarna har därefter föreslagit lösningar baserat på IPV och poka-

yoke-principen där det varit möjligt eller presenterat områden som behöver utredas vidare av Scanias 

personal. 

Författarna anser att motormonteringen bör avsätta ytterligare resurser för att förbättra arbetet med In-

Process Verification för att halvera antalet avvikelser. Målet är realistiskt men för att det ska nås krävs att 

motormonteringen arbetar med bland annat funktionskontroller av sensorer och kablar för att på så sätt 

kunna upptäcka var i hanteringen av dessa som avvikelser uppstår. Ytterligare ett förslag är att uppgradera 

dagens Q-zon i måleriet till en Quality Gate som är en renodlad slutbesiktning av den montering som sker 

i måleriet. 

  



Abstract 
This paper presents a number of different methods and aspects for quality improvement and solving 

issues regarding quality in assembly lines. The main strategies presented in the paper are poka-qoke and 

In-Process Verification (IPV), which is a strategy for quality improvement as it decreases the need for 

extensive and generally ineffective End-of-Line Testing by easing root cause analysis. 

To verify the presented strategies, the authors have completed a project for the management at Scania’s 

engine assembly department who aims to cut the number of received deviation reports in half. Using 

Scania’s internal statistics, the authors have analyzed the present situation and selected areas with the 

greatest potential for improvement and conducted further analysis. The authors have suggested solutions 

based on IPV and poka-yoke principles where possible, or presentented areas that need further 

investigation by Scania’s personnel. 

The authors suggest that Scania’s engine assembly department should allocate more resources to improve 

the use of In-Process Verification to be able to halve the number of incoming deviation reports. It is 

realistic and possible to reach the set goal, but it requires that the engine assembly department implement 

function tests of sensors and cables, thus discovering where in the process these deviations occur. 

Another suggestion is to upgrade the current Q-zone in the paint shop to a Quality Gate that is a 

dedicated final inspection of the parts that are assembled in the paint shop. 

 

  



Förord 
Rapporten är resultatet av ett kandidatexamensarbete i industriell produktion för Institutionen för 

industriell produktion på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet har varit både roligt och 

lärorikt samtidigt som det stundtals varit en utmaning. Författarna refererar till sitt uppdrag gentemot 

Scania som ”projektet” och benämner sig själva som ”projektgruppen” i rapporten. 

Vi vill tacka Lasse Wingård på KTH som varit vår handledare och ett stöd under arbetet, samt rikta ett 

stort tack till Fredrik Swahn som varit vår närmsta kontaktperson hos Scania och den person som 

utformade riktlinjerna för kandidatexamensarbetet. Därtill vill vi passa på att tacka personal, i synnerhet 

Karin Löw, på Scanias motormontering som bistått med både kunskap och erfarenheter. Slutligen vill vi 

också tacka lektorer och doktorander på KTH som ställt upp på intervjuer och delgivit oss sina kunskaper. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Inom den tillverkande industrin är det allt viktigare med kortare ledtider, högre volymer och hög, jämn 

kvalitet. Företag strävar ständigt efter att utveckla och förbättra sina processer för att uppnå sina mål på 

ett mer resurseffektivt sätt och på så vis öka konkurrenskraften och stärka sin position på marknaden. 

Många processer är väldigt stabila och tillförlitliga med god tillgänglighet, men trots det är det vanligt med 

en avslutande kontroll efter att produkten färdigställts. Detta görs för att säkerställa att produkten 

överensstämmer med det förväntade resultatet och att den håller rätt kvalitet. 

Att göra en slutlig kvalitetskontroll eller funktionskontroll av en produkt ger en indikation på processens 

kapabilitet och duglighet, men tillför samtidigt ett moment som i grund och botten är ett slöseri. För 

företag är kontrollen ett nödvändigt ont som tar tid och kostar pengar, både direkt i processen och i form 

av garantier och service, men som krävs för att garantera kunden en produkt som motsvarar 

förväntningarna. En sådan kontroll kan handla om att visuellt inspektera produkten med fokus på saker 

som defekter, form och färg. För en monterad produkt kan det också handla om att verifiera att rätt 

artiklar är monterade, att de är fästa på rätt sätt och åt rätt håll. Riktigt komplexa produkter behöver också 

funktionstestas så att de inte bara är monterade på rätt sätt utan också fungerar tillfredsställande. 

En sådan komplex produkt är en förbränningsmotor för en lastbil. Motorn består av ett stort antal 

ingående artiklar och i takt med att utvecklingen går framåt blir många av dessa artiklar mer och mer 

avancerade med elektronisk styrning och mycket snäva toleranser i måttsättningar. Det gör att motorn 

behöver både kvalitetskontrolleras och funktionstestas. Genom att effektivisera de processtegen minskas 

resursförbrukningen, både miljömässigt och ekonomiskt. 

1.2 Studieobjekt 
Som studieobjekt för projektet har projektgruppen haft Scanias motormontering. Monteringen är 

uppdelad i tre olika huvudlinor; en grundmotorlina och två separata linor för raka motorer respektive V8-

motorer. Runt linorna finns förmonteringar och materialfasader. På förmonteringarna sätts flera artiklar 

ihop till en större komplettartikel som i sin tur monteras på en station på linan. Materialfasader är de ytor 

som omger linorna och förmonteringarna och som finns för att leverera artiklar till linan på den station de 

behövs. En schematisk bild över linorna och flödet finns i Figur 1 nedan. 

 

Figur 1– Schematisk bild över linorna och flödet 
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Grundmotorlinan är utformad som ett S där motorblocken placeras i sekvens i ena änden. Blocken förs 

mellan stationer där de står still under hela takttiden. Längs linan monteras interna, centrala artiklar som är 

gemensamma för alla dieselmotorer oavsett konfiguration, såsom kolvar, vevaxel, cylinderhuvuden och 

ventiler. Därefter dockas grundmotorn på en lastbärare och förs in i flödet för raka motorlinan, som även 

den har en S-form, men är avsevärt mycket längre än grundmotorlinan. Motorn åker kontinuerligt genom 

flödet under takten och på lastbäraren finns en skärm som visar montören vilka artiklar som ska monteras 

på vilken station och i vilken ordning. Längs linan monteras utanpåliggande artiklar, exempelvis pumpar, 

kablage, slangar och elektroniska artiklar. Tillsammans utgör grundmotorlinan och raka motorlinan tio 

avdelningar och kallas internt av Scania för D12-linan. 

V8-motorerna monteras helt och hållet på V8-linan, från motorblock till färdig motor. Linan ligger mellan 

grundmotorlinan och raka motorlinan och är formad som ett L. Motorblocken läggs på i hörnet där 

linjerna i L-formen möts och åker sedan från station till station längs utsidan av L-formen. I mitten finns 

plats för förmonteringar och materialfasader. V8-linan utgörs av tre avdelningar. Till skillnad från den raka 

linan stannar lastbäraren på varje station. V8-linan kallas internt av Scania för D16-linan. 

Efter färdigställd montering körs motorerna till inbanan för motorprovningen där de förbereds för 

funktions- och kvalitetstester i en provrigg. Motorn programmeras utifrån vilken profil den ska ha. 

Profilen definieras av både givna konstruktionsparametrar, men också efter vad kunden beställt och hur 

motorn kommer att användas. Därefter kopplas motorn in i en provrigg där motorn körs varm och dess 

prestanda mäts i ett antal steg gentemot förväntade resultat. Samtidigt lyssnar en montör efter missljud 

och motorn testas för läckage i olje-, bränsle- och kylsystemen. 

När motorprovningen är genomförd kyls motorn ner och körs till reparationsavdelningen om avvikelser 

upptäckts, annars körs motorn till måleriet. Innan motorn målas maskerar en montör känsliga ytor och 

andra områden som inte ska täckas av färg, så som kopplingar och öppningar i motorn. Motorn målas för 

att skyddas mot rost och därefter inspekteras resultatet innan remmar och fläktring monteras på. Sedan 

placeras motorn i ett färdigvarulager i väntan på leverans. 

Tiden som krävs för en provcykel baseras på den mängd test som utförs i motorprovningen. I dagsläget 

tar en cykel 10-12 minuter per motor. Det resulterar i att den tillgängliga tiden att testa motorer under ett 

skift är kortare än den tid som behövs och därför testas överskottet av motorer på ett senare skift med 

kortare takttider. I sin tur gör det att tiden för en provcykel delvis begränsas av antalet motorer som 

produceras per dag. Alltså gör det att det endast finns utrymme för ett visst antal tester och kontroller utan 

att de medför kapacitetsproblem. Det är därför möjligt att tid saknas för att fullt ut genomföra alla tester 

som skulle behövas. Utöver det finns det heller inte möjlighet att prova alla funktioner i motorn, då det 

krävs att andra artiklar i lastbilen är monterade. Det resulterar i att motorprovningen i dagsläget inte kan 

fånga alla potentiella avvikelser som kan uppstå. Därtill sker motorprovningen innan motorn är helt 

komplett, eftersom målning och ett antal monteringsmoment sker efter att motorn testats. Det gör att ett 

antal motorer med avvikelser levereras till chassimonteringen, där felen upptäcks och en rapport skickas 

till motormonteringen. 

För att minska antalet avvikelserapporter behöver motorprovningens kvalitetskontroller förbättras. 

Genom att lyfta ut tester av delsystem och artiklar ur motorprovningen och istället placera dem tidigare i 

produktionsflödet kan avvikelser upptäckas lättare och åtgärdas snabbare. 

