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Abstract 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate and analyze stops that occur in the painting 

process of trucks; specifically related to the buffer system after the top coat process. 

Based on this investigation, improvements are presented in order to eliminate stops 

and improve overall assembly time. With this scope in mind, the following issues 

have been raised: 

 

1. What are the root causes for stops in the buffer system? 

2. How much can corrective maintenance be reduced? 

3. What potential savings are achieved by reducing or eliminating stops in the 

buffer system?  

4. How would reducing stops increase the availability for the top coat paint 

shop?  

 

A case study has been performed where historical data has been analyzed and staff 

from the production, maintenance and IT departments have been interviewed. The 

analyzed data along with a theoretical framework are the basis for the suggested 

actions that will improve flows through the top coat production. 

The result indicates that a great part of the delays related to the buffer system are 

caused by soft losses. The stops are the results of: 

 Lack of a distinct set of rules for how data and software may be used 

 Lack of communication between the workshops  

The implications of these delays are: increased costs and reduced efficiency of the 

production line. The purposed actions presented in the study gives the company 

opportunity to achieve full capacity, eliminate delays and increase overall efficiency.  

The study is limited to the top coat paint shop and does not include the primary paint 

shop or final assembly. The results, analysis and suggestions presented in the study 

includes the soft losses that causes stop in the buffer system.  

Keywords: MDT, MTTR, FU, AU, TPM, RBM, RCM, TAK, OEE, Buffer system, 

Hard losses, Soft losses, Efficiency. 
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Sammanfattning 

Syftet med följande studie är att undersöka och analysera stopp och dess rotorsaker 

som uppkommer i buffertsystemet på ett täcklacksmåleri. Utifrån denna utredning 

presenteras sedan åtgärdsförslag i syfte att eliminera undersökta stopp. För att kunna 

uppfylla syftet med studien har följande frågeställningar formulerats: 

 

1. Vad finns det för stopp relaterade till buffertsystemet och vad är rotorsakerna 

till dessa? 

2. Hur mycket kan det akuta underhållet reduceras? 

3. Hur stora besparingar skulle företaget kunna göra genom reducering eller 

eliminering av stoppen? 

4. På vilket sätt kan en minskning av stoppen öka tillgängligheten för 

täcklacksmåleriet? 

 

En fallstudie har genomförts där historisk data har analyserats och personal från 

avdelningar som produktion, underhåll och IT har intervjuats. Den empiri som samlats 

in tillsammans med det teoretiska ramverket som presenteras i rapporten ligger till 

grund för resultatet, analysen och åtgärdsförslagen. 
 

Resultatet från studien visar att en stor andel av de stopp som sker i buffertsystemet 

orsakas av mjuka förluster. Dessa stopp är en konsekvens av bristfällig hantering av 

data och mjukvara samt bristfällig kommunikation mellan verkstäderna. 

Konsekvenserna av dessa stopp resulterar i ökade kostnader samt en nedsatt 

effektivitet för täcklacksmåleriet. Åtgärdsförslagen som presenteras ger företaget goda 

möjligheter att uppnå sin fulla kapacitet, eliminera stoppen och därmed öka 

effektiviteten. 

 

Studien är avgränsad till måleriprocessen och omfattas inte av grundmåleriet eller 

monteringen. De resultat, analyser och åtgärdsförslag som presenteras är avgränsade 

till de mjuka förlusterna som orsakar stopp i buffertsystemet. 

Nyckelord: MDT, MTTR, FU, AU, TPM, RBM, RCM, TAK, OEE, Buffertsystem, 

Hårda förluster, Mjuka förluster, Effektivitet.  
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1 Introduktion 

Följande examensarbete behandlar området produktionsteknik och utförs som ett sista 

moment i kandidatexamen för maskinteknik – industriell ekonomi och 

produktionsledning vid Jönköpings Tekniska Högskola. Kursen examensarbete i 

maskinteknik omfattas av 15 hp och skrivs under vårterminen 2019. 

1.1 Bakgrund 
Organisationer eftersträvar att uppnå konkurrensfördelar. Konkurrensfaktorer 

tillsammans med ordervinnare och orderkvalificerare är begrepp som beskriver en del 

av ett företags målbild. För att kunna konkurrera på marknaden räcker det inte med ett 

konkurrenskraftigt pris – man måste vara bra på kvalitet, leveransförmåga och 

flexibilitet. För att kunna bibehålla och utveckla sin konkurrensposition krävs att 

strategi, produkter och processer liksom planering och styrning hela tiden förbättras. 

Dessa utgör produktionsverksamhetens övergripande processer. 

Stopptider i en produktion medför en lägre tillgänglighet i maskiner och minskad 

effektivitet vilket i sin tur kan resultera i minskade konkurrensfördelar. Vikten av att 

skapa störningsfria processer har blivit en alltmer väsentlig del för företag och det 

kräver engagemang från organisationens alla medarbetare. [1] [11] 

Arbetet med att förbättra ett företags effektivitet grundar sig i följande fyra aktiviteter: 

ständiga förbättringar, operatörsunderhåll, specialistunderhåll och 

kompetensutveckling. För att uppnå en hög effektivitet krävs en kartläggning av de 

förluster som får efterföljder i form av nedsatt effektivitet. Förluster kan vara både 

utrustningsrelaterade och mänskligt relaterade och en minskning av dessa kan 

säkerställa en högre effektivitet men även reducerade kostnader. Ett av de vanligaste 

mätetalen gällande effektivitet är Overall Equipment Effectiveness (OEE), vilket är ett 

mått på hur effektiv ett företags produktion är. [2] 

För att företag skall kunna fortsätta förbli konkurrenskraftiga krävs ständigt arbete 

med att förbättra processer som avser produktion. Ett flertal arbetssätt inom underhåll 

finns att tillgå som involverar hela organisationen där det krävs engagemang från 

samtliga anställda. Detta är något som kan låta enkelt, men dessa förändringsprocesser 

kan vara tidsödande vilket gör att många företag idag inte når upp till sin fulla 

produktionskapacitet och effektivitet. [2] 

1.2 Problembeskrivning 
Scania är ett globalt företag och är verksamt inom transportsektorn med ett brett 

sortiment av transportlösningar. På Scania i Oskarshamn finns företagets 

hyttproduktion förlagd med fem tillhörande verkstäder: pressverkstad, karossverkstad, 

grundmåleri, täcklacksmåleri samt monteringsverkstad.  

På Scania finns ett antal buffertar förlagda i produktionen. Dessa är inte flaskhalsar 

men är av kritisk utrustning då samtliga hytter måste passera genom buffertarna och 

detta kan de bara göra en åt gången. När ett stopp sker i en buffert leder det ofta till 

stopp i verkstäderna.  

I täcklacksmåleriet finns ett buffertsystem som är av just kritisk utrustning för 

täcklacksmåleriet samt monteringen. I dagsläget uppkommer det stopp i 
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buffertsystemet men ingen vetskap om de egentliga rotorsakerna till stoppen finns. 

Känt i dagsläget är att längre stopp i buffertsystemet medför att måleriet och 

monteringen står stilla. 

Stoppen medför en lägre tillgänglighet i produktionen, en högre andel akut 

underhållsarbete och kostnader i form av stilleståndskostnader. För att produktionen 

ska uppnå en högre effektivitet är det av högsta intresse att utreda rotorsakerna till 

stoppen i buffertsystemet för att kunna förbättra de negativa konsekvenser som 

stopptiderna medför.  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Stoppen i buffertsystemet skapar tillgänglighetsproblem både i buffertsystemet och i 

täcklacksmåleriet på Scania. Eftersom att oplanerade stopp har negativa konsekvenser 

i form av stor andel akut underhåll, stilleståndskostnader och lägre tillgänglighet är 

syftet med arbetet därför att undersöka och analysera stoppen som uppkommer i 

buffertsystemet. Genom att ta reda på rotorsakerna är det möjligt att utreda om och i 

vilken mån stoppen går att minska.  

För att kunna uppfylla studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 
 

1. Vad finns det för stopp relaterade till buffertsystemet och vad är rotorsakerna 

till dessa? 

 

2. Hur mycket kan det akuta underhållet reduceras? 

3. Hur stora besparingar skulle företaget kunna göra genom reducering eller 

eliminering av stoppen? 

 

4. På vilket sätt kan en minskning av stoppen öka tillgängligheten för 

täcklacksmåleriet? 
 

1.5 Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat till måleriprocessen på Scania i Oskarshamn. Studien kommer 

inte att omfatta grundmåleriet som är den första delen av måleriprocessen. Studien 

omfattas inte heller av monteringen som är området efter B310.  

 

De åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar som presenteras i arbetet är avgränsade till 

alla mjuka förluster som utgör ”kategori 1” och ”kategori 3” under kategorin ”övriga 

stopporsaker”. I förslagen inkluderas inte stoppen som summeras under kategorin 

”installationsfel” eller kategorin ”snedvagga”.  

Perioden som studeras är en 12-månadersperiod, mer konkret tidsperioden januari 

2018 - mars 2019 med ett uppehåll under maj, juni och juli år 2018 på grund av 

semester och bristfällig tillgång till data under perioden. Studien omfattas inte av larm 

som uppkommit utöver denna tidsperiod. 
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1.6 Disposition 

Detta avsnitt beskriver hur rapporten är disponerad och är till för att hjälpa läsaren att 

få en tydlig bild av rapportens upplägg.  

Kapitel 1: Introduktion 

I kapitlet introduceras läsaren för bakgrunden till studien och dess problemområde. 

Vidare beskrivs syfte och frågeställningar, studiens avgränsningar och slutligen 

dispositionen av rapporten.  

Kapitel 2: Teoretiskt ramverk 

Kapitlet beskriver relevanta teorier för studien och utgör en bas för att kunna 

analysera empirin och resultatet kopplat till de frågeställningar som formulerats. 

Kapitel 3: Metod och genomförande 

Kapitlet beskriver metodval, genomförande kopplat till syfte och frågeställningar samt 

arbetets gång. I slutet av kapitlet återfinns en diskussion kring giltig- och trovärdighet.  

Kapitel 4: Nulägesbeskrivning 

Kapitlet beskriver rådande förhållande kopplat till problembeskrivningen och 

frågeställningarna. 

Kapitel 5: Resultat och analys 

Kapitlet ger svar på studiens syfte och frågeställningar genom att under respektive 

frågeställning presentera studiens resultat. En analys kring den insamlade rådatan 

kopplat till teorin från det teoretiska ramverket återfinns i slutet av kapitlet.  

Kapitel 6: Diskussion och åtgärdsförslag 

Kapitlet presenterar en diskussion kring frågeställningarna och analys av resultatet, 

följt av en generell diskussion kring de identifierade problemen. Vidare introduceras 

läsaren för förslag på åtgärder.  