1.3 Problemställning 
Under 2016 vill ledningen för motormonteringen på Scania halvera antalet avvikelserapporter från sina 

närmsta kunder, chassimonteringarna. Projektet syftar till att utreda hur Scania kan förbättra sin kvalitets- 

och funktionskontroll av motorer, i och utanför linjeflödet. För Scanias del ska projektet bidra till att nå 

satta produktions- och kvalitetsmål utifrån miljö-, kund- och konstruktionskrav, för att på så vis minska 

antalet rapporterade avvikelser från chassimonteringarna. 
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1.4 Avgränsningar 
Projektgruppen har endast analyserat de avvikelser som motormonteringen i Södertälje fått från 

chassimonteringarna i Europa under perioden 2015-01-01 till och med 2016-03-08. Perioden valdes så att 

tillgängliga data var relevanta sett till de löpande förändringar som görs kontinuerligt i Scanias produktion. 

Äldre data kan visa på avvikelser som redan åtgärdats och därför inte längre är aktuella varför de skulle ge 

en felaktig bild av nuläget.  

Motormonteringens interna avvikelser har beaktats av projektgruppen, men inte studerats noggrannare om 

det inte ansetts nödvändigt för problemställningen. Avvikelserapporter från chassimonteringen har inte 

analyserats på djupet, såvida projektgruppen inte ansett att de inte varit uppenbart enkla att lösa. Skälet till 

det var för att ge en bredare bild av vilka avvikelser som fanns och vilka monteringsområden som 

genererat flest avvikelserapporter, och på så vis kunna ge förslag på vilka avvikelser och områden som 

Scania ska fokusera på att lösa och hantera först. 

1.5 Metod 
Projektet har handlat om studera metoder för förbättring av kvalitet med hjälp av kvalitetskontroller i 

tillverkande industrier. Utifrån detta tog projektgruppen kontakt med Scania för att diskutera potentiella 

områden som ryms inom projektramarna. Parallellt med detta har projektgruppen inhämtat grundläggande 

kunskaper inom kvalitetsstyrning och verktyg för kvalitetshantering. 

Efter att ha tagit kontakt med Scania och beslutat fokusområde har projektgruppen avsatt tid för att lära 

sig om produkterna som tillverkas och monteringsprocessen för det berörda området. Därtill kontaktade 

och intervjuade projektgruppen flera anställda som arbetade med kvalitetsprocesser och montering. 

Projektgruppen använde Scanias interna kvalitetsrapporteringssystem eInternal och tog del av den statistik 

som finns samlad. Statistiken användes för att titta på om och hur avvikelser kan grupperas och 

klassificeras, dels ur Scanias eget perspektiv, men också om det finns andra, mer lämpliga sätt att göra 

detta. 

Efter att statistiken omarbetats och analyserats föreslår projektgruppen vilka områden och återkommande 

avvikelser som ska prioriteras för framtida förbättringsarbeten. Förslagen togs fram genom att kombinera 

vetenskapliga metoder med erfarenheter från Scania och projektgruppens egna studier. 
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2 Kvalitetssäkring 
En definition av kvalitet är: ”en utmärkt vara eller tjänst som uppnår eller överstiger kundens 

förväntningar eller behov” (Yi & Yusof, 2007). Projektgruppen har valt att utgå från den definitionen och 

baserat på den presenterar det här kapitlet två olika kvalitetsstrategier, vad som är syftet med dessa och 

hur dessa teoretiskt kan skapa och underlätta kvalitetsarbete. Strategierna är In-Process Verification och 

poka-yoke. Därtill presenteras metoder för rotorsaksanalys som är en viktig del i arbete med förbättring av 

kvalitet. 

2.1 In-Process Verification 
Verifiering av utfört arbete kan, som tidigare nämnts, anses som ett slöseri, under förutsättning att 

processen i vilken arbetet skett kan garantera att arbetet genomförts på rätt sätt, med rätt kvalitet och 

resultat. En produkt kan ofta kontrolleras efter att den färdigställts och då avgöra om den innehåller några 

avvikelser. En sådan slutlig verifiering kan vara nödvändig för att genomföra funktionstester eller för att 

upptäcka olika typer av läckage, vilket inte skulle gå att göra innan produkten är färdigställd. Skulle fel 

upptäckas vid ett sådant test kan det innebära att hela produkten måste tas isär för att byta en artikel eller 

byggas om helt från början.  

Genom att verifiera att en artikel monterats korrekt eller att resultatet av en delprocess uppfyller kraven så 

snart det är möjligt, reduceras det slöseri som uppstår då produkten måste tas isär för reparation på grund 

av avvikelsen. En sådan strategi kallas för In-Process Verification (IPV) eller In-Process Testing (IPT). 

Projektgruppen anser att begreppet IPV är ett bredare begrepp då verifiering inbegriper även testning, och 

har därför valt att endast tala om IPV. En annan, historiskt vanlig, strategi är ”End of Line Testing” 

(ELT), som innebär att verifiering av funktion och kvalitet endast görs när slutprodukten är färdigställd. 

En del i att arbeta med IPV som kvalitetsstrategi är att välja antalet kontrollstationer, så kallade ”Quality 

Gates” (QG), som är integrerade i produktionslinan och var dessa bör vara placerade för att vara så 

effektiva som möjligt. I en QG inspekteras det arbete som utförts på en eller flera arbetsstationer, ofta 

genom manuell visuell besiktning och med stöd av fastlagda rutiner, såsom checklistor. 

Det går att matematiskt modellera den optimala mängden av QG i förhållande till ELT, och vilken av 

dessa strategier som är att föredra. Dessa matematiska modeller bygger på kostnadseffektivitet. För många 

scenarion visar det sig att IPV är en mer kostnadseffektiv strategi än ELT (Battini, Faccio, Persona, & 

Sgarbossa, 2012).  

IPV är en bred strategi som innefattar mycket, men principen är att verifiera en delprocess så tidigt som 

möjligt efter att den utförts. Alltså kan IPV vara implementering av QG som syftar till att kvalitetssäkra 

produktionstekniska processer, det vill säga att verifiera att de artiklar som ska vara monterade också är 

monterade och på rätt sätt. QG kan också användas för att kvalitetstesta funktionen på delsystem där hela 

systemet ännu inte är monterat, eller att avgöra huruvida artiklar har defekter eller uppfyller 

kvalitetskraven. Användning av QG underlättar felsökningen genom att det snabbt tydliggörs vilken artikel 

eller vilket delsystem som är defekt. IPV är i detta avseende skilt från ELT där det är enkelt att upptäcka 

funktionsfel och kvalitetsbrister men komplicerat att avgöra vilka artiklar som orsakat dessa. Att enbart 

använda ELT som verifieringsverktyg ger upphov till tidskrävande felsökning för att finna rotorsaker till 

kvalitetsavvikelserna (Battini et al., 2012).  

Vid en produktionslina där lager-på-lager-princip tillämpas, alltså där artiklar monteras på andra redan 

monterade artiklar, finns det en överhängande risk att avvikelser inte upptäcks förrän senare i flödet. I 

bästa fall hittas de i ELT eller kanske av en slump, men i värsta fall upptäcks de av kunden. Vid 

framtagning och utformning av QG enligt IPV är det viktigt att det finns en tydlig metod för att prioritera 

de arbetsstationer där oupptäckta defekter riskerar att bli kostsamma om de inte upptäcks i tid. För att 

utformningen ska ske på bästa sätt bör kontrollstationerna placeras utefter följande punkter(Rau, Chu, & 

Cho, 2005): 
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 Placera en QG innan en arbetsstation som har en hög processkostnad, detta görs för att inte 

utföra en dyr aktivitet på en defekt produkt. Det minimerar också det eventuella omarbete som 

måste göras och är kopplad till den dyra processkostnaden.  

 Placera QG efter arbetsstationer som har en hög grad av kvalitetsavvikelser, eller där det finns 

stor risk för att de uppstår. Det innebär att processer med hög risk inspekteras och att eventuella 

defekter kan upptäckas innan nästa arbetsstation.  

 Placera QG vid slutmontering av ett ”artikellager” om det är möjligt. Då inspekteras eventuella 

defekter innan de täcks av ytterligare artiklar. Jämför vilka lager som har högst prioritet och 

placera en QG efter dessa. Detta innefattar även inspektion av färdigmonterat system, alltså även 

ELT.  

 Hitta det område som har flest antal arbetsstationer utan QG och placera en kontrollpunkt i 

mitten av dessa. Om det finns flera kandidater så prioritera den som ligger tidigast på 

produktionslinan. 

Användande av IPV som strategi innebär inte nödvändigtvis att ELT bör slopas då ELT enligt ovan kan 

ses som en del av IPV.  

2.2 Poka-yoke 
Toyota har länge varit framstående och drivande i arbetet att systematisera och ta fram ett system för 

produktionsstyrning och integration mellan teknik och människa. Inom Toyotas produktionssystem 

Toyota Production System (TPS) finns begreppet ”autonomation”, vilket inte är detsamma som 

”automation” (Monden, 1994). Skillnaden ligger i att inte skapa endast ett automatiskt system, utan ett 

system där en delprocess automatiskt upptäcker om ett fel har uppstått och stoppar produktionslinan. 