Kapitel 7: Slutsatser och rekommendationer  

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer, slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

Referenser 

Kapitlet ger detaljerad information, i listform, om använda referenser under studiens 

gång.  
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2 Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel introduceras en teoretisk bakgrund som är relevant inom det aktuella 

området produktionsteknik. Det teoretiska ramverket möjliggör grunden till att kunna 

analysera empirin och resultatet kopplat till de frågeställningar som formulerats.  

2.1 Ordlista  

För att enkelt förstå de förkortningar som används i det teoretiska ramverket och 

vidare i arbetet finns följande ordlista tillgänglig.  

 

MTTR – Mean Time To Repair 

MDT – Mean Down Time 

OEE – Overall Equipment Effectiveness 

RCM – Reliability Centered Maintenance 

RBM – Risk Based Maintenance 

TPM – Total Productive Maintenance 

TPU – Totalt Produktivt Underhåll 

FU – Förebyggande Underhåll 

AU – Akuta underhåll  

TBU – Tillståndsbaserat underhåll 

FBU – Förutbestämt underhåll 

UAU – Uppskjutet avhjälpande underhåll 

AAU – Akut avhjälpande underhåll 

PM – Preventive Maintenance 

CM – Corrective Maintenance 

LCC – Life Cycle Cost 

B310 – Buffert 310 
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2.2 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I tabell 1 nedan illustreras de teorier som använts för att besvara respektive 

frågeställning i arbetet.  

 

Tabell 1. Koppling mellan frågeställningar och teori 

2.3 Teori 1 – TAK 
TAK/OEE - På svenska benämns detta nyckeltal som TAK och består av tre mätetal: 

 

 Tillgänglighet 

 Anläggningsutnyttjande 

 Kvalitetsutbyte  

 

TAK-värdet tar hänsyn till en produktions- eller maskins stopptidsförluster, 

hastighetsförluster och kvalitetsförluster. TAK kan beräknas på olika sätt i företag och 

industrier, nedan presenteras en modell för beräkning av TAK enligt Volvos modell. I 

litteraturen benämns Volvos modell skilja sig åt från den standardiserade, där 

småstopp som normalt sitter ihop med tomgångsförluster istället har brutits ut och 

kategoriseras som en tillgänglighetsförlust. [2] 
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Tillgängligheten mäter den totala planerade produktionstiden jämfört med den 

verkliga operativa tiden. Med detta sagt tas den totala planerade produktionstiden 

minus tiden för alla oplanerade stopp hänsyn till. Detta kan sägas motsvara 

driftsäkerheten i en produktion eller maskin och ett bra underhållsarbete medför också 

en hög tillgänglighet.  

 

 

Tillgänglighet = Planerad produktionstid – Stopptid (MDT) 

             Planerad produktionstid 

 

 

Anläggningsutnyttjandet mäter hur bra produktionen/maskinen tillverkar i förhållande 

till den planerade cykeltiden. En köpt cykeltid alternativt en teoretisk/målcykeltid 

multiplicerat med totalt antal producerade enheter dividerat med den tillgängliga 

operativa tiden ger en procentsats som visar hur många enheter som producerats i 

förhållande till det som är tänkt skall producerats. Förluster som kan ske i detta fall är 

hastighetsförluster orsakat av en sämre tillgänglighet i övriga maskiner alternativt 

tomgång när maskinen körs utan att några produkter körs. 

 

 

Anläggningsutnyttjande = Köpt cykeltid x antal producerade enheter 

           Tillgänglig operativ tid 

 

 

Kvalitetsutbytet tar hänsyn till hur många produkter som behöver kasseras eller 

omarbetas i produktionen. Antalet producerade produkter minus de defekta divideras 

med antalet producerade produkter och då erhålls en procentsats som visar hur stor 

andel av de producerade produkterna som är godkända eller inte kräver omarbete.  

 

 

Kvalitetsutbyte= Antal producerade - defekta 

Antal producerade 
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 Figur 1. De åtta stora förlusterna [Bengt Pettersson, 2019] 

 

 
 Figur 2. TAK-beräkning [Bengt Pettersson, 2019] 

 

Ovanstående figurer illustrerar de åtta stora förlusterna kopplat till de olika mätetalen 

i TAK-beräkningen samt en konkret modell för beräkning av TAK. Figurerna 

presenterades under en föreläsning av Bengt Pettersson vid Tekniska Högskolan i 

Jönköping. 
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2.4 Teori 2 – Underhåll 
Underhåll definieras enligt J. Frånlund som “en kombination av alla tekniska, 

administrativa och ledningens åtgärder under en enhets livstid i syfte att vidmakthålla 

den i, eller återställa den till, ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion”. 

Underhåll kan delas upp i förebyggande underhåll respektive avhjälpande underhåll. 

Förebyggande underhåll utförs innan ett funktionsfel upptäcks och avhjälpande 

underhåll utförs efter det att ett funktionsfel upptäckts. [3] 

2.4.1 Förebyggande underhåll  

Underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda 

kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets 

funktion. [3] 

 

Förebyggande underhåll (FU) utförs ofta på planerade stopptider då produktionen inte 

är igång. Visst förebyggande underhåll kan även utföras när maskinen är i drift. 

Förebyggande underhåll kan delas upp i tillståndsbaserat underhåll (TBU) samt 

förutbestämt underhåll (FBU). [3] 

2.4.2 Tillståndsbaserat underhåll 

Underhåll som utförs tillståndsbaserat innebär att en subjektiv bedömning eller 

objektiv mätning utförs för att mäta tillståndet på utrustningen. Detta för att 

säkerställa att produktionsprocessen skall rulla på utan bekymmer. Det kan 

exempelvis vara inspektion, mätning eller kontroll av utrustning. Följden av detta blir 

att om tillståndet är ok så genomförs inga ytterligare åtgärder, om tillståndet inte anses 

vara ok kan åtgärder så som smörjning, rengöring och andra nödvändiga ingrepp 

utföras. [3] 

2.4.3 Förutbestämt underhåll 

Förutbestämt underhåll är underhåll som genomförs på schemalagda tider, det kan 

genomföras vid ett visst tidsintervall, exempelvis var 10:e vecka. Ett annat alternativ 

är att utföra det efter ett visst antal driftstimmar av maskinen. Förutbestämt underhåll 

utförs alltid enligt plan, oavsett skick på utrustning/maskindel.  

 

Planen för förutbestämt underhåll kan ofta ges av exempelvis maskinleverantören, då 

som en rekommendation på en förebyggande underhållsplan, men som sedan kan 

justeras av underhållsavdelningen på företaget. [3] 

2.4.4 Avhjälpande underhåll 

Underhåll som genomförs efter det att ett funktionsfel upptäckts och med avsikt att få 

en enhet i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion. Avhjälpande underhåll 

kan delas upp i uppskjutet avhjälpande underhåll (UAU) och akut avhjälpande 

underhåll (AAU). [3] 

2.4.5 Akut avhjälpande underhåll 

Underhåll som utförs omedelbart efter det att ett funktionsfel upptäckts för att undvika 

oacceptabla konsekvenser. Detta utförs omedelbart för att maskinen/utrustningen skall 

kunna fortsätta vara i drift. Denna form av underhåll går inte att förutse och kan ofta 

ta längre tid att utföra än FU, kostnaderna är också högre än för ett FU eftersom 

stilleståndstiden blir längre. [3] 
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2.4.6 Uppskjutet avhjälpande underhåll 

Underhåll som inte genomförs direkt när funktionsfel upptäckts utan senareläggs 

exempelvis till nästa planerade underhållstillfälle. Detta kan vara vid situationer då 

det finns en vetskap om att maskinen kan fortsätta köras under en kort period men att 

en åtgärd snart behöver ske. En tillståndskontroll kan göras för att avgöra om 

underhållet kan skjutas upp. [3] 

 

 

 
Figur 3. Illustrering av underhållsdefinitioner [3] 

 

Ovanstående figur illustrerar de olika underhållskategorier som redogörs för i det 

teoretiska ramverket. 

2.4.7 Teknisk tillgänglighet 

Teknisk tillgänglighet är ett mått på hur stor del av den planerade produktionstiden 

som är möjlig att utnyttja. Detta kan beskrivas med följande formel: 

 

Teknisk Tillgänglighet = Planerad produktionstid – Stopptid (MDT) 

       Planerad produktionstid 

 

Stopptiden (MDT) är den tid som orsakar stopp för övrig produktion i anläggningen, 

hur lång tid som utrustningen står still.  
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2.4.8 MDT och MTTR 

Stopptid, på engelska kallat Mean Down Time (MDT) är den genomsnittliga tid det 

tar att utföra underhållet, inklusive väntetiden.  

 

Mean Down Time = Totala reparationstiden inkl väntetid  

            Antal stopp 

 

Reperationstid, på engelska kallat Mean Time To Repair (MTTR) är den 

genomsnittliga tid det tar att utföra underhållet, exklusive väntetiden. 

 

Mean Time To Repair = Totala reparationstiden exkl väntetid 

             Antal stopp 

 

2.5 Teori 3 – De tre huvudgrupperna av förluster 

2.5.1 Hårda förluster 

Med hårda förluster räknas de förluster som är relaterade direkt till utrustningens 

effektivitet och detta kan visas i en TAK-uträkning, där mestadels hårda förluster tas 

hänsyn till. Hårda förluster är förluster som orsakas av maskinen i sig. Exempel på 

hårda förluster är utrustningsfel, haveri, omställning och justering, verktygsbyte, 

uppstartsförluster, småstopp, tomgång, hastighets- eller taktförlust samt kassationer. 

Nedanstående figur illustrerar hårda förluster, som kan delas upp i sporadiska 

respektive kroniska förluster. [2] 

 

 

Figur 4. Hårda förluster [2] 
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2.5.1.1 Sporadiska förluster 

Sporadiska förluster är uppenbara och ofta enkla att åtgärda, genom att utrustningen 

återställs i sitt ursprungliga skick. De sporadiska, slumpmässiga förlusterna inträffar 

sällan men leder ofta till långa stopp. [2] 

2.5.1.2 Kroniska förluster 

Kroniska förluster är ofta kortare, men genom att de inträffar ofta blir den 

ackumulerade förlusten stor. Ofta blir de kroniska förlusterna vaneförluster, det vill 

säga att dem inträffar och blir en del av det dagliga arbetet och upplevs därför inte 

som förluster, det krävs ofta en djupare analys för att hitta källan till problemet. [2] 

2.5.2 Mjuka förluster 

De mjuka förlusterna består delvis av tidsförluster, som är ett resultat av onödigt 

arbete och ineffektiva arbetsmetoder. Detta kan i sin tur bero på såväl de anställda 

som på dåligt planerade anläggningar. Dessutom kan förlusterna orsakas av annat 

arbete än det avsedda, det vill säga extra arbete, utförs. Exempel på mjuka förluster är 

ledarskapsförluster, metodförluster, balanseringsförluster, brist på automatik samt 

extra kontroll och justering. 

Ledarskapsförluster kan innefatta bristfällig produktionsplanering som leder till 

materialbrist eller svaga datorsystem som kan leda till IT-problem, dessa typer av 

förluster kan endast kräva engagemang för att få ned förlusten till noll. Metodförluster 

kan vara väntetider vid haveri och rörelseförluster kan vara att fler rörelser än 

nödvändigt utförs. Balanseringsförluster kan innebära att fördelning av anställda kan 

vara ojämn, vilket kan resultera i väntetidsförluster för vissa och för andra att de har 

för mycket att göra. Förluster som extra kontroll och justering kan innebära att 

bristfällig kvalitet skickas vidare i flödet. [2] 

2.5.3 Resursförbrukning 

Resursförbrukning innebär förluster relaterade till utnyttjande av till exempel 

råmaterial och energi. Dessa kan exempelvis vara råämnesförluster, energiförluster 

samt förluster i monteringsverktyg och fixturer. [2] 

2.6 Teori 4 – TPM/TPU och ständiga förbättringar 

Enligt Volvos definition är Total Productive Maintenance (TPM) eller på svenska 

totalproduktivt underhåll (TPU) ”ett systematiskt arbetssätt med inriktning att skapa 

störningsfria processer genom varje medarbetares engagemang, så att vi sänker 

kostnader och ökar processens totala ekonomiska effektivitet”. Metoden har som syfte 

att engagera hela organisationen i underhållsarbetet för att undvika störningar och 

slöseri. Nedan presenteras några av de viktiga faktorer som krävs av organisationen 

för att lyckas med TPM-arbetet. [2] 
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2.6.1 Basera beslut på fakta 

I offensiv kvalitetsutveckling är det viktigt att basera beslut på fakta, därför är en 

avgörande faktor att samla in data, strukturera och analysera olika typer av 

information. I samband med produktion är det viktigt med en faktabaserad 

beslutsstrategi, ofta mäts mycket men sällan utnyttjas dessa mätningar för att dra 

slutsatser om produktionsprocessen. Att basera beslut på fakta innebär att ständigt 

samla information och analysera denna för att sedan effektivt kunna arbeta med 

förbättringar och som i sin tur leder till beslut om förändringar. [4] 

För att samla in information och analysera den finns ett antal förbättringsverktyg att 

tillgå. Se avsnitt problemlösningsmetoder för de förbättringsverktyg som använts i 

denna fallstudie.  

2.6.2 Svårigheter i förändringsarbete 

Vid förändringsarbete är det av största vikt att engagera hela organisationen. De fyra 

M:en - maskiner, material, människor och metoder måste förändras, vissa genomgår 

en mer omfattande förändring än andra. Vid alla införanden av förändringar finns det 

både motståndare och förespråkare. Det är viktigt att se upp med den andel som är 

motståndare till förslaget, de säger ofta att förslaget är bra men handlar inte därefter. 

Dessa medarbetare är svåra att upptäcka och de blir ofta som ”grus i maskineriet”. För 

att motverka detta är det viktigt att ledningen är uppmärksamma och motiverar där 

eventuella tvivel uppstår. Vid all typ av förändringsarbete är det viktigt att se över 

hinder av olika slag. Dessa kan vara tekniska, praktiska men även bero på kompetens- 

och kunskapsbrist. Några av de hinder som finns är följande: 

Attityder och kulturella hinder: 

 Det går hos andra men inte hos oss 

 Det var bättre förr 

 Det blir inte bättre bara för att vi ändrar på något 

Tekniska och praktiska hinder: 

 Det finns ingen tid till förbättringar, vi måste producera. Men finns det inte tid 

till att göra saker och ting rätt från första början, finns det då verkligen tid att 

rätta till allt senare? 

 Många budskap sprids 

Hinder i form av kompetens- och kunskapsbrist: 

 Arbetet uppfattas som toppstyrt 

 Ledningen är otålig 

Andra hinder som identifierats genom tidigare erfarenheter: 

 Det är krävande att arbeta med förbättringar 

 Det är svårt att utbilda i förväg 

Ovanstående orsaker är exempel på hinder som företag kan stöta på i sitt 

förändringsarbete, det är viktigt att övertyga medarbetarna om att arbetssättet behövs. 

Detta kan exempelvis göras genom beskrivning av vad företaget kan tjäna på det nya 

arbetssättet. [2] 
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2.6.3 Vanliga skäl till misslyckande 

Några av de vanligaste situationerna som leder till misslyckande är: 

 Kunskaperna om metodikens helhet och struktur brister, utbildning i konkreta 

metoder är undermålig eller har inte anpassats efter målgruppen. 

 Medarbetarna saknar kännedom om hur omfattande problem företaget brottas 

med och inser därför inte nödvändigheten av en förändring. 

 Brist på motivation att ändra gamla vanor [2] 

2.6.4 Grundförutsättningar 

Erfarenheter från företag som arbetat med förbättringsarbete visar att följande orsaker 

är grundförutsättningar för att lyckas med ett förändringsarbete: 

 Rätt organisation 

 Ledning genom delaktighet och aktivt, synligt stöd 

 Förbättringsarbetet bedrivs genom smågruppsaktiviteter 

 Fungerande kommunikation 

 Motivation, förmåga och en gynnsam arbetsmiljö  

 Klimat som gynnar ett lärande arbetssätt [2] 

2.6.5 Kommunikation och visualisering 

I ett förändringsarbete är det viktigt med god information och kommunikation, såväl 

uppåt som nedåt i organisationen. Det är lätt hänt att missförstånd sker i samband med 

kommunikation. Det är därför viktigt att se samma bild, ibland kan det vara så att 

mottagaren har en annan erfarenhets- och kunskapsbakgrund än sändaren. Effektiv 

kommunikation är viktigt i det avseende att det annars lätt kan uppstå 

ryktesspridningar och detta kan i sin tur leda till lägre produktivitet. Nedanstående 

figur illustrerar det problem som kan uppstå när olika personer ser sin egen bild av 

problemet. [2] 

 

Figur 5. Vikten av att se samma bild [Bengt Pettersson, 2019] 
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2.7 Teori 5 – RBM & RCM 

Risk Based Maintenance (RBM) definieras enligt SKF som ”en kvantitativ, 

finansbaserad analysteknik, Risk Based Maintenance (RBM) fastställer det relativa 

värdet av olika underhållsuppgifter och fungerar som ett kontinuerligt 

förbättringsverktyg. RBM definierar möjligheter till inkrementell förbättring genom 

att eliminera uppgifter med lågt värde och införa uppgifter som adresserar höga 

kommersiella riskområden. Riskbaserat underhåll utvärderar den nuvarande 

kommersiella risken och analyserar kostnader och fördelar med åtgärder för att mildra 

fel”. [5] 

Reliability Centered Maintenance (RCM) är en underhållsstrategi som grundar sig i 

preventive maintenance (PM) och är framtagen med FMEA-analysen som grund. 

Konceptet är enkelt men det krävs sunt förnuft och engagemang från hela 

organisationen. För att en process skall kunna generera en slutprodukt krävs det att 

systemet utför sitt jobb. För att en process skall kunna utföra sitt jobb krävs också 

analys av vad som kan orsaka förluster i funktionen och analysera feleffekter som kan 

leda till felkällor. Därefter är det viktigt att prioritera de orsaker som kan leda till detta 

och göra en prioriteringslista utifrån resultatet. Därefter skall åtgärder föreslås för vad 

som kan göras för att undvika att dessa felkällor inträffar. För att sammanfatta vad 

RCM är kan det illustreras i en fyra stegs fas: 

1. Bibehålla funktion 

2. Identifiera felkällor som kan omintetgöra funktionen 

3. Prioritera funktionsbehov (utifrån felkällor) 

4. Välj åtgärder för de högst prioriterade felkällor 

Metoden fungerar bra i det avseende att den har effekter som kan leda till 

kostnadsbesparingar och kräver heller inga större investeringar rent ekonomiskt. 

Denna metod kräver dock att hela fabriken är involverad. Nedan visas ett exempel på 

ett flygplansföretag som implementerat RCM. Figuren illustrerar underhållskostnaden 

per flygtimme under de tio första åren med benämnt arbetssätt. Detta visar att 

kostnadsökningen vid implementering av RCM inte är stor.  

 

Figur 6. Exempel på ett företag som implementerat RCM [6, s. 67] 
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Anthony M. Smith beskriver i sin bok ”RCM – Gateway to World Class 

Maintenance” att den organisatoriska strukturen kan vara en bidragande faktor till 

framgång eller misslyckande. Den organisatoriska strukturen i ett företag utgör också 

en grund för hur kommunikation sker.  

Ett exempel har studerats där underhåll och produktion är två separata organisationer 

och en där underhåll rapporterar till produktion. Vid val av detta finns två faktorer att 

ta hänsyn till. Dels att möta kundens behov men även att uppnå en hög intern 

effektivitet. I fallet där underhåll rapporterar till produktion finns det en risk för att 

produktion missar att underhåll utgör en viktig del i vägen till framgång. [6] 

2.8 Teori 6 – Kostnad 

Underhållsarbetet kan delas upp i två kategorier:   

 Förebyggande underhåll 

 Akuta underhåll 

I det teoretiska ramverket (se kapitel 2.4) beskrivs utförligare olika typer av underhåll. 

Kostnader avseende dessa två kategorier kan också delas upp i förebyggande- 

respektive akuta underhållskostnader. Vid val av underhållsstrategi och hur mycket 

resurser som skall läggas på respektive kategori kan variera från företag till företag 

och bero på orsaker som: kostnad för stopp (MDT), utrustning etc. Vid kalkylering av 

kostnader krävs det att tillförlitlig data finns att tillgå och ibland kan det vara svårt att 

urskilja vad som är FU respektive AU. En annan förutsättning är också att resurser 

som är lagda på de olika aktiviteterna måste finnas dokumenterat, hur bra data som 

finns att tillgå beror till stor del på mänskliga faktorer. Viss data kan även vara svår att 

tolka och omvandla till information och kunskap. 