Ett viktigt verktyg i det autonoma systemet är ”poka-yoke”, som fritt översatt från japanska betyder 

”misstagssäkring”. Tanken bakom begreppet är att fel alltid kommer att uppstå, och att det inte är 

realistiskt att en montör eller operatör alltid gör rätt. Problemet ligger inte i huruvida en person ibland gör 

fel, utan i om felet inte upptäcks, vilket resulterar i en avvikelse för kunden (Fisher, 1999). 

Poka-yoke-lösningar syftar till att det inte ska gå för montören eller operatören att göra fel. Sådana 

lösningar kan vara inbyggda i konstruktionen som på så vis förhindrar att fel artikel monteras eller att de 

monteras på fel sätt. Det kan också handla om produktionstekniska lösningar. I en montering där 

montören har flera artiklar att välja mellan, kan en lampa indikera vilken som är rätt för den aktuella 

produkten. En annan lösning är också att en skruvdragare måste registrera ett visst antal dragningar, 

annars stannar linan. Genom att använda poka-yoke-lösningar skapas en process där risken för mänskliga 

fel minimeras.  

Enligt Shigeo Shingo, upphovsmannen till konceptet poka-yoke, går det att konstruera poka-yoke-

processer som reducerar behovet av kvalitetsinspektion till att enbart vara en stödfunktion för 

kvalitetssäkring (Fisher, 1999). För detta krävs att inspektion sker kontinuerligt för att på så sätt ge direkt 

feedback på processen. Den direkta feedbacken tydliggör vad som är fel och ger möjligheter till 

anpassning. Anpassningarna sker i form av att skapa nya poka-yoke-lösningar medan inspektionen fortgår 

eller byggs in som ett delmoment av processen. När processen fungerar tillfredställande kan inspektionen i 

teorin tas bort (Fisher, 1999). 

2.3 Rotorsaksanalys 
I industriellt kvalitetsarbete skapas inspektionspunkter eller kontroller för att upptäcka kvalitetsavvikelser. 

Avgörande för att analysen av avvikelserna ska vara framgångsrik är att den, oberoende av analysmetod, 

görs utifrån tillförlitlig data. Det spelar annars inte någon roll hur avancerade analysmetoder som används 

om insamlade data är felaktiga eller ger en missvisande bild (Bergman & Klefsjö, 2010).  

Beroende på produktens utformning och montering kan olika typer av analysmetoder användas. 

Gemensamt för de metoder som har blivit dominerande är att de är strukturerade och metodiska samt ger 

möjlighet att identifiera vilka problem som behöver åtgärdas (Reid & Smyth-Renshaw, 2012). Root Cause 
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Analysis (RCA), eller rotorsaksanalys, är ett begrepp som handlar om att hitta orsakerna till avvikelserna 

och inte bara uppenbara symtom. I följande avsnitt kommer ett antal olika metoder för rotorsaksanalys att 

beskrivas och hur dessa kan användas för att eliminera kvalitetsavvikelser inom monterande industrier. 

2.3.1 Paretodiagram 
Paretodiagrammet är namngivet efter den italienske matematikern Vilfried Pareto och används frekvent i 

kvalitetsarbete då det ger en tydlig bild av vilka orsaker som ger störst antal avvikelser. Ett paretodiagram 

är konstruerat för att grafiskt åskådliggöra vilka problem som bör prioriteras och på så sätt ansätta resurser 

för att lösa problemen ett i taget. Fördelen med att kraftsamla och lösa ett problem i taget är att det ger en 

större effekt än om resurserna delas upp för att försöka lösa alla problem samtidigt (Bergman & Klefsjö, 

2010). Ett paretodiagram är en grafisk representation där varje stapel i diagrammet motsvarar ett visst 

antal eller en viss andel avvikelser. I vissa fall finns även en punktad linje som anger antal avvikelser som 

andel av det totala antalet. Utöver det så är diagrammet ordnat så att den stapel som representerar flest 

antal eller störst andel avvikelser finns längst till vänster i diagrammet och därefter avtar antalet eller 

andelen avvikelser i fallande ordning åt höger. För att ha en tydlig spårbarhet kring avvikelserna är det 

viktigt att vara noga med att påpeka vilka data som hanterats och presenteras i diagrammet (Bergman & 

Klefsjö, 2010). Ett exempel på ett paretodiagram visas i Figur 2 nedan. 

 

Figur 2 – Exempel paretodiagram 

2.3.2 Ishikawadiagram 
Ishikawadiagram, eller fiskbensdiagram, efter Karou Ishikawa som utvecklade metoden 1943, är idag flitigt 

använt inom problemlösning. Syftet med metoden är att beskriva huvudorsakerna till avvikelsen i grova 

drag. Därefter behandlas varje huvudorsak metodiskt och klassificeringen förfinas ytterligare i tur och 

ordning. På så sätt beskrivs varje huvudorsak så detaljerat som möjligt innan arbetet går vidare med nästa 

huvudorsak. Detta ger på samma sätt som i paretodiagrammen möjlighet att avsätta resurser och analysera 

en orsak i taget. Viktigt att tänka på när ett Ishikawadiagram ritas upp är att ju mer ”benigt” det är, alltså 

detaljerat, desto bättre är analysen (Bergman & Klefsjö, 2010). Ökad benighet erhålls genom att alla 

möjliga anledningar till huvudorsakerna utreds. Dessa används sedan för att slutligen avgöra rotorsaken. 

En illustration av ett Ishikawadiagram finns i Figur 3 nedan. 
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Figur 3 – Illustration av fiskbensdiagram 

2.3.3 ”5 varför”-metoden 
I Toyota Production System finns en metod för problemlösning och rotorsaksanalys som kännetecknas av 

att den som är satt att lösa ett problem ställer fem stycken frågor kring problemet som besvaras i tur och 

ordning, så kallad ”5 varför”-metoden. Det är en process som itereras fem gånger för varje problem, vilket 

anses ge rotorsaken (Reid & Smyth-Renshaw, 2012). Toyota beskriver själva metoden med hjälp av 

följande exempel (Ohno, 2006): 

 "Varför stannade roboten? " Kretsen överbelastades, vilket gjorde att säkringen gick sönder. 

 "Varför överbelastades kretsen?" Det var för lite smörjmedel i lagren, som därför skar. 

 "Varför var det för lite smörjmedel i lagren?” Oljepumpen i roboten cirkulerar för lite olja. 

 "Varför cirkulerar pumpen för lite olja?” Intaget till pumpen är igensatt av metallflisor. 

 "Varför är intaget till pumpen igensatt av metallflisor?” Därför att det inte finns något oljefilter på 

pumpen. 

”5 varför”-metoden används även i Ishikawadiagram för att utreda huvudorsakerna, benigheten på 

diagrammet ges genom att applicera ”5 varför”-metoden på varje huvudorsak och på så sätt ge en mer 

detaljerad bild av huvudorsakerna (Bergman & Klefsjö, 2010). 
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3 Fallstudie 
Som grund till projektet har projektgruppen använt Scanias interna statistik för rapporterade avvikelser i 

motormonteringen.  

När avvikelser upptäcks av någon avdelning, både inom fabriken och utanför, rapporteras de i det interna 

systemet eInternal. Rapporterna baseras på iakttagelser gjorda av personal eller system. Dessa iakttagelser 

fylls manuellt i en rapport enligt en given mall där rapportören måste göra ett antal val för att kategorisera 

avvikelsen. Valen inkluderar bland annat vilken produkt det är, vilka symtom som uppstått, var avvikelsen 

är lokaliserad på produkten, vilka konsekvenser avvikelsen fick för den upptäckande avdelningen och 

bilder på avvikelsen. Vid rapportering är det upp till varje individ att själv välja de alternativ som bäst 

passar in på det fel som uppstått.  

Externa avvikelser skickas till en central mottagare på motormonteringen som därefter analyserar 

avvikelsen och skickar vidare rapporten till den avdelning som monterat artikeln. Den avdelningen 

ansvarar sedan för att utreda och hitta rotorsaken till avvikelsen och därefter skapa lösningar för att 

avvikelsen uppstår igen. Avdelningen som monterar artikeln är alltså ansvarig för rapporten, men inte 

nödvändigtvis den avdelning som orsakat avvikelsen. För mottagande avdelning finns två olika formulär 

för att beskriva lösningar på problemet. En långsiktig lösning ska tas fram som gör att avvikelsen inte 

längre uppstår, samt en kortsiktig lösning som säkrar att kommande produkter inte har samma avvikelse i 

väntan på att den permanenta, långsiktiga lösningen har implementerats. 

Data från rapporterna har hämtats ut och behandlats i Excel av projektgruppen. Efter analys av grunddata 

gjordes ytterligare sorteringar för att gruppera avvikelser av likartad typ med samma termer. Detta 

utfördes genom att läsa igenom problembeskrivningarna samt eventuella kort- och långsiktiga lösningar 

och rotorsaksanalys i samtliga rapporter och analysera var problemet uppstått. Därefter grupperades 

rapporterna så att återkommande artiklar och upprepade orsaker fick egna grupper, medan resterande 

rapporter grupperades med en gemensam, övergripande rubrik. Därtill kategoriserades rapporterna efter 

var i flödet avvikelsen uppstått. På så sätt eliminerades de variationer som uppstår när många olika 

individer rapporterar liknande avvikelser med olika begrepp. Projektgruppen gjorde ingen djupare analys 

av avvikelserna, så det är inte alltid säkert att de anledningar som listas som orsaker till avvikelserna är 

rotorsaken till problemet.  

Projektgruppen studerade sedan grupperade data med hjälp av paretodiagram för att se om och vilka 

mönster som fanns i avvikelserapporterna. De oftast förekommande avvikelserna och de avdelningar som 

orsakar flest avvikelser valdes ut för vidare arbete. Därefter analyserade projektgruppen de vanligaste 

avvikelserna och de avdelningar som orsakar flest avvikelser för att hitta möjliga åtgärder och 

tillvägagångssätt för fortsatt arbete utifrån strategierna IPV och poka-yoke. 

För att bättre förstå produkten och processen som studerats gjorde projektgruppen grundläggande 

efterforskningar om hur en motor fungerar, samt vad ett läckagetest är och hur det fungerar, då 

läckagetest är en viktig del i testandet av en motor. Läckagetest görs primärt i motorprovningen, men är 

även ett delmoment på kontrollstationer i slutet av V8-linan. Dessa kontrollstationer kallas för Q-zoner 

(från engelskan ”quality zone”), som till skillnad från tidigare beskrivna QG, inte enbart är till för kontroll 

och inspektion, utan som även nyttjas för montering. I dagsläget förkommer både Q-zoner och QG i 

Scanias motormontering. Både motorteori och läckagetest finns beskrivna i separata avsnitt i rapporten. 
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3.1 Motorteori 
Motorer finns i många utföranden och varianter. Det här kapitlet kommer endast att i korthet redogöra 

för hur en förbränningsmotor av dieseltyp ser ut och fungerar mekaniskt då det är den motorvariant som 

vanligen används i lastbilar, och det är den som Scania huvudsakligen producerar. 

I en förbränningsmotor omvandlas kemisk energi till mekanisk rörelseenergi. Detta sker genom att bränsle 

antänds och skapar en explosion. Rörelseenergin från explosionen förflyttar kolvar upp och ner i cylindrar 

i motorn. Kolvarna är i sin tur fästa i en vevaxel som omvandlar den linjära rörelsen från kolvarna till 

axiell rotation som används för bland annat ett fordons framdrift (Stone, 1992). 

Grundstommen i motorn är motorblocket. I blocket finns ett antal cylindrar i vilka kolvar monteras. 

Cylindrarna kan vara ordnade i ett rakt led eller i V-formation. Kolvarna är tätade mot cylindrarna med 

kolvringar så att gasen i förbränningsutrymmet stannar på rätt plats. I kolvarna sitter vevstakar fast med en 

lagrad kolvbult. Vevstakarna är i sin tur fästa på vevaxeln som sitter fast med ramlager på undersidan av 

motorblocket. I bakre ändan fästs vanligen ett svänghjul, medan det i främre delen av vevaxeln fästs 

drivhjul och en fläkt. Svänghjulet är en stor och tung skiva vars uppgift är att neutralisera delar av 

svängningarna som uppstår i motorn under drift. Drivhjulet drar runt en rem som i sin tur driver olika 

delsystem i motorn, såsom kamaxel, generator och pumpar för vätskor. Kamaxeln eller kamaxlarna är 

lokaliserade på ovansidan av motorblocket. Över cylindrarna sitter cylinderhuvuden. I dessa finns ventiler 

som påverkas av kamaxlarnas rörelse genom vipparmar och stötstänger. Ventilerna täcks av en ventilkåpa 

(Stone, 1992).  

Under blocket sitter en oljesump som fångar upp oljan som används för att smörja motorn. Oljan är 

kritisk för motorns funktion. Med en pump som drivs av vevaxeln och olja pumpas runt i motorn. Oljan 

har till uppgift att smörja motorn och hålla rent den från smuts och skräp som skapas under drift (Stone, 

1992). 

Med en termostat styrs om motorn behöver värmas eller kylas. När motorn körs alstras mycket värme. 

Om värmen inte förs bort från motorn kan artiklar ta skada och motorn bli obruklig. Genom att cirkulera 

kylvätska runt motorn och sedan genom en kylare, placerad framför fläkten på motorn, kyls motorn ned. 

Vid kallstart cirkulerar kylvätskan endast i motorn och inte till kylaren så att motorn istället värms upp till 

rätt arbetstemperatur (Stone, 1992). 

Beskrivna artiklar finns visade i Figur 4Figur 3 nedan (Okänd, n.d.). Figuren föreställer inte en 

Scaniamotor, men används för att illustrera sambandet mellan beskrivna komponenter och ge en bild av 

hur en motor är uppbyggd. 
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Figur 4 – Sprängskiss över rak 6-cylindrig dieselmotor 

1. Ventilkåpa 

2. Kamaxel 

3. Kugghjul för drivning av kamaxel 

4. Frontkåpa 

5. Oljepump 

6. Kolv med kolvringar 

7. Vevstake 

8. Vevaxel 

9. Oljesump 

10. Svänghjul 

11. Termostat 

12. Motorblock 

13. Cylinderhuvuden 

14. Ventilmekanism med vipparmar och stötstänger 
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3.2 Läckagetest 
En viktig del i monteringen av motorer är att undvika läckage. Detta stycke ger en övergripande bild av 

hur ett läckagetest fungerar i teorin. 

Det finns olika sätt att genomföra läckagetester och en av de mest förekommande metoderna är att 

trycksätta hela eller delar av ett system för att sedan mäta tryckfallet i systemet under ett definierat 

tidsintervall. Tryckfallet indikerar på så sätt hur stort läckaget är och utvärderas därefter mot tillåtna 

gränsvärden (Jackson Jr. & Sherlock, 2007). Denna typ av test ger liten eller ingen indikation på var i 

systemet läckaget finns utan är endast ett mått på storleken av det totala läckaget. För att identifiera var 

läckaget uppstår krävs andra mer sofistikerade metoder såsom ultraljudsmätning (Jackson Jr. & Sherlock, 

2007). Dessa metoder kommer dock inte att behandlas i den här rapporten. En enklare metod, som 

används av Scania, är att spreja såpavatten på systemet under tiden det är trycksatt. Potentiella läckage 

uppträder då i form av bubblor som växer sig större ju mer det läcker. Metoden är dock inte helt 

tillförlitlig då det inte alltid är enkelt att komma åt att spreja alla områden som kan tänkas läcka och 

kraftiga läckage riskerar att blåsa bort såpavattnet innan bubblor hinner bildas. 

Vanligtvis används luft för att fylla systemet då detta är en billig och i sammanhanget säker gas. I tester 

som kräver en högre noggrannhet används lättare gaser som exempelvis helium (Jackson Jr. & Sherlock, 

2007). Vid utformningen av läckagetester är det viktigt att hälso- och säkerhetsaspekter utvärderas vid 

sidan av ekonomiska aspekter.  

För att kunna genomföra ett läckagetest krävs det att kammaren eller systemet som testas är ett slutet 

system. Detta innebär att vissa utloppshål och gränssnitt måste sättas igen då en motor under montering 

inte är ett helt slutet system. Detta innebär vidare att inte alla system kan testas under montering om de 

inte konstrueras så att de går att försluta. 

3.3 Terminologi 
 Artikel – minsta beståndsdel i en komponent 

 Avdelning – avgränsat område inom motormonteringen med ansvar för särskilda artiklar 

 Avvikelse – något som inte stämmer överens med satta krav 

 Komponent – större samling artiklar, till exempel en motor 

 Lina/linje – flöde i vilket motorer eller produkter monteras 

 Orsak/rotorsak – anger varför en avvikelse inträffade 

3.4 Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen syftar till att ge en bild över hur kvaliteten kontrolleras internt samt om och hur 

IPV används på de olika produktionslinorna. Tanken med detta är att ge en bild över hur 

kvalitetskontrollen och arbetet med IPV ser ut i dagsläget. För förtydliga har layouten delats upp i ett antal 

delsystem i enlighet med vad de producerar. De fyra delsystemen är: 

 Grundmotorlinan 

 Raka motor-linan 

 V8-linan 

 In-/utbana, motorprovning och måleri 

Värt att notera är att samma antal motorer går genom grundmotorlinan och på raka linan, medan V8-linan 

har ett väsentligt mindre flöde. Genom in- och utbanan, motorprovningen och måleriet passerar däremot 

alla motorer i flödet. En schematisk bild över flödet med avdelningar och QG visas i Figur 5 nedan. 
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Figur 5 – Processkarta motormonteringen 

Vad varje avdelning monterar redovisas kort i Tabell 1 nedan. 
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Tabell 1 – Lista över monterande avdelningar 

Grundmotorlinan Montering IPV 

DECAA Motorblock, cylinderfoder, vevaxel, kamaxel Nej 

DECAB Cylinderhuvuden, vipparmar/stötstänger, transmission Q-zon 

DECAC Ledningsnät, injektor, topplock, ventilkåpa Q-zon 

Raka motorlinan Montering IPV 

DECBB Bränslelist, balansaxel Nej 

DECBC Oljesump, kompressor, oljetryckgivare, vattentempgivare Nej 

DECBD Kylare, styrenhet, remskiva, kylvätskepump, generator Nej 

DECCB Kamrem, bränslerör, ackumulator, bränslefilter QG 

DECBE Avgassamlarrör, EGR-rör och ventil, oljefilterhus, oljematarrör QG 

DECCC Turbo, motorvärmare, eltrottel, kylvätskerör, returoljerör Nej 

DECCD Laddluftrör, avgasbroms, banjoskruv QG 

V8-linan Montering IPV 

DECVA Motorblock, cylinderfoder, cylinderhuvuden, transmission Nej 

DECVB Utanpåliggande artiklar Nej 

DECVC Ledningsnät, oljesump Q-zon 

Övriga avdelningar Uppgift IPV 

DEMS (inbana) Förbereder motor för motorprovning. Inladdning av mjukvara Nej 

DEMM Läckagetestar och mäter prestanda ELT 

DEMS (utbana) Tar bort tillfällig utrustning som använts i motorprovningen Nej 

DEMP Maskerar motor för målning, monterar remmar Q-zon 

 

Övriga avdelningar som mottagit avvikelserapporter redovisas i Tabell 2 nedan. 