 

Christer Stenström skriver i sin studie att det har varit svårt att ta fram en modell för 

jämförelse av kostnader för FU och AU på grund av att många företag inte vill dela 

med sig av denna typ av information men också på grund av att det inte finns mycket 

modeller för kostnader avseende underhåll att tillgå. I studien som Stenström utfört 

har kostnader för FU respektive AU räknats ut genom analys av historisk data för att 

kartlägga fördelningen av FU och AU. Studien utfördes på underhållsarbetet på en 

järnväg och i studien har kalkylering av underhållskostnader gjorts enligt följande: 

 

För kostnader avseende FU och AU finns både direkta kostnader som är material och 

arbetskraft men även indirekta kostnader som är de övriga kostnaderna. För 

kostnadsförluster som kan inträffa har faktorer som förluster på grund av förlorad 

produktion, logistiktid och material tagits fram. Stenström nämner även att en LCC-

analys är ett bra verktyg för att räkna på underhållskostnader. För att göra en 

kalkylering har studien använts sig av en ”kostnad-nytta analys” (för hela studien se 

referenslistan). De slutsatser som drogs var att järnvägarna med den lägsta totala 

kostnaden för underhåll också hade högst andel FU och andelen kostnad för FU 

varierade från 10%-30%. [7] 
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RCM-metoden som presenterades i föregående avsnitt grundar sig ofta i frågor 

rörande om det kommer vara lönsamt för företaget att implementera denna metod. En 

implementering av RCM-metoden kan resultera i följande besparingar för företaget:  

 Reducering av MDT  

 Minskad andel av kostnad för akuta underhållsåtgärder 

Vid beräkningar av ekonomi kontra effektivitet finns det ett optimum mellan hur 

mycket kostnader som kan läggas på underhållsaktiviteter och den vinst som erhålls 

genom möjlighet till ökad produktion per tidsenhet. [2]  

Nedanstående figur redogör för ett kostnadsförhållande mellan FU och AU. 

 

Figur 7. Kostnad för FU & AU [8, s.42] 

Det är mest relevant att studera de kostnader som ett bristande underhåll medför. 

Beräkning och analys av kostnader under en utrustnings livscykel är relevanta 

verktyg. Vid beräkning av total underhållskostnad är det viktigt att inte bara beräkna 

kostnader som den traditionella underhållsorganisationen utför. Även underhåll utfört 

av operatörer ingår i den totala underhållskostnaden. Ett fenomen som kan uppstå är 

att tiden för själva dokumentationen av underhållet kan ta längre tid än själva insatsen 

i sig, därför kan ett system som redovisar även korta stopp vara en fördel. Genom att 

öka utrustningseffektiviteten kan företag spara in på den årliga underhållskostnaden.  

[2]
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 3 Metod och genomförande 

Metodkapitlet ger en översiktlig beskrivning av valda angreppssätt i studien, 

genomförande och arbetsgång. Kapitlet avslutas med en diskussion kring giltig- och 

trovärdighet. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Metodkapitlet innehåller allt som är kopplat till studiens genomförande. Syftet med 

metodkapitlet är att möjliggöra tolkning av rimlighet och generaliserbarhet för 

läsaren. Informationen som presenteras i detta kapitel innefattar därför en beskrivning 

av den avsedda undersökningsgruppen och dess storlek, valda tekniker för att samla 

information, tillvägagångssätt samt eventuell analys av bortfallet. [9] 

Följande studie genomförs som en fallstudie där den mindre avgränsade gruppen 

avser en organisation. Vid fallstudier utgår tankesättet från ett helhetsperspektiv och 

informationen ska vara så täckande som möjligt.   

Valet av metoden i denna studie är av både kvantitativ och kvalitativ ansats. Det 

förekommer ofta en uppdelning mellan kvalitativa metoder och kvantitativa metoder, 

där beteckningarna syftar på hur informationen genereras, bearbetas och analyseras. 

Vid kvalitativa metoder är datainsamlingsmetoder som kvalitativa intervjuer och 

observationer vanligt. Kvantitativa metoder innebär ofta statistiska bearbetningar av 

information och mätningar vid datainsamlingen. En kvalitativ bearbetning sker oftast 

av textmaterial, till exempel böcker, dagböcker, artiklar eller vid bearbetning av 

texten vid en intervju. [9][10] 

I denna studie kombineras datainsamlingen genom ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer och statistiska bearbetningar av dokument med stöd från 

litteratursökning.  

3.2 Valda metoder för datainsamling 

Det går på olika sätt att samla information för att kunna besvara frågeställningar i en 

studie. I detta arbete har dokumentinsamling, litteratursökning och intervjumetodik 

använts för insamling av data. Det empiriska materialet som är insamlat via olika 

dokument och genom litteratursökning är i form av sekundärkällor medan 

intervjumetodiken är av både primär- och sekundärkällor. [10] 

3.2.1 Dokumentinsamling  

Beteckningen dokument används för information som är nedtecknat, tryckt, 

förekommer i filmer, bandupptagningar och fotografier. Det går att kategorisera olika 

typer av dokument enligt följande: 

 Statistik och register  

 Officiella handlingar 

 Privata handlingar 

 Litteratur  

 Bild-dokument 

 Ljud-dokument 
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Beroende på frågeställning och problemområde lämpar sig olika dokument bättre. Hur 

mycket material som behöver samlas in beror dels på problemformuleringen och dels 

på den tillgängliga tiden som finns att samla in och analysera materialet. Oavsett hur 

mycket material som samlas in så får inte materialet vara begränsat till de egna 

idéerna. För att skapa en korrekt och tillförlitlig bild måste fakta som motsäger 

resultatet presenteras och diskuteras. [9] 

I denna studie har ljud-dokument från intervjuer och dokument i form av statistik och 

register från Scania använts och bearbetats både kvalitativt och kvantitativt för att i ett 

senare skede kunna presentera och ge en tillförlitlig bild av det verkliga förhållandet 

som råder. Tabeller, figurer och grafisk framställning har använts för att presentera 

funna resultat. Nedan visas en tabell för den typ av dokument som använts för 

insamlingen av rådata. 

 

Tabell 2. Dokument avseende stopptidsrapportering från Scania 

3.2.2 Litteratursökning 

Att hämta information från källor som böcker och artiklar publicerade i vetenskapliga 

rapporter eller tidskrifter är vanligt. Källorna kan förekomma i både tryckt och digital 

form och den som arbetar med litteratursökning hanterar troligtvis båda formaten. 

Oavsett i vilken form litteratur eftersöks så är tillvägagångssättet detsamma.  

Den litteratur som behövs i ett arbete går lättast att tillhandahålla genom att söka i 

bibliotek, där finns olika datorbaserade söksystem att tillgå. Litteratursökning är en 

tidskrävande process där tydlig avgränsning och sållning behövs för att komma 

vidare. När den önskade litteraturen är funnen tar det tid att gå igenom den. Ofta 

behöver den som skriver ett arbete hunnit gå igenom en stor mängd litteratur för att få 

god kunskap inom det valda problemområdet. [9]  

I denna studie förekommer källorna i både tryckt och digital form. Specifika ord har 

använts för att uppnå en hög validitet och reliabilitet i arbetet. Databasen som använts 

i arbetet är Primo. Sökord som använts i samband med litteratursökning i databasen 

redovisas nedan i tabell 3.  

 

Tabell 3. Sökord i databasen Primo  
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3.2.3 Intervjumetodik  

Vid insamling av information med hjälp av frågor måste frågornas grad av 

standardisering och strukturering tas i beaktning. Hur mycket ansvar som lämnas till 

intervjuaren vad avser utformning av frågor och inbördes ordning kallas grad av 

standardisering. I vilken utsträckning frågorna är fria för den tillfrågade att tolka 

utifrån egen inställning eller tidigare erfarenheter kallas grad av strukturering. [9] 

De kvalitativa intervjuer som har genomförts under arbetets gång är av både 

ostrukturerad och semistrukturerad karaktär. Ostrukturerade intervjuer är intervjuer 

där endast ämnesområdet angetts eller så innehåller de en övergripande rubrik, det är 

på förhand inte bestämt exakt vad som vill erhållas genom intervjun.  

Semistrukturerade intervjuer är något mer organiserade och ofta har frågor skrivits 

ned på förhand. Intervjuguiden är sällan för detaljerad eller omfattande och frågorna 

ställs likt en ostrukturerad intervju i den ordning som passar bäst, nya frågor kan även 

dyka upp under intervjuns gång och det är främst samspelet mellan den som intervjuar 

och den tillfrågade som avgör mängden frågor. [10] 

Nedan illustreras en tabell med angivna titlar och arbetsområden för de personer som 

intervjuats i studien. 

 
Tabell 4. De intervjuade personernas titel och arbetsområde 

3.3 Problemlösningsmetoder  
Grundtanken i ständiga förbättringar är att det alltid går att förbättra i mindre steg där 

alla medarbetare deltar i aktiviteten och genom att arbeta med ständiga förbättringar 

kommer företaget att stärka sin konkurrenskraft. Det första som skall göras i 

förbättringsarbetet är mätning och kartläggning av data för att få verklig fakta att 

basera förbättringarna på. Vidare kan sedan lämpliga problemlösningsmetoder 

användas som de sju kvalitetsverktygen och det är viktigt att definiera den verkliga 

orsaken till problemet.  

Om inte mätningar genomförs finns det en stor risk att problembilden präglas av 

personliga intryck. Med felprioriteringar som efterföljd är det därför viktigt att alla ser 

samma bild. Efter en genomförd mätning är det viktigt att snabbt komma igång med 

förbättringsarbetet och för att rätt lösningar av problem skall prioriteras krävs verktyg 

och metoder. Några av de verktyg som finns att tillgå är de sju kvalitetsverktygen och 

dessa kan användas för att identifiera, prioritera och analysera alla typer av problem. 

[2] 
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3.3.1 Histogram 

Histogrammet är en grafisk presentation av en frekvenstablå, som visar en 

datamängds fördelning, utseende och form. [2] I denna studie används histogram i 

syfte att kategorisera de olika stoppen och utifrån detta se vilken kategori som utgör 

den största andelen. 

 

Figur 8. Exempel på histogram [2, s.175] 

3.3.2 Paretodiagram 

Paretodiagrammet visar ofta på en 80/20 regel, där 20% av orsakerna står för 80% av 

verkan. I ett paretodiagram kan stopporsaker åskådliggöras, detta är en möjlig metod 

för att hitta de största förbättringsmöjligheterna i en process genom rangordning av 

förlusterna. [2] I denna studie används paretodiagram i syfte att illustrera hur de olika 

stoppen påverkar underhållsarbetet. 

 

Figur 9. Exempel på paretodiagram [2, s.175] 
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3.3.3 Fiskbensdiagram 

I ett fiskbensdiagram finns en tydlig struktur, som belyser vilka orsaker som kan 

inverka på ett problem och det visar även hur olika orsaker påverkar varandra. En 

brist i denna metod är att den inte visar den verkliga orsaken till problemet utan visar 

endast på ett stort antal möjliga orsaker.  

 

Figur 10. Exempel på fiskbensdiagram [2, s.176] 

Diagrammet hjälper till att: 

 Definiera ett problem 

 Identifiera krav på nya fakta och ytterligare mätningar 

 Identifiera möjliga orsaker och avslöja samband 

 Generera idéer och utveckla lösningar. [2] 

I studien används fiskbensdiagram i syfte att utreda rotorsakerna till stoppen som 

inträffar i buffertsystemet. 