Tabell 2 – Lista över övriga avdelningar som mottagit avvikelserapporter 

Avdelning Uppgift 

DEEA Efterkompletteringslina för industri- och marinmotorer 

DELFU Logistikavdelning med ansvar för att föra artiklar till linan 

DEMR Reparationsavdelning som åtgärdar avvikelser på motorer som tagits ur flödet 

DEQA Revisionsavdelning som utför grundliga kontroller på hela motorn 

DETPD Produktionsteknisk avdelning med ansvar för monteringsunderlag 

NMKQ Konstruktionsavdelning med ansvar för befintliga motorer i produktion 

 

Grundmotorlinan producerar bara raka motorer och här monteras bland annat motorblock, kamaxel, 

vevaxel, cylinderhuvuden och dylikt. Pilen indikerar första stationen på produktionslinan. I dagsläget har 

grundmotorlinan ingen QG utan enbart Q-zoner. Efter avdelning DECAC transporteras grundmotorn till 

raka motorlinan där övriga komponenter monteras. På raka motorlinan finns tre stycken QG vars 

funktion är att verifiera att inga avvikelser har skett så långt i monteringen. Om avvikelser upptäcks så 

fattas beslut huruvida avvikelsen kan hanteras på linan för att undvika att den tas ur flödet. I de fall 

motorn kan åtgärdas längs linan märks den med en blå lapp för att tydliggöra detta för nästa monterande 

station eller avdelning. Kontakt och diskussion kring detta sker i samförstånd med reparationsavdelningen 

som är fristående från linan. Vid avvikelser som inte hanterats på linan markeras dessa motorer med röd 

lapp vilket innebär att de måste tas ur flödet för åtgärd. Tas en motor ur ordinarie flöde minskar Direct 

Run, direktflödet, vilket är ett nyckeltal som mäter kvalitet på produktionen.  

3.4.1 Statistik 
Under den studerade tiden rapporterades ett antal avvikelser av Scanias chassimonteringar, där 

motormonteringen orsakat avvikelsen. Rapporterna redovisas i olika uppställningar med paretodiagram 

och cirkeldiagram. Diagrammen visar andelar och inte absoluta siffror för att det av Scania anses vara 

känslig information. 
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Diagrammet i Figur 6 nedan visar tydligt att 12% av det totala antalet producerade motorer är V8-motorer 

medan 88% av motorerna är raka motorer, som alltså gått igenom grundmotorlinan och raka motorlinan. 

Eftersom alla motorer, både raka och V8-motorer, går genom in-/utbana, motorprovning och måleri så 

presenteras inte andelen av dessa grafiskt i detta diagram.  

 

Figur 6 – Andel av totalt antal producerade motorer 

Figur 7 nedan beskriver andelen mottagna avvikelserapporter, oberoende av producerad volym, 

kategoriserat i enlighet med processkartan. Diagrammet syftar till att ge en övergripande bild över vilka 

områden i monteringen som får ta emot flest antal avvikelserapporter. Kategorin ”Övrigt” innehåller 

logistik, konstruktion, reparation samt revision och är med andra ord områden som inte är kopplade till 

direktflödet.  

 

Figur 7 – Andel av mottagna rapporter per processområde 

Värt att notera är att V8-linan står för 19% av antalet mottagna avvikelserapporter men endast för 12% av 

antalet producerade motorer.  

Figur 8 nedan visar fördelningen av avvikelser per angivna symtom i avvikelserapporterna.  
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Figur 8 – Andel avvikelser per rapporterat symtom 

Diagrammet visar att 29 olika symtom har rapporterats under perioden och visar också att två 

avvikelsesymtom är klart vanligare än de andra, nämligen ”noise” (missljud) och ”fault code” (felkod). 

Tillsammans utgör de nästan 40% av alla avvikelser som skickats till motormonteringen. Flera av de 

rapporterade symtomen är av liknande typ och kan slås samman. Sammantaget står ”leakage oil”, ”leakage 

air” och ”leakage coolant”, alltså läckage i olje-, luft- respektive kylsystemen, för nästan 13% av 

avvikelserna. Symtom som är odefinierade eller med otydliga beskrivningar, såsom ”doesn’t start”, 

”doesn’t work”, ”broken” och ”unknown symptom” utgör närmare en femtedel av avvikelserna.  

3.4.2 Gruppering av rapporter 
Rapporterna grupperades om i tolv kategorier utifrån artikelgrupper eller liknande typer av orsaker till hur 

avvikelserna uppstått. 

 Fel/omonterad artikel: 

Rapporter angående artiklar som saknats eller komponenter där fel artikel monterats. 

 Information saknas: 

Rapporter med ofullständig information för att kunna avgöra orsakande område. 

 Injektor: 

Rapporter om injektorer. Om injektorn varit trasig från leverantör, skadats i montering eller 

transport är inte alltid utrett. 

 Missljud från rem: 

Alla rapporter som kopplas till missljud från remmar. 

 Packning/o-ring: 

De avvikelser som orsakat läckage på grund packningar eller o-ringar. Dessa kan antingen ha varit 

felmonterade, klämda, smutsiga eller defekta. 

 Rost: 

Alla avvikelser som handlar om rost på motorer. 

 Sensor/kabel: 

Alla avvikelser som kunde härledas till en defekt sensor eller sensorkabel, oavsett vilka symtom 

motorerna uppvisade. 
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 Startmotor: 

Avvikelserapporter om avvikelser på och relaterade till startmotorn. 

 Turbo: 

Rapporter om avvikelser på eller relaterade till turbon. 

 Överströmningsventil: 

Rapporter som relaterar till avvikelser på överströmningsventiler. 

 Övriga artiklar: 

Artiklar som är defekta eller inte uppfyller sin funktion vid montering av motorn på chassilinan. 

Samlingskategori för många olika artikelnummer och artikeltyper som inte har egna kategorier. 

Om artiklarna varit trasiga från leverantör eller skadats i montering eller transport är inte utrett. 

 Övriga monteringsfel: 

Övriga avvikelser som uppstått på grund av att en montör på något vis slarvat vid montering av 

en artikel. Exempel kan vara rör som inte tryckts in ordentligt och orsakat läckage eller 

anslutningar som inte kopplats ihop ordentligt och orsakat glapp. 

Fördelningen mellan grupperna visas i Figur 9 nedan: 

 

Figur 9 – Andel rapporter per grupp 

Diagrammet visar att blandade fel i monteringen är den största orsaken till avvikelser med dryga 22%. 

Därefter kommer avvikelser kopplade till sensorer och kablar med drygt 19%. Avvikelserna rörande 

missljud har alla kategoriserats som specifikt missljud från remmar och utgör nästan 16%. Andelen 

avvikelser orsakade av blandade artiklar är 15%. Färre än 1% av rapporterna har så undermålig 

information att de inte kan kategoriseras. Symtomet ”fault code” finns inte med, vilket beror på att 

diagrammet visar orsaken till felkoderna och inte symtomen som uppstår som i tidigare diagram.  

I Figur 10 nedan visas fördelningen av mottagna rapporter mellan avdelningar. 
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Figur 10 – Andel mottagna rapporter per avdelning 

Från diagrammet fås att fyra områden har mottagit överlägset flest rapporter. Tillsammans utgör de över 

50% av alla rapporter under den studerade perioden. De fyra områdena är DECVC, NMKQ, DECBC 

och DEMP. 1,5% av rapporterna har ingen mottagande avdelning. 

3.4.3 Kategorisering av rapporter 
Alla rapporter kategoriserades efter var i flödet avvikelsen uppstått. 

 Montering: 

Alla avvikelser som orsakats av motormonteringen. 

 Leverantör: 

Avvikelser där rotorsaken varit fel i leverantörens process. 

 Konstruktion: 

De avvikelser som i grund och botten orsakas av fel i konstruktionen av artiklar eller delsystem. 

 Ouppklarad: 

Alla avvikelser där rotorsaken inte kunnat identifieras efter utredning eller utrönas ur rapporterna. 

 Ifrågasatt: 

Rapporter där det saknats information för att motormonteringen ska kunna arbeta med 

avvikelsen eller där exempelvis returnerade artiklar inte uppvisar några fel i motormonteringen. 

I Figur 11 nedan visas fördelningen mellan de huvudsakliga orsakerna som identifierats. 
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Figur 11 – Andel rapporter per kategori 

Diagrammet visar att nästan 35% av alla rapporter är direkt kopplade till avvikelser som gjorts någonstans 

i monteringsflödet. Knappt 28% av rapporterna har sin orsak i avvikelser hos leverantörer av artiklar. 

Nästan 13% av rapporterna beror på bristande konstruktionslösningar. Drygt 19% av rapporterna har 

ouppklarade rotorsaker till problemen och resterande knappa 6% är avvikelser har ifrågasatts av 

mottagande avdelning. Rapporter ifrågasätts då returnerade artiklar som varit defekta hos kunden eller inte 

visar någon form av avvikelse vid undersökning av orsakande avdelning. 