3.4  Förstudie 

För att kunna identifiera det verkliga problemet genomfördes en förstudie där den 

huvudsakliga empirin samlades in genom kvalitativa intervjuer av ostrukturerad 

karaktär samt dokumentanalys. Som verktyg användes Excel för att kartlägga och 

sammanställa den insamlade empirin. 

Då ingen tidigare kartläggning fanns tillgänglig blev det detta som utgjorde det största 

arbetet under förstudien. Kartläggningen möjliggjordes genom en jämförelse mellan 

rapporteringen av stopp från underhållsavdelningen och de tekniska störningarna 

rapporterade från täcklacksmåleriet. Författarna insåg att dokumenten för de olika 

avdelningarna skiljde sig åt och därför lades störst fokus på underhållsavdelningens 

rapportering av stopp.  

Såhär tidigt i skedet var inte det som författarna kallar buffertsystemet identifierat 

utan endast en kartläggning av kranen i B310 genomfördes. För att få en så korrekt 

och tillförlitlig bild av situationen som möjligt när det gällde stoppen som orsakats i 

B310 jämfördes kartläggningen med de driftsavbrott som skett i B310.  
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Driftsavbrott i kranen kunde utläsas genom rådata från ett programmerbart styrsystem 

även kallat PLC. Detta sätt ansågs mest tillförlitligt att grunda kommande beslut på. 

Det som författarna tydligt insåg under förstudien var att problematiken inte endast 

handlade om kranen i B310 och då identifierades buffertsystemet. 

3.5 Arbetsgång 

För att besvara syftet och frågeställningarna inleddes arbetet med en förstudie där den 

huvudsakliga empirin samlades in genom kvalitativa intervjuer av ostrukturerad 

karaktär samt dokumentanalys.  

Efter förstudien samlades den huvudsakliga empirin in genom litteratursökning, 

dokumentanalys samt intervjuer. Källorna från litteratursökningen är i både tryckt och 

digital form. Dokumentanalysen är i form av statistik och register från Scania och 

intervjuerna är av semistrukturerad karaktär.  

Med hjälp av den behandlade teorin i det teoretiska ramverket och den insamlade 

rådatan för syftet och frågeställningarna kunde ett resultat och analys till varje 

frågeställning presenteras. Åtgärdsförslag och diskussion är sedan utarbetade från 

dessa.  

3.6 Koppling mellan frågeställningar och metod 

I kapitlet beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys kopplat till studiens 

frågeställningar. 

3.6.1 Frågeställning 1 

För att besvara studiens första frågeställning har datainsamlingstekniker i form av 

ostrukturerade samt semistrukturerade intervjuer, dokumentinsamling och 

litteratursökning använts. De semistrukturerade intervjuerna har utgått från ett antal 

frågor med möjlighet till kompletterande frågor och tillägg från båda parter, det vill 

säga både den tillfrågade personen och intervjugruppen.  

Dokumentinsamlingen har skett i form av statistik och register från Scania. Källorna 

från litteratursökningen är av både tryckt och digital form.  

3.6.2 Frågeställning 2 

För att besvara studiens andra frågeställning har de främsta datainsamlingsmetoderna 

skett i form av semistrukturerade intervjuer och dokumentinsamling.  

3.6.3 Frågeställning 3 

För att besvara studiens tredje frågeställning har datainsamlingsmetoden skett i form 

av semistrukturerade intervjuer med ett stort stöd från den funna teorin i 

litteratursökningen.  

3.6.4 Frågeställning 4 

För att besvara studiens fjärde frågeställning har semistrukturerade intervjuer 

genomförts med stöd av dokumentinsamling, då i form av register från Scania.  



Metod och genomförande  

23 

 3.7 Diskussion kring reliabilitet och validitet 

Enligt B. Davidson och R. Patel handlar begreppet validitet i en kvalitativ studie om 

hela forskningsprocessen. Validiteten symboliserar i kvalitativa fall att upptäcka 

företeelser samt tolka och förstå innebörden av dessa. I kvalitativa fall bygger även 

validiteten på att beskriva uppfattningar. 

Begreppet reliabilitet bör i kvalitativa fall ses som en bakgrund av den situation som 

råder vid det specifika undersökningstillfället. Det är här viktigare att fånga den unika 

situationen vilket yttrar sig i variation i svaren än att erhålla samma svar om samma 

fråga ställs många gånger.  

Enligt P. Blomkvist och A. Hallin går kvaliteten i ett vetenskapligt arbete att bedöma 

genom validitet och reliabilitet. Validitet innebär att rätt sak studeras och reliabilitet 

innebär att det studeras på rätt sätt.  

Validitet kan uppnås genom att bland annat litteraturgenomgången behandlar det 

avsedda ämnesområdet, teorin som finns i det teoretiska ramverket och sedan används 

i analysen överensstämmer med syfte och frågeställningar samt att diskussionen 

överensstämmer med syftet och att frågorna blir besvarade.  

Reliabiliteten hos det empiriska materialet kan bland annat säkerställas genom att 

tolkningen är entydig. Detta kräver opartiskhet och respekt hos dem som gör 

tolkningen. [10]  

Validiteten i rapporten säkerställs genom att presentera relevanta metoder och teorier 

inom området produktionsteknik i det teoretiska ramverket. Det som avses att 

undersökas det vill säga stoppen kopplade till buffertsystemet är det som undersöks. 

Kopplingar mellan teori och rådata/resultat har sedan möjliggjort att syftet och 

frågeställningarna i studien blir besvarade och att en analys kunnat presenteras.  

Den kvalitativa reliabiliteten säkerställs genom att författarna är opartiska vid 

intervjuerna med representanterna från de olika avdelningarna på företaget.  
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4 Nulägesbeskrivning 

Följande kapitel beskriver det rådande förhållandet kopplat till problembeskrivningen 

och frågeställningarna. 

1.1 Flödesbeskrivning av täcklacksmåleriet 
Nedan illustreras en layout över Scanias måleriprocess. Processflödet börjar i buffert 

13 (B13) och slutar vid buffert 310 (B310).  

 

Figur 11. Processlayout täcklacksmåleriet 

Täcklacksmåleriet är förlagt på våning ett, tre och fyra. På våning tre i måleriet finns 

linorna BCA, BCM och CCM där kulör appliceras. Hytten kommer in i 

täcklacksmåleriet från B13 och det är hyttstorlek och val av kulör som avgör vilken 

lina som hytten transporteras på. Efter att hytten fått sin kulör härdas den i ugn på 

våning fyra och kyls sedan ned på våning tre innan eventuell polering och inspektion 

utförs. Buffert 100 är också förlagd på våning fyra och denna är till för hytter som 

genomgått slipning och behöver lackeras om eller som ska ha en klarlackskulör och 

därmed behöver genomgå ett till varv.  

Buffert 50 är förlagd på våning tre och fungerar som ett mellanlager för de hytter som 

delvis kräver omlackering och ska till panelbättring (PBL), som väntar på att slipas 

eller som kräver större utredningar. Denna buffert används dock inte i dagsläget. De 

hytter som har mindre defekter kan justeras i måleriets bättringsboxar.  

När hytten har fått godkänt så transporteras den ned till våning ett där en 

rostskyddsolja appliceras under hytten på linan Anti Corrosion Line (ACL). Efter att 

hytten passerat ugn, kylts ned, inspekterats och polerats transporteras den till B310. 

För att förtydliga är B13 och B310 två buffertar som kan lagra olika antal hytter. I 

varje buffert finns en kran som hämtar och lämnar de lagrade hytterna på kommando.  
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Innan hytten går in i B310 transporteras den på en inbana (skakbana). Defekta hytter, 

testhytter eller hytter som av någon anledning inte ska eller kan gå in i bufferten 

transporteras istället till utlastningen och hämtas där av en truck.  

1.2 Illustrering och beskrivning av buffertsystemet 
Nedan illustreras en layout över det som benämns buffertsystemet. Buffertsystemet 

består i dagsläget av skakbanan, B310 och 302-intaget. Vid ett normalt flöde 

transporteras hytterna via skakbanan in till B310 där de lagerhålls för att sedan 

transporteras vidare till monteringen.  

Vid ett onormalt flöde, när hytten av någon anledning inte kan transporteras in via 

skakbanan hämtas den som tidigare nämnt istället av en truck vid utlastningen och 

transporteras senare in i B310 via 302-intaget. Skakbanan har plats för upp till tre 

hytter och B310 kan lagra 270 hytter.  

 

 

 
Figur 12. Processlayout för buffertsystemet 

 

4.3 Alternativt körsätt för ACL vid stopp 
Vid stopp i B310 som överstiger 15 minuter så förändras körsättet för hytterna och de 

tvingas att transporteras via det onaturliga flödet. Detta betyder att hytterna 

transporteras ut via utlastningen vidare till slutbättringen för lagerhållning tills de kan 

hämtas med truck och via 302-intaget transporteras in i B310. Produktionsledare tar 

beslut i samråd med planeringen om hytter ska köras ut till slutbättringen. 

Beslut om hytter ska ställas på gården då till exempel slutbättringen är full tas av 

ledningen. Helst ska hytter förvaras inomhus. Vid en intervju med en av 

produktionsteknikerna i täcklacksmåleriet framkommer det att ett onaturligt flöde 

alltid är riskabelt, hytterna kan till exempel repas om de tvingas stå utomhus.  
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4.4 Beräkning av TAK och rapportering av stopptider 

Nedan beskrivs hur stopptider registreras och rapporteras utifrån de olika 

avdelningarna i täcklacksmåleriet. På Scania är täcklacksmåleriet och 

underhållsavdelningen två separata avdelningar. 

4.4.1 Täcklacksmåleriets rapportering av stopptider orsakade i buffertsystemet 

Scania använder sig av en standardiserad modell för TAK-beräkning som är en del i 

Scania Production System (SPS). I täcklacksmåleriet används en egen variant av 

TAK-beräkningen för att detta skall vara så tillförlitligt som möjligt för 

måleriavdelningen. ACL är det sista området i täcklacksmåleriet och även de området 

som antecknar de tekniska störningarna som sker i buffertsystemet. Tekniska 

störningar genererar efterföljder i form av nedsatt tillgänglighet. Täcklacksmåleriet 

beräknar TAK på ett liknande sätt som Volvo, en modell för detta finns tillgänglig i 

det teoretiska ramverket. Vid notering av stopptider kollar ansvarig 

produktionstekniker för ACL i kontrollrummets störningslista för att få exakta 

stopptider.  

 

På området ACL beräknas det gemensamma TAK-värdet ut för hela 

täcklacksmåleriet. Stopptider i buffertsystemet genererar efterföljder i form av en 

nedsatt tillgänglighet i täcklacksmåleriet. Varje vecka sker styrningsmöten där 

samtliga produktionstekniker redovisar TAK-värden från föregående vecka.  

 

Vid en semistrukturerad intervju med ansvarig produktionstekniker för ACL ställs 

frågan hur kommunikationen ser ut mellan avdelningarna och om det finns några 

eventuella brister. Personen ifråga uppger att vissa saker kan vara tydligare, 

exempelvis utfallen från TAK-redovisningarna där en tydligare uppföljning av 

aktiviteten och de åtgärder som genomförs är önskvärt. Personen nämner att 

uppföljning genomförs men att det inte är tydligt nog, aktiviteter kommer inte alltid 

upp till ytan och kan vara otydligt för andra. 

4.4.2 Underhållsavdelningens rapportering av stopptider orsakade i 

buffertsystemet 

Underhållsavdelningens beräkning av stopptider relaterade till buffertsystemet sker på 

två ställen. De har ett internt system som kallas för MAXIMO som endast 

underhållsavdelningen har tillgång till. Detta är ett program utformat för 

underhållsrapportering och där kan de bland annat ta fram vanligt förekommande 

larm, stopptider och tider mellan larm. 

De har även ett Excel dokument där de avrapporterar jobb, där finns en beskrivning av 

utfört arbete samt MTTR och MDT. Detta Excel dokument fungerar som ett internt 

verktyg för underhållsavdelningens dagliga styrningsmöten, därmed måste varje stopp 

rapporteras på två ställen. Detta Excel dokument ligger också till grund för rapportens 

kategorisering av stopp och stopptider.  
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4.5 Underhållsarbetet i täcklacksmåleriet 

På underhållsavdelningen i täcklacksmåleriet jobbar 22 personer där alla har 

befattningen elektriker eller mekaniker. Dock är arbetet relativt flexibelt, en elektriker 

kan gå på ett mekaniskt jobb men tvärtom är inte möjligt på grund av lagstiftning. På 

Scania jobbar underhållsavdelningen mycket med förebyggande underhåll och dagliga 

styrningsmöten genomförs tre gånger per dag. Under dessa möten avhandlas vad som 

förväntas genomföras under dagen samt genomgång av föregående dygns störningar. 

Veckovis redovisas en lista över topp fem larm.  

Nyckeltal som underhållsavdelningen använder är teknisk tillgänglighet för kranen 

samt antalet arbetsordrar. Representanter från underhållsavdelningen har varje vecka 

möten med tekniker från de olika avdelningarna.  

Avdelningssamordnaren på underhållsavdelningen uppger vid en ostrukturerad 

intervju att underhållsarbetet fungerar utan bekymmer i täcklacksmåleriet. Dock 

upplever avdelningssamordnaren att det finns en stor brist i rapporteringen av 

underhåll. 

I dagsläget är alla underhållsoperatörer tvungna att rapportera alla underhåll två 

gånger, dels i MAXIMO och även i ett Excel dokument. Personens önskan är att det 

skulle vara möjligt att få en rapport direkt från MAXIMO, som en skriftrapport vilket 

inte går att få i dagsläget. Det tar onödig tid att sitta och skriva dubbelt, ibland kan 

detta ta längre tid än själva underhållet i sig, uppger samordnaren. 

FU genomförs under planerad stopptid eller när produktionen står still på grund av 

andra orsaker. Den FU som inte hinns med skjuts upp till nästa tillfälle. Samordnaren 

på underhållsavdelningen uppger att FU-arbetet fungerar bra men ibland hinns inte 

allt med.  

Vid frågan om orsaken till varför det sker haverier uppger operatören att detta ofta 

beror på äldre utrustning, förra kranen i B310 gick 5-6 år utöver leverantörens 

deadline.  

4.6 Händelser vid stopp 

När ett stopp sker i produktion använder Scania sig av ett arbetssätt som de kallar för 

ÅVS (åtgärder vid stopp). En tavla finns placerad i produktionen och när ett stopp 

sker tillkallas alla berörda av detta stopp. När orsaken till problemet är funnet så 

omvandlas ÅVS till en ÅES (åtgärder efter stopp) och de som inte är berörda utesluts. 

Underhåll försöker felsöka och sedan återsamlas de som tros vara berörda vid tavlan 

igen och en genomgång av vad underhåll kommit fram till utförs för att sedan kunna 

arbeta vidare. För en del stopp genomförs även näranalyser, detta innebär en analys av 

rotorsaker till varför stoppet inträffade. Hur ofta näranalyser genomförs bestäms utav 

respektive avdelnings verkstadschef.  
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4.7 Scania Production System 

Scania har utvecklat sitt egna produktionssystem med inspiration hämtad från Toyota 

Production System.  

 

 

Figur 13. Scania Production System [4, s.610] 

 

Scanias produktionssystem bygger på de fyra huvudprinciper som illustreras i figur 

13. Nedan ges en förklaring av produktionssystemet. 

 Normalläge – standardiserat arbetssätt: När vi arbetar enligt SPS har vi ett 

normalläge, som, bland annat, bygger på standardisering, och kan utifrån detta 

notera avvikelser. 

 Rätt från mig: Vi sänder inte vidare defekta enheter till nästa kund i kedjan, 

oavsett om det är en intern eller en extern kund. Rätt från mig bygger på att 

korrigerande åtgärder ska startas direkt då en avvikelse upptäcks. 

 Förbrukningsstyrd produktion: Vi börjar inte tillverka något förrän en kund 

längre fram i kedjan har signalerat ett behov. 

 Ständiga förbättringar: Vi utmanar och förbättrar hela tiden normalläget och 

åtgärdar avvikelser så att de aldrig återuppstår. [4] 

i. Kaizen 

Ett arbetssätt som Scania använder sig av är Kaizen, detta är ett arbetssätt inom 

ständiga förbättringar och utgör även en av de fyra huvudprinciperna i 

produktionssystemet. Kaizen utförs på Scania inom alla områden och fungerar 

som ett förbättringsprojekt där representanter från både produktion och andra 

avdelningar medverkar.
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 5 Resultat och analys  
Kapitlet ger svar på studiens syfte och frågeställningar genom att under respektive 

frågeställning presentera studiens resultat och analysera den insamlade empirin 

kopplat till teorin från det teoretiska ramverket.  

5.1 Frågeställning 1 – ”Vad finns det för stopp relaterade till 

buffertsystemet och vad är rotorsakerna till dessa?” 

I dagsläget sker ingen konkret kategorisering kring de larm som inträffar i 

buffertsystemet, den enda kategorisering som underhållsavdelningen gör baseras på 

om felet är elektriskt eller mekaniskt. Täcklacksmåleriet gör ingen kategorisering av 

larmen som uppkommer, alla stopp som uppkommer registreras endast, som nämnts 

tidigare, enligt tekniska störningar i TAK-rapporteringen. De larm som presenteras 

under 5.1.1 har inträffat under den studerade tidsperioden på 12 månader.   

Som en följd av detta har en kategorisering skapats med viss hjälp av 

produktionstekniker och underhållssamordnare. Rapportens kategorisering av stoppen 

som sker i buffertsystemet har baserats på underhållsavdelningens Excel dokument 

för avrapporterade jobb, för att stärka denna data har en jämförelse gjorts med PLC-

data för kranen. Rörande stopp som sker på områden utanför kranen fanns ingen PLC-

data att tillgå så vad avser dessa stopp baseras de enbart på Excel dokumentet.  

Vidare presenteras också en jämförelse av täcklacksmåleriets stopptidsrapportering 

jämfört med underhållsavdelningens rapportering. Detta för att se hur väl de 

överensstämmer.  

5.1.1 Kategorisering av de övriga stoppen 

Följande kategorisering har gjorts för de stopp som inte omfattas av installationsfel 

och snedvagga. En förklaring till varje kategori redovisas nedan:  

Kategori 1: RFID-tagg/hytt oläslig 

Följande kategori omfattar de stopp som orsakas av att RFID-taggen ej går att läsa. 

Detta kan bero på orsaker som att RFID-taggen sitter fel och då måste 

underhållspersonal eller operatörer vrida den rätt så att den går att avläsa. Larm 

angående RFID-tagg är larm som går direkt till underhåll och som orsakar 

arbetstimmar för dem.  

Kategori 2: Fel vid in/utlastning i 302-intaget 

Denna kategori omfattar de stopp som inträffar i 302-intaget i anslutning till B310. 

Det kan vara problem som att hytten ej taktar iväg eller att hytten spårar ur banan och 

då får en truck komma dit och rätta till hytten så att den står rätt igen. 

  



Resultat och analys 

30 

Kategori 3: Hytter ej levererbara till kund/spökhytter 

 

Följande kategori omfattar de stopp som orsakas av planeringsfel och att hytter inte 

finns inlagda i systemet, dessa benämns spökhytter och anses ej vara levererbara till 

kund. Gällande spökhytter är det fel som inträffar från planeringens sida och det 

betyder inte att hytten inte finns fysiskt utan hytten står där inne men är inte 

tillgänglig för monteringen att plocka. Det kan också vara så att monteringen vill ha 

en hytt som fysiskt redan är utplockad men inte uttagen ur systemet. 
 

Kategori 4: Hytt hinner ej fram till angivet område innan tänkt tid 

Följande kategori omfattar de stopp som inträffar på skakbanan och ett larm 

inkommer då om att hytten inte har hunnit fram till angivet område innan en tänkt tid. 

Kategori 5: Gaffelproblem 

Följande kategori omfattar de stopp som inträffar i kranen och problem med gafflarna. 

Detta kan vara att hytten står snett på gafflarna eller att motorfel inträffar på gafflarna. 

Kategori 6: Övrigt 

Följande kategori omfattar de stopp som har kategoriserats som övrigt. Det kan vara 

lagerhaveri, byte av kompressor, problem med toppskenan eller hytter som blivit 

felinställda men någon grundorsak inte har specificerats.  

Nedanstående histogram illustrerar de övriga stoppen uppdelat enligt kategorierna 

ovan avseende MTTR och MDT i antal timmar. 