Fördelningen mellan rapporter per grupp för respektive kategori visas i Figur 12, Figur 14, Figur 15, Figur 

16 och Figur 17. För kategori montering visas också fördelningen av mottagna rapporter mellan respektive 

avdelningar i Figur 13. 

 

Figur 12 – Andel rapporter per grupp, kategori montering 
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Diagrammet visar att sällan eller aldrig återkommande monteringsfel är de vanligaste orsakerna till 

rapporter rörande monteringsavvikelser och står för drygt 63% av rapporterna i kategorin. Resterande 

grupper bidrar med omkring 10% eller mindre. 

 

Figur 13 – Andel rapporter per avdelning, kategori montering 

Sett till endast monteringsavvikelser är det tre avdelningar som sticker ut mer än andra; DEMP med dryga 

19%, DECVC står för strax över 13% medan DEMS bidrar med knappt 12%, vilket tillsammans är 

omkring 44% av alla monteringsavvikelser. 

 

Figur 14 – Andel rapporter per grupp, kategori leverantör 
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Av de rapporter som behandlar leverantörsfel utgörs dryga 36% av avvikelser kopplade till sensorer och 

kablar. Dryga 29% av rapporterna är från gruppen ”övriga artiklar”. 

 

Figur 15 – Andel rapporter per grupp, kategori ouppklarad 

Elva av tolv grupper finns representerade i kategorin ouppklarade rotorsaker. Av dessa står rapporter 

gällande sensorer och kablar drygt 21%, gruppen ”övriga artiklar” för drygt 18% och missljud från 

remmar för knappt 16%. Rapporter om läckande packningar/o-ringar står för drygt 13% medan gruppen 

turbo är drygt 10%. Övriga grupper står för färre än 8% vardera. 

 

Figur 16 – Andel rapporter per grupp, kategori konstruktion 

Samtliga rapporter kopplade till bristande konstruktioner härrör till samma avvikelse; missljud från 

remmar. 
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Figur 17 – Andel rapporter per grupp, kategori ifrågasatt 

Rapporter som ifrågasatts är indelade i fem grupper, där övriga artiklar är den största gruppen med drygt 

36%.  
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4 Nulägesanalys avdelningar 
För att bättre kunna förstå och analysera resultaten som visas av statistiken har projektgruppen valt ut fem 

avdelningar för vidare analys. Områdena som valts är de som har mottagit flest rapporter om 

monteringsavvikelser, alltså DEMP, DECVC och DEMS. Därtill har även NMKQ och DECBC valts för 

att de ligger i topp bland de avdelningar som tagit emot flest avvikelserapporter totalt. 

4.1 DEMP – Måleriet 
Måleriet är den sista avdelningen som utför montering eller annan förädling av produkten innan leverans. 

Måleriet ligger från monteringslinorna och motorerna mellanlandar i en buffert innan de förs in i 

måleriflödet. Motorn maskeras, vilket betyder att samtliga ytor som inte ska målas täcks över med tejp, 

påsar eller gummiskydd. Antalet maskeringspunkter och var de är placerade skiljer mellan motorerna och 

det finns inga skrivna rutiner att följa utan montörerna arbetar av erfarenhet. 

När motorn är maskerad åker den in i måleriet där den målas med rostskyddande färg. Efter målning tas 

de flesta maskeringar av motorn medan vissa lämnas kvar som skydd under transporten. Därefter 

inspekteras färgen så att skikttjockleken och täckningen är bra. Slutligen monteras remmar och fläktring 

innan motorn skickas iväg för leverans. Måleriet har ingen QG i slutet av sitt flöde utan endast en Q-zon. 

 

Figur 18 – Andel rapporter per grupp, avdelning DEMP 

Av de mottagna rapporterna är över hälften av dem angående avvikelser direkt kopplade till monteringsfel. 

Ett antal av dem rör själva målningen eller maskering och avmaskering vid målning. Några rapporter 

handlar om att motorerna inte placerats eller fästs korrekt i de ställningar som används för att stapla och 

transportera motorerna. Resterande rapporter inom gruppen ”övriga monteringsfel” är avvikelser av olika 

typ men som endast uppstått enstaka gånger. ”Missljud från rem” står för dryga 23% av 

avvikelserapporterna. Gruppen ”rost” står för nästan 18% av alla områdets rapporter. Här återfinns de 

avvikelser som inte direkt kan härledas till felaktig maskering eller målning utan istället har andra 

anledningar som orsakat rost. 

4.2 DECVC – Sista området V8-linan 
Sista området på V8-linan ansvarar för mycket av kablaget och sensorerna på V8-motorerna. Dessa skiljer 

sig mycket åt mellan olika motorer beroende på vilka önskemål och krav kunden har, vilket gör att det 

finns en mycket stor mängd varianter. Inom området monteras sedan bland annat generator, AC-

kompressor och bränslefilter. Mycket av monteringen som görs på en V8-motor görs i själva V-formen. 

Det gör att artiklar monteras på andra artiklar i lager. 
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I slutet av området finns tre läckagetest. Det första testet visar primärt om det är läckage i tätningen för 

oljesumpen, men hittar även i vissa fall läckage i tätningen för ventilkåporna. Därefter körs två ytterligare 

läckagetest simultant för bränslesystemet respektive kylvätskesystemet. Medan de två läckagetesten utförs 

genomgår motorn en visuell inspektion på en Q-zon. 

Fördelningen mellan de olika grupperna som DECVC mottagit rapporter inom visas i Figur 19 nedan. 

 

Figur 19 – Andel rapporter per grupp, avdelning DECVC 

Av områdets rapporter handlar mer än 40% om avvikelser på ledningsnätet, orsakade på grund av skador i 

kablar eller trasiga sensorer. I gruppen ”övriga monteringsfel” är en stor andel lösa artiklar, så som slangar 

och kopplingar som inte tryckts in ordentligt eller skruvar som inte dragits åt. Av rapporterna inom 

gruppen ”övriga artiklar” finns inga tydliga mönster och många av avvikelserna ser ut att ha uppstått 

någon enstaka gång. 

4.3 DEMS – in- och utbana motorprovningen 
Innan motorn går in i motorprovningen förbereds den med adaptrar på inbanan. Motorns ECU 

(Electronic Control Unit, styrenhet) programmeras utifrån en stor mängd parametrar, såsom effekt och 

egenskaper anpassade efter kundens val. Programmeringen görs så att ett antal av de felkoder som skulle 

dyka upp i motorprovningen på grund av att signaler från övriga lastbilen inte finns, direkt sållas bort och 

inte ger utslag under provningen. 
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Figur 20 – Andel rapporter per grupp, avdelning DEMS 

Nästan hälften av alla avvikelser som rapporterats till DEMS handlar om klämda och skadade kablar. Av 

”övriga monteringsfel” är en stor andel rapporter om uppsamlingspåsar som lossnat. Påsarna sätts på 

slangar och nipplar för att samla upp rester av de vätskor som använts under motorprovningen. 

Resterande rapporter är kopplade till avvikelser som inte är sammankopplade och frekvent 

återkommande. 

4.4 NMKQ – konstruktionsavdelningen för motorer i produktion 
NMKQ är en avdelning som arbetar med att åtgärda avvikelser och gör förbättringar på motorer som går i 

fullskalig produktion. De utvecklar därför inga nya motorer utan fokuserar på snabba 

produktförändringar. 

De avvikelserapporter som kopplats till NMKQ är uteslutande ärenden med missljud från remmar, se 

Figur 21 nedan. 

 

 

Figur 21 – Andel rapporter per grupp, avdelning NMKQ 
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4.5 DECBC – avdelning fem, raka motorlinan 
Området monterar bland annat ledningsnät, startmotor och oljesump. Dock sker endast fastsättningen av 

ledningsnät på området, sedan kopplas kablarna in allteftersom fler artiklar monteras längs linan. 

Andelen rapporter per grupp för avdelning DECBC visas i Figur 22 nedan. 

 

Figur 22 – Andel rapporter per grupp, avdelning DECBC 

Majoriteten av områdets avvikelserapporter rör ledningsnäten. Oftast är det oljetrycksgivaren som skadats 

och inte fungerar som den ska, vilket inte syns i motorprovningen då den kopplas in först på utbanan. 

Somliga av avvikelserna handlar också om att stift är monterade i fel hål i kontaktdonen från leverantörer, 

andra handlar om att kablaget har interna brott som inte alltid fångas i motorprovningen om just den 

kabeln inte testas. 

Den näst största gruppen avvikelser är kopplade till startmotorn. I många av fallen har den haft interna fel 

som kunnat härröras till leverantörsfel. Några fall har dock inte kunnat lösas på grund av att startmotorn 

fungerat i motorprovningen, men inte längre när motorn monterats i ett chassi. I de fallen har startmotorn 

returnerats till motormonteringen för analys, men har då inte längre uppvisat några problem när den 

testats i motormonteringens utrustning. 

Området monterar oljesumpen på samtliga raka motorer. Nyare motorer har en plastsump med 

gummitätning. Den tätningen hamnar ibland i kläm eller på något vis ur läge, vilket resulterar i oljeläckage. 

Är läckaget för litet upptäcks det inte i motorprovningen. 
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5 Diskussion 

5.1 Indata 
Indata som användes för underlag kom från det interna avvikelserapporteringssystemet eInternal. I 

systemet rapporteras alla avvikelser internt inom Scania, både sådana som orsakas inom fabriken, men 

också mellan olika produktionsenheter. Rapporterna baseras på iakttagelser gjorda av personal eller 

system. Iakttagelserna skrivs sedan manuellt in i eInternal enligt en angiven mall och rapportören måste 

göra ett antal val för att kategorisera avvikelsen efter produkt, typ, område på produkten, placering, 

artikelnummer med mera. I och med detta standardiseras rapporten, men samtidigt skapas felkällor då 

olika rapportörer kan tolka en avvikelse olika och på så vis kategorisera den felaktigt. 

För att exemplifiera används en givare i motorn. Om givaren inte ger den signal som förväntas kan det 

beskrivas på flera olika vis. Antingen kan det anges som ”ingen signal” alternativt ”felkod” beroende på 

hur avvikelsen läses. Det kan också anges som att givaren inte är monterad korrekt eller att den lossnat. 

De två sista fallen ger två olika möjliga felorsaker, nämligen att givaren var felmonterad från början eller 

att den lossnat efter monteringen. Men de båda ger samma resultat, alltså att givaren inte ger signal. 

På grund av detta kan inte endast indata användas för att kategorisera avvikelser och se mönster, eftersom 

dessa mönster kan föreställa något annat än hur verkligheten faktiskt ser ut. Därför har projektgruppen 

genomfört intervjuer med personal som har spetskompetens inom olika områden och är insatta i hur 

avvikelserna rapporteras, och som därför kan tolka rapporterna och förmedla en annan version av läget. 

I och med att en avvikelserapport förmedlas till avdelningen som monterar artikeln betyder det att 

avdelningar kan se ut att ha orsakat många avvikelser, men artikeln kan ha skadats i andra delar av 

processen. Därför är antalet avvikelserapporter inte ett bra mått på avdelningens kvalitet. 

5.2 Förbättringspotential avdelningar 

5.2.1 DEMP 
I måleriets process finns ett antal uppenbara förbättringsområden. Det finns till synes inga skrivna rutiner 

för vilka ytor som ska maskeras, vilka maskeringar som ska användas eller hur många. Att montörer 

maskerar helt av erfarenhet och på ett inte standardiserat vis bäddar för kvalitetsavvikelser. 

När målningen är genomförd finns det heller inga skrivna rutiner för vilka maskeringar som ska tas av och 

vilka som ska behållas för skydd under transport. 

Till skillnad från monteringen i raka motorlinan har måleriet inga skärmar som enkelt och tydligt visar 

vilka artiklar som ska monteras. Den montering som sker efter målning görs delvis efter att den visuella 

inspektionen skett och således görs ingen slutlig kontroll av att arbetet är korrekt utfört. Eftersom visuell 

inspektion sker på samma station där även montering utförs är stationen ingen ordentlig QG. 

Projektgruppen rekommenderar att flytta den visuella inspektionen av motorn till allra sist i flödet och att i 

den mån det går helt och hållet hänge den åt inspektion så att den kan uppgraderas till en QG. Genom att 

göra det skulle även den montering som sker i måleriet fullt ut kunna verifieras så att inga avvikelser släpps 

igenom. Monteringsstationerna behöver utrustas med fasta skärmar som visar vilka artiklar som ska 

monteras. Detta är för att underlätta ytterligare för montören att göra rätt val och på så vis undvika 

avvikelser i form av fel artikel. 

För att standardisera arbetet med maskering och minska andelen avvikelser rörande maskeringsproblem 

föreslår projektgruppen att maskeringarna levereras till linan genom kittning. Det innebär att alla 

maskeringar som behövs för en motor i förväg har packats i en låda så att montören som ska maskera inte 

själv behöver välja vilka maskeringar som ska användas för just den motorn. På så vis minskar risken för 

att välja fel och det är enkelt att se när alla maskeringspunkter är täckta när lådan är tom.  

Utöver detta behöver rutiner för maskering, montering och inspektion skrivas och förankras med 

medarbetarna på området så att alla arbetar enligt samma arbetssätt. 



28 
 

5.2.2 DEMS 
Majoriteten av alla avvikelser som orsakas på avdelningen är kopplade till processer på utbanan. Alla 

rapporter om sensorer och kablar, 45%, handlar om att kabeln till ECU:n klämts under skyddskåpan till 

ECU:n. Detta innebär att avvikelsen tydligt uppstått på den avdelning som även angetts som orsakande 

avdelning, men att avdelningen själva inte har möjlighet att verifiera kabelns funktion och således inte 

upptäcker avvikelsen. Genom att använda sig av IPV hade inte dessa motorer gått vidare till kund utan 

upptäckts innan de skickas vidare till nästa avdelning. I enlighet med IPV så borde ECU-kabeln testas på 

utbanan och detta skulle förslagsvis ske genom att funktionstesta kabeln med hjälp av multimeter.  

5.2.3 DECBC 
Den vanligaste orsaken till avvikelser från DECBC rör sensorer och kablar. Många av dessa är en del av 

ledningsnätet som monteras på området och som bland annat oljetrycksgivare och vattentempgivare sitter 

i. Avvikelser i kablaget upptäcks inte förrän i motorprovningen eller i värsta fall inte förrän det når kund. 

Genom att funktionstesta kablaget innan det monteras skulle en del av dessa avvikelser förmodligen 

kunnat undvikas. I dagsläget råder det stor osäkerhet kring var avvikelsen uppstått, eftersom det inte är 

enkelt att avgöra om det är leverantören som levererat trasigt kablage, om avvikelsen skett i logistikflödet 

till linan, eller om kablaget skadats vid eller efter montering. Ett enklare funktionstest skulle kunna utföras 

med hjälp av en multimeter som visar om det går signal genom ledningen. Med sådant test innan 

montering skulle det vara lättare att ta reda på var i flödet avvikelser uppstår och montering av skadade 

ledningsnät undvikas. 

Ett annat problem vid hantering av sensorer är att stiften i dessa är mycket känsliga. Trots detta hänger en 

del kablage vid sidan av motorn under resten av monteringen och riskerar att skadas. I arbetet som 

motormonteringen gjort för att minska sina avvikelser har det för oljetrycksgivaren konstruerats ett hölje 

som sitter på stiftet under hela monteringsprocessen för att skydda mot stötar. Effekten av detta bör 

utvärderas och vidare utredas om detta också skulle vara tillämpbart på vattentemperaturgivaren och 

liknande sensorer.  

Rapporterna kring startmotorn beror i de flesta fall på interna fel i startmotorn som kan härröras till 

leverantören. Ett par av rapporterna visar på att startmotorn inte fungerar när den kommer till 

chassimonteringen, trots att den fungerat i motorprovningen. Den har då skickats tillbaka för analys av 

motormonteringen och har åter igen fungerat. Detta anser projektgruppen är en indikation på problem i 

gränssnittet mellan motor och chassi. Därför är det inte uppenbart att det är en avvikelse som ska hanteras 

av motormonteringen och behöver utredas mer. 

Angående läckagerapporterna som ägs av DECBC beror de allra flesta av dessa på de motorer som har 

plastsumpar. I plastsumpen finns en gummitätning som ibland hamnar fel eller ur läge och då kommer i 

kläm. Projektgruppen föreslår att ta fram en ny konstruktionslösning som gör att tätningen inte hamnar ur 

läge efter att den monterats.  

5.2.4 DECVC 
I sista området på V8-linan monteras ledningsnäten och en hel del annat kablage. Sensorer och kablar, 

som är en del av ledningsnätet, utgör omkring 42% av de mottagna rapporterna för området. Således är 

det viktigt att skapa lösningar som minskar risken att skadade ledningsnät monteras. Detta kan ske genom 

funktionskontroll av kablage med hjälp av multimeter eller motsvarande utrustning. Att arbeta 

förebyggande är om möjligt än viktigare när det gäller V8-linan än raka motorlinan. Det beror på att 

monteringen för V8-motorer i högre grad är en lager-på-lager-montering.  Det finns olika sätta att lösa 

funktionskontrollen på, antingen sker den innan artikeln levereras till monteringen för på så vis säkerställa 

den är i gott skick, eller så sker funktionskontrollen på linan innan artikeln monteras. Fokus måste ligga på 

att skapa lösningar som dessutom minimerar risker för glapp i kontakter och risk för att de skadas under 

fortsatt montering. Därför bör extra känsliga kablar förses med skydd mot stötar och slag.  

Eftersom det finns ett läckagetest på V8-linan upptäcks i dagsläget majoriteten av läckagen som uppstår, 

vilket i sig är bra. Det är också helt enligt det arbetssätt som eftersträvas vid arbete med IPV. Däremot så 
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testas enbart motorer med gummipackning och inte med papperspackningar. Detta på grund av 

restriktioner från ansvarig konstruktionsavdelning då papperspackningarna inte klarar av samma tryck 

vilket innebär att de kan skadas vid testet. Vidare så används inte samma tryck vid test på linan som i 

motorprovningen, detta för att inte riskera att skada tätningar och packningar som ännu inte satt sig. Det 

lägre testtrycket medför en risk att vissa läckage inte hittas. 