 

Figur 14. Histogram av övriga stopp i antal timmar avseende MTTR & MDT 
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Figur 15. Histogram av övriga stopp i antal inträffade tillfällen 

5.1.2 Tabell för stoppen och dess konsekvenser 

 

Tre huvudkategorier för larm med avseende på hur 

kritiska de är  

Antal 

tillfällen 

Antal 

timmar 

Stopp som orsakar arbetstimmar för underhåll 295 121,5 

Stopp som orsakar arbetstimmar för underhåll, stopp för 

måleriproduktionen (MDT) 
125 37,1 

Stopp som orsakar arbetstimmar för underhåll, stopp för 

måleriproduktionen samt kan ha konsekvenser för kvalitetsutfall 

på hytter (15 min) 

89 33,5 

Tabell 5. Stopp och dess konsekvenser  

Ovan illustreras en tabell som är framtagen i syfte att urskilja hur allvarliga de olika 

stoppen är för täcklacksmåleriet. En indelning i tre kategorier har gjorts beroende på 

hur allvarliga stoppen är i avseende gällande konsekvenser. Tabellen ovan visar alla 

övriga stopp och nedan ges en uppdelning avseende kategoriseringen.  
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Stopp som orsakar arbetstimmar för 

underhåll (MTTR) 

Antal inträffade 

tillfällen 

Antal 

timmar 

Kategori 1 175 58 

Kategori 2  16 7,3 

Kategori 3 32 14,2 

Kategori 4 14 4,5 

Kategori 5 2 1 

Kategori 6 56 36,5 

Totalt 295 121,5 

Tabell 6. Stopp som orsakar arbetstimmar för underhåll 

 

Stopp som orsakar arbetstimmar för underhåll, 

stopp för måleriproduktionen (MDT) 

Antal inträffade 

tillfällen 

Antal 

timmar 

Kategori 1 75 20,7 

Kategori 2  11 4,6 

Kategori 3 12 4,1 

Kategori 4 6 1,1 

Kategori 5 2 0,8 

Kategori 6 19 5,8 

Totalt 125 37,1 

Tabell 7. Stopp som orsakar arbetstimmar för underhåll och stopp för 

måleriproduktionen 
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Stopp som orsakar arbetstimmar för underhåll, 

stopp för måleriproduktionen samt kan ha 

konsekvenser för kvalitetsutfall på hytter (15 min) 

Antal 

inträffade 

tillfällen 

Antal 

timmar 

Kategori 1 48 18 

Kategori 2  11 4,6 

Kategori 3 10 3,9 

Kategori 4 2 0,7 

Kategori 5 2 0,8 

Kategori 6 16 5,5 

Totalt 89 33,5 

Tabell 8. Tabell för stopp som orsakar arbetstimmar för underhåll, stopp för 

måleriproduktionen samt kan ha konsekvenser för kvalitetsutfall på hytter 

Ovanstående tabeller visar att problemen med läsning av RFID-taggen utgör den 

största stopporsaken och även den största andelen av topptiderna. De orsakar även 

störst andel onödiga arbetstimmar för underhåll.  

5.1.3 En jämförelse av TAK-rapportering och underhålls rapporteringslista 

Nedan visas en jämförelse av täcklacksmåleriets tekniska störningar enligt deras 

TAK-beräkning och underhållsavdelningens rapporteringslista gällande akuta 

underhåll. Tabellen består av de rapporterade stopptidsminuterna som ansvarig 

produktionstekniker i täcklacksmåleriet har angett som tekniska störningar, vidare har 

även en jämförelse gjorts med de stopptider som underhållsoperatörerna har 

rapporterat. 

I vissa fall kan underhållsavdelningen rapporterat att ett arbete har utförts men en 

angiven stopptid för produktion saknas. Det förekommer även att stopp noterats som 

”B310” i TAK-beräkningen och då har antaganden gjorts för att få ett tillförlitligt 

resultat.  
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Notering från 

täcklacken 

Stopptid i minuter 

täcklacken 

Notering från 

underhåll 

Stopptid i 

minuter 

underhåll 

 

Teknisk störning 

 

88 min 
Kategori 6 

Kategori 3 
96 min 

 

Saknades RFID-tagg 

 

7 min Kategori 1 Ej noterat 

Planerat stopp B310 63 min Ej noterat  Ej noterat 

Hytt stod snett på 

gafflarna i B310 
21 min Kategori 5 18 min 

 

B310 

 

58 min 

Kategori 3 

Kategori 3 

Kategori 6 

30 min 

18 min  

24 min 

B310 113 min  Kategori 6 402 min 

B310 17 min Kategori 6 6 min 

Tabell 9. Jämförelse mellan täcklacksmåleriets- och underhållsavdelningens 

rapportering gällande stopp 
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En jämförelse av ovanstående stopptider visar att underhållsavdelningen rapporterar 

fler stopptider än vad ACL gör i sin TAK-beräkning. Detta kan bero på att stopp i 

buffertsystemet inte nödvändigtvis orsakar stopp direkt i produktionen, dock har 

underhållsavdelningen nämnt att MDT indikerar att stopp sker i produktionen. Ett 

möjligt scenario till varför det ser ut såhär är till exempel då ett stopp sker i kranen 

och skakbanan fylls på med hytter. Skakbanan blir teoretiskt sett full på nio minuter 

på grund av att cykeltiden anges vara tre min/hytt och skakbanan har plats för tre 

hytter. Därmed kan det ta upp till nio minuter innan täcklacksmåleriet får stopp i 

produktionen. 

Ett system som är mer tillförlitligt för alla avdelningar är av högsta intresse att 

implementera. För mer ingående analys kring detta se kapitel 6.4.  

5.1.4 Rotorsaksanalys  

 

Figur 16. Rotorsakanalys med hjälp av fiskbensdiagram 

En ostrukturerad intervju genomfördes tillsammans med en produktionstekniker med 

fokus på IT och utfallet från intervjun resulterade i att en rotorsaksanalys utarbetades 

vilket illustreras ovan i fiskbensdiagrammet. Metoden har använts för att åskådliggöra 

rotorsaker till problemen i kategori 1 och 3. Orsakerna till problemen för den aktuella 

tidsperioden på 12 månader har identifierats till följande:  

  



Resultat och analys 

36 

Hållare till tagg & brister i den fixerade taggen 

Syftet med RFID-taggen och avläsningen är att ersätta profilcheckarna som finns i 

täcklacksmåleriet. Profilcheckarna består av ett antal givare som avläser och 

identifierar hytterna i flera olika punkter för att säkra att rätt robotprogram väljs för 

den specifika hytten. Avläsarna till RFID-taggen ska istället ersätta alla givare så att 

det enkelt går att lägga in och ta fram rätt robotprogram.  

Under den aktuella tidsperioden fanns det brister i hur RFID-taggen var fäst. Taggen 

kunde på grund av bristande fixering vara vinklad, böjd eller liknande vilket 

resulterade i att den inte alltid gick att läsa av. Orsaken till att dessa problem uppstått 

beror både på mänskliga faktorer och utrustningen. Som en konsekvens uppkom larm 

som till exempel att hytten inte fanns inlagd i systemet och 

operatörer/underhållspersonal var tvungna att rätta till taggen så att en korrekt 

avläsning kunde ske.  

Mjukvaran som styr kranen  

Mjukvaran som styr kranen har varit ett befintligt problem sedan installationen av 

kranen i B310. Mjukvaran har inte varit anpassad på ett sådant sätt att 

systemintegrationen har fungerat som önskat.  

Läsare som blev störd fackverket i bufferten 

Under den aktuella tidsperioden satt avläsningen för RFID-taggen precis inne i 

bufferten i anslutning till 302-intaget. På grund av placeringen för avläsaren 

förstärktes signalerna av fackverket i bufferten så att fler och fel hytter fångades in 

och avlästes. Idag har avläsaren flyttats ut ur bufferten och sitter inne i 302-intaget 

vilket gör att signalerna inte påverkas eller störs. 

Manipulerad data 

Larm uppkom som ett resultat av att fel data lagts in på taggen. Att detta problem 

uppkommit beror främst på mänskliga faktorer det vill säga att någon i organisationen 

manipulerat datan, detta är alla i organisationen kapabla till. Sker ett stopp ska datan 

rättas till och sedan går det att fortsätta köra hytter, hytter ska aldrig tvingas vidare. 

Att hytter tvingas vidare beror på okunskap om vilka konsekvenser det kan resultera i.  

Samsyn, arbetssätt och kommunikation 

Att ha samma bild samt förståelse och respekt för systemreglerna är en grundläggande 

faktor till att störningar inte ska inträffa.  

Det kan uppstå problem så långt fram som i monteringen om man inte hanterar 

ändringar på korrekt sätt tidigare i flödet. Ett exempel på när kommunikationen inte 

skett på rätt sätt är då produktionen i måleriet spärrar vissa platser för hytterna i B310. 

Produktionen kan göra detta på grund av olika skäl, till exempel att hytten är en 

testhytt. Hytten är då spärrad i täcklacksmåleriets datorsystem men detta sker inte 

automatiskt i monteringens datorsystem på grund av att de inte är sammankopplade. 

Det är då viktig att kommunicera med planeringen i monteringen. 

Ett annat exempel på när kommunikation och arbetssätt inte skett på rätt sätt är vid ett 

tillfälle under perioden då en flagga försatts på en hytt för att signalera att den ska 

plockas ut. På grund av att banorna varit fulla så har hytten tvingats in i B310 och 

sedan vidare in till monteringen. Väl i monteringen ska hytten enligt korrekt arbetssätt 

plockas ut för att kunna transporteras till slutbättringen igen men vid det aktuella 

tillfället har flaggan har plockats bort och det har uppstått ett fel.  
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När banorna är fulla så ska hytten förses med en flagga och köras in i B310 vilket 

också gjordes, då detta sker måste platsen spärras så att inte hytten skickas vidare till 

monteringen, vilket inte gjordes. Hanteras inte spärrningen av hytten på rätt sätt 

skickas hytten vidare till monteringen och det rör sig då om en spökhytt.  

Monteringen har något som heter mixningsregler vilket är regler för hur de ska plocka 

hytterna. Om kommunikationen uteblir med planeringen i monteringen när det gäller 

spärrade hytter i B310 så genererar det en felaktig sekvens av hytter i monteringen. 

Haveri tidigare i flödet kan även generera en viss typ av hyttflora vilket medför att när 

hytterna kommer in i B310 matchar de inte mixningsreglerna eller så ligger hytterna 

fel i sekvens för monteringen. En full buffert som inte matchar mixningsreglerna eller 

ligger fel i sekvens medför alltså stora problem för monteringen och kan innebära 

stopp i täcklacksmåleriet. 

I intervjun framkommer det att hela produktionsorganisationen tillsammans orsakar 

de fel som uppstår, ingen har full koll över vad som går och inte går att göra. Det är 

väldigt tydligt att produktionen inte får stoppas, den ska rulla, och om produktionen 

körs på ett sätt så att systemen inte fungerar då uppstår problem.  

Felaktiga beslut  

Det finns något som heter månadata vilket kan liknas vid en receptbok för hur hytten 

ska vara och se ut enligt beställaren. Denna data måste kontrolleras mot överordnat 

system vid varje verkstad för att säkerställa att informationen stämmer och att arbetet 

sker på rätt sätt. För den aktuella tidsperioden har täcklacksmåleriet kontrollerat denna 

data mot överordnat system vid nästan varje station, vilket skiljt sig åt jämfört med de 

övriga verkstäderna.  

I organisationen används olika elektroniska system för att kontrollera att hytten 

överensstämmer med beställarens önskemål. Om jämförelsen uteblir riskerar problem 

att uppstå.  

Planering mellan verkstäderna 

Varje verkstad har ett ansvar, när hytten kommer in så ska den innehålla rätt data och 

korrekt tagg och när den lämnar ska den ha rätt data och en korrekt tagg. Först ska 

kaross göra kontroll, sedan implementerar och verifierar grundmåleriet deras kontroll 

och när deras kontroll är gjord släpps hytten på till täcklacksmåleriet.  

Problem som uppstått under den aktuella tidsperioden i täcklacksmåleriet behöver inte 

nödvändigtvis vara orsakade av täcklacksmåleriet utan det kan vara följdfel på grund 

av misstag som tidigare verkstäder gjort. Tack vare RFID-taggen lyckas man fånga 

felet, det är alltså inte taggen som är felet vilket lätt kan misstolkas. Brister i arbetssätt 

och respekt för systemreglerna gör att dessa stopp förekommer. 
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Kontinuerlig kompetenssäkring 

Det tar cirka ett år att känna till anläggningen någorlunda därför är det är viktigt att 

säkra kompetens på tre skift. Vid utbyte av personal är det därför viktigt att arbeta 

med kontinuerlig kompetenssäkring. 

Rapportering 

Brister i rapportering gällande om felet är ett isolerat fel eller om det är följdfel av 

något tidigare fel. Tydligare rapportering behöver finnas till som enkelt nyanserar 

informationen om felet. Kategorier som bör finnas är om felet är ett isolerat fel eller 

om det är ett följdfel av något tidigare fel.  

Rätt feldokumentation 

Under intervjun framkom det att mycket av den empiri som samlats in och är aktuell 

för tidsperioden på 12 månader som studien är avgränsad till inte tros vara nya 

problem utan istället följdfel som berott på större fel från början. Till viss del handlar 

det om nya fel men det är svårt att upptäcka om felen egentligen handlar om följdfel 

orsakade av större fel från början om informationen som loggas och rapporteras inte 

nyanseras.  

5.1.5 Analys kopplat till frågeställning 1  

En orsak till en sänkt effektivitet inom företag beror på de förluster som orsakas av 

utrustningsrelaterade faktorer eller mänskligt relaterade faktorer. I Scanias fall är 

buffertsystemet av kritisk utrustning och stopp i detta område medför i de flesta fall 

stopp även i produktionen. Studien har undersökt vad som orsakar stopp i 

buffertsystemet samt rotorsakerna till dessa stopp. 

Resultatet från rapportens första frågeställning visar att den största andelen av de 

stopp som sker i buffertsystemet orsakas av antingen installationsfel eller mjuka 

förluster. Den största andel mjuka förluster orsakas av kategori 1 & 3 som till stor del 

är fel som upptäcks först i buffertsystemet men som beror på fel orsakade tidigare i 

flödet. Dessa fel är en följd av brister i planering mellan verkstäderna eller brist i 

regler för hur data får behandlas.  

Enligt teori 3 - de tre huvudgrupperna av förluster presenterade i det teoretiska 

ramverket är mjuka förluster ofta en följd av metodförluster och ineffektiva 

arbetsmetoder. Vid genomförandet av rotorsaksanalysen visade det sig att så är även 

fallet i täcklacksmåleriet på Scania. Fiskbensdiagrammet visar på att rotorsakerna till 

stoppen i de utvalda kategorierna till största del är orsakade av mänskliga faktorer. 

Vissa stopp är orsakade av materiella faktorer, så som att tagg och hållare har gått 

sönder samt miljöförutsättningar för att kunna avläsa taggen.  

Histogrammen som är illustrerade i resultatet (se kapitel 5.1.1) visar på att antalet 

inträffade tillfällen och antalet timmar inte skiljer sig avsevärt i fördelningen mellan 

de olika kategorierna. Samtliga kategorier orsakar inte avsevärt många timmar i 

stopptid för produktion, men desto fler arbetstimmar för underhållsavdelningen.  

I syfte att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt har empirin i studien baserats på 

underhållsavdelningens dokument för avrapporterade jobb som i väldigt liten 

utsträckning stämmer överens med ACLs stopptidsrapportering. Representanter från 

underhållsavdelningen uppger att deras Excel dokument inte är till för 

måleriavdelningens rapportering, men denna ansåg författarna vara mest tillförlitlig 

att basera studien på då den stämde bäst överens med driftdata från PLC.  
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Vad som går att konstatera är att många oplanerade stopp inträffar på grund av både 

mänskliga och materiella faktorer. Underhållsavdelningen får lägga många 

arbetstimmar på stoppen i kategori 1 & 3 och det orsakar även stopp för 

täcklacksmåleriet. Enligt teori 1 – TAK så medför ett bra underhållsarbete en hög 

tillgänglighet och en stor andel oplanerade stopp ger ett negativt utslag på 

tillgängligheten. För att kunna öka tillgängligheten i täcklacksmåleriet är det därför 

viktigt att eliminera andelen oplanerade stopp.  

Rotorsaksanalysen som arbetats fram förtydligar att det finns delar som behöver 

förändras och förbättras och belyser även vilka delar det handlar om för att kunna 

undvika störningar och slöseri i organisationen. Brist på kommunikation och 

information mellan verkstäderna är genomgående i hela rotorsaksanalysen och med 

stöd från 2.6.5 - kommunikation och visualisering blir det tydligt att ett 

förändringsarbete blir svårt att genomföra med brist på god kommunikation och 

information uppåt och nedåt i organisationen. 

5.2 Frågeställning 2 – ”Hur mycket kan det akuta underhållet 

reduceras?” 

Följande avsnitt redogör för de åtgärder som kan reducera AU och vad effekterna av 

dessa blir. 

5.2.1 Eliminering av RFID-tagg & planeringsfel och dess effekter 

De största stoppen utgörs av kategori 1 och 3. Kategori 6 som också utgör en stor 

andel stopp anses till störst del vara orsakade av hårda förluster såsom oförutsägbara 

mekaniska fel, dessa stopp tas ej hänsyn till i följande del.  

Stoppen i kategori 1 och 3 är orsakade av planeringsfel samt problematik kring RFID-

taggarna och är en konsekvens av ett bristfälligt arbetssätt och brist på konkreta 

regler. Dessa stopp orsakar onödiga arbetstimmar för underhåll och timmarna hade 

istället kunnat läggas på annat som exempelvis FU. Genom eliminering av dessa 

kategorier har en teoretisk minskning av andelen akuta underhåll kunnat räknas fram, 

resultatet illustreras nedan i figur 17och 18.  

De övriga kategorierna anses vara orsakade av hårda förluster och utgör en liten andel 

därför har dessa inte tagits hänsyn till vid beräkning av en minskad andel akut 

underhåll. Nedanstående figurer visar hur många timmar underhållsavdelningen kan 

spara in per år och därmed lägga på annat underhållsarbete. Paretodiagram har 

använts för att jämföra hur situationen sett ut under det gångna året och hur ett 

önskvärt läge hade kunnat se ut. 
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5.2.1.1 Paretodiagram före åtgärder 

 

Figur 17. Paretodiagram före åtgärder 

Ovanstående paretodiagram visar att kategori 1 och 3 utgör 20% av orsakerna enligt 

rapportens kategorisering men står för 80% av verkan.  

5.2.1.2 Paretodiagram efter åtgärder 

 

Figur 18. Paretodiagram efter åtgärder 

Ovanstående paretodiagram visar hur effekterna av eliminering av kategori 1 och 3 

skulle kunna se ut. Detta skulle resultera i en högre andel av kategori 6, vilket skulle 

vara mer väsentligt för underhållsavdelningen då kategori 6 utgörs av ett större antal 

mekaniska problem och inte som följdfel av bristfälliga arbetsmetoder.  
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5.2.2 En reducering av akuta underhåll 

Det är intressant att se vad en reducering av kategori 1 & 3 har för inverkan på den 

totala andelen akuta underhåll där även installationsfelen är inkluderade. Nedan 

beskrivs vad en eliminering av kategori 1 & 3 skulle kunna ha för inverkan på andelen 

akuta underhåll.  

Nedanstående cirkeldiagram visar antalet arbetade timmar underhållsavdelningen 

lägger på akuta underhåll i buffertsystemet. Cirkeldiagrammet visar förhållandet i 

nuläget för alla de akuta underhåll som utförs i hela buffertsystemet.  

Före: 

 

Figur 19. Nuläge avseende akuta underhåll för buffertsystemet 

Nedanstående cirkeldiagram visar hur förhållandet skulle kunna se ut vid eliminering 

av kategori 1 & 3. En ny andel presenteras här som författarna benämner ”vunnen 

tid”, det är alltså den tid som teoretiskt sätt skulle besparas om kategori 1 & 3 hade 

eliminerats. Denna andel utgör 28% av andelen akuta underhåll.  

Efter:  

 

Figur 20. Teoretisk läge vid eliminering av kategori 1 & 3 
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5.2.3 Jämförelse av andel FU och AU 

Följande avsnitt redogör för de arbetade timmar som underhållsavdelningen lägger på 

FU på kranen och AU på kategori 1 & 3 för hela buffertsystemet. Värt att nämna i 

detta fall är att de redovisade FU-timmarna i cirkeldiagrammet endast avser kranen i 

B310 och inte hela buffertsystemet medan AU-timmarna avser hela buffertsystemet. 

 

 

Figur 21. Arbetade FU-timmar för kranen samt andelen akuta underhållstimmar 

lagda på kategori 1 & 3 

5.2.4 Analys kopplat till frågeställning 2 

Ett problem som finns är att all FU inte alltid hinns med på de planerade 

stopptidstillfällena. Om eliminering av akuta underhållstimmar lagda på mjuka 

förluster helt kan försvinna kommer underhållsavdelningen ha fler timmar att istället 

kunna lägga på FU exempelvis. En eliminering av stoppen kommer då inte enbart att 

innebära kostnadsbesparingar utan också innebära ett mer värdefullt underhållsarbete 

och underhållsavdelningen kan lägga tid på det de skall göra, alltså underhåll av 

maskiner. 

Ett scenario där detta blir extra tydligt är resultatet som presenteras i kapitel 5.2.2 och 

5.2.3 där elimineringen av kategori 1 & 3 skulle kunna minska andelen akuta 

underhåll med över 28%. De timmar som underhållsavdelningen i nuläget lägger på 

berörda kategorier utgör idag en större andel än de timmar FU som läggs på kranen i 

sig. Genom eliminering av stopp finns alla möjligheter för underhållsavdelningen att 

hinna med det som de uppger att de inte gör idag.  

Enligt teori 2 – underhåll utförs ofta allt förebyggande underhåll under en planerad tid 

då produktionen står still. Som nämnt tidigare är bristen att hinna med underhåll på 

den planerade tiden ett problem