Om läckage upptäcks på linan så görs testet om en gång vid sidan av linan innan leverans där det finns 

mer tid för felsökning. Om läckaget inte hittas körs motorn iväg för att analyseras vidare med känsligare 

testutrustning som använder sig av andra gaser än luft för bättre noggrannhet. Projektgruppen anser att 

det finns möjligheter att utveckla läckagetesterna till att omfatta fler motorer men de bör även göras så lika 

testerna i motorprovningen som möjligt för att vara mer effektiva. För att åstadkomma detta krävs att 

motormonteringen fortsätter arbeta tillsammans med konstruktionsavdelningarna för att hitta lösningar på 

dessa problem.  

Ett annat problem med slutmonteringen på V8-linan är att den inte har en QG. Förvisso inspekteras 

motorn då den genomgår läckagetester, vilket är positivt. Men eftersom det samtidigt är ett monterande 

område finns alltid risken att den visuella inspektionen inte är lika högt prioriterad som att hålla takttider. 

Därför finns risk att monteringsfel inte upptäcks och att motorn lämnar V8-linan med avvikelser. 

Projektgruppen föreslår att de stationer på V8-linan som i dagsläget är Q-zoner bör uppgraderas till QG 

och tillsätta resurser för att vidareutveckla IPV.  

5.3 Ouppklarade avvikelser 
Totalt är nästan 20% av avvikelserna ouppklarade för att rotorsaken inte hittats. Inom kategorin finns elva 

av tolv grupper representerade. Vad det visar är att rotorsaksanalys är mycket viktigt för att arbeta vidare 

och gå till botten med en avvikelse. I och med att en femtedel av alla rapporterade avvikelser inte har en 

redovisad rotorsak anser projektgruppen att det är något motormonteringen måste prioritera högre för att 

förbättra sin kvalitet ytterligare. 

5.4 Övriga monteringsfel 
Den största andelen avvikelser om uppstår i kategorin montering är gruppen ”övriga monteringsfel”. 

Gruppen innehåller alla monteringsfel som inte passar in i någon av de specifika artikelgrupperna som 

bildats, vilket pekar på att många av de avvikelser som sker i monteringen är sällan eller aldrig 

återkommande. Det gör arbetet med att kvalitetssäkra processen svårare i och med finns många små och 

inte entydiga förbättringar att göra. Därför är det viktigt att förankra IPV inom organisationen och 

förklara vikten med att säkerställa att arbetet är rätt gjort. Detta mynnar ut i en prioriteringsfråga då många 

små avvikelser inte är den snabba vägen till att halvera antalet inkomna avvikelserapporter, men mycket 

väl kan vara kritiska för att nå målet. 

De områden som mottar flest rapporter är DEMP, DECVC och DEMS, närmare bestämt måleriet, sista 

området på V8-linan samt in- och utbanan från motorprovningen.  
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6 Slutsatser 
Att andelen producerade V8-motorer endast är en dryg tiondel av den totala produktionsvolymen, men 

ackumulerat har mottagit nästan en femtedel av alla avvikelserapporter, är anmärkningsvärt. 

Projektgruppen antar att prioriteringen för motormonteringen varit att kvalitetssäkra processen för 

majoriteten av produktionen, vilket resulterar i större ekonomiska resurser och därmed fler förbättringar 

till raka motorlinan. Därtill är V8-motorn en mer komplicerad produkt med större variantflora som gör att 

det är svårare att bygga kvalitetssäkringar och poka-yoke-lösningar. Tillsammans med att utrymmet för 

V8-linan är begränsat gör det att många artiklar av olika sort monteras på samma station. Om 

motormonteringen önskar att halvera inflödet av avvikelserapporter från chassimonteringarna är V8-linan 

en viktig fråga att hantera. Projektgruppen föreslår att motormonteringen ser över möjligheterna att införa 

en QG efter varje område. Monteringen blir förvisso mer tidsintensiv, men i gengäld ökar chanserna att 

avvikelser upptäcks genom att monteringen inspekteras tidigare i flödet.  

I praktiken är det resurskrävande att ha en QG efter varje avdelning och projektgruppen anser därför att 

ECU-kabeln kan testas i en QG som även är slutbesiktning och är placerad efter måleriet. Anledningen till 

att projektgruppen anser att den kan testas där är för att det inte monteras något ovanpå skyddskåpan 

efter utbanan. Det bör även läggas fokus på att utforma en monteringsprocess med poka-yoke-lösningar 

som gör att det inte går att klämma kabeln under skyddskåpan. 

Efter motorprovningen sker ytterligare ett antal steg i processen, bland annat montering och målning. 

Dessa steg verifieras i viss mån i dagsläget i en Q-zon. Men den Q-zonen innehåller även montering, och 

därtill sker montering efter Q-zonen. Det finns alltså ingen station som är helt hängiven åt att kontrollera 

de delprocesser som sker efter motorprovningen. Genom att balansera om måleriets process så att 

maskeringsarbetet före målning sker på ett standardiserat vis och att all montering och avmaskering sker 

innan Q-zonen kommer kvaliteten öka. Men för att ge extra vikt åt kvalitetssäkringsarbetet behöver Q-

zonen uppgraderas till en QG. Med en avsatt station som har tid att kontrollera måleriets arbete och göra 

en slutlig övergripande kontroll minskar inte bara måleriets egna avvikelser utan även inflödet av 

avvikelserapporter till motormonteringen i stort. 

För att kunna halvera antalet avvikelserapporter så krävs det att vissa specifika områden prioriteras. Ett 

område som står för en stor andel av rapporterna är sensorer och kablar kopplade till ledningsnätet. 

Projektgruppen föreslår därför att detta prioriteras och det skapas funktionskontroller för både V8-linan 

och raka motorlinan då problemen är av liknande karaktär. På så sätt tydliggörs var i hanteringen av 

kablaget som flest avvikelser uppstår. Detta kräver dock resurser och i V8-linans fall eventuellt även plats 

om det inte kan hanteras av logistikorganisationen. 

Slutsatsen som projektgruppen drar är att det är nödvändigt att utbilda personal i vikten av IPV och att 

tillsätta resurser för att utöka antalet QG och på så vis nå de strategiska kvalitetsmålen både på kort och 

lång sikt.  
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7 Reflektioner och självkritik 
Projektgruppen anser att mer tid hade kunnat läggas på att detaljstudera de inrapporterade avvikelserna. 

Med detta hade bättre analyser av nuläget kunnat göras och på så vis hade fler detaljlösningar kunnat 

presenteras. Samtidigt hade djupare detaljanalyser tagit mycket tid och riskerat att skapa brister i 

översiktliga analyser istället.  

I ett antal av fallen finns långsiktiga lösningar för att motverka att avvikelser uppstår igen. Somliga av 

dessa har tagits i beaktande av projektgruppen i analyser och diskussioner, medan många har utelämnats. 

Beslutet kring det togs av flera skäl. Dels ville projektgruppen inte påverkas av det arbete som redan 

påbörjats utan ville studera statistik och nuläge med friska ögon. Dessutom fanns det även hos 

handledaren på Scania vissa tveksamheter kring vilken effekt vissa av de långsiktiga lösningarna i praktiken 

har.  

Projektgruppen önskar att det funnits mer tid att sätta sig in i Scanias processer och produkter för att på 

ett bättre sätt kunna identifiera orsaker till avvikelser och föreslå lösningar för att förhindra dessa. Detta 

kan delvis hänvisas till att projektgruppen inte gjort tillräckligt tydliga avgränsningar, varför projektet växte 

sig större och blev mer övergripande och mindre detaljerat än önskat. 
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8 Fortsatt arbete 
Dagens QG bör analyseras för att se om de faktiskt upptäcker det som de är konstruerade att göra. 

Dessutom måste även interna avvikelserapporter studeras för att se vilka interna avvikelser som uppstår. 

Genom att studera både interna och externa avvikelserapporter och ta fram nya QG utifrån det erhålls 

synergieffekter som förbättrar kvaliteten överlag och i slutändan gör att antalet inkomna 

avvikelserapporter minskar. 

En tydlig flaskhals i motormonteringen är motorprovningen som dels behöver utvecklas så att den 

upptäcker fler avvikelser för att på så sätt förhindra att motorer levereras till chassimonteringen och sedan 

genererar avvikelserapporter. I dagsläget är motorprovningen en flaskhals då provcykeln är 10-12 minuter. 

För att optimera provningen behöver motormonteringen utreda vilka avvikelser som inte upptäcks idag 

men även vilka tester som genomförs som aldrig visar på några fel. Om motorprovningen i dagsläget 

testar någonting som aldrig ger någon avvikelse är det ett slöseri med dyrbar provcykeltid. Att bäst 

optimera motorprovningen anser projektgruppen sker genom att lyfta ut tester från motorprovingen och 

istället säkerställa kvaliteten på både V8-linan och raka motorlinan med hjälp av IPV. För att kunna 

genomföra det är det avgörande att kvaliteten på IPV kan säkerställas och då måste även ett fortsatt 

systematiskt kvalitetsarbete prioriteras och avsätta resurser som gör det möjligt. 

Läckagetest är en stor del av provcykeltiden eftersom motorn behöver varmköras. För att säkerställa att 

läckage inte uppstår när olika olika material expanderar på grund av temperaturändringar. Projektgruppen 

föreslår att motormonteringen utreder om det går att öka kraven på läckagetester på produktionslinorna 

dels genom att arbeta tillsammans med berörda konstruktionsavdelningar och dels med processtekniker 

för att på så sätt kunna lyfta ut läckagetester helt ur motorprovningen. Förslaget grundar sig i att 

motorernas prestanda kan verifieras med hjälp av ett RAMP-test som till viss del är taget i bruk redan idag.  
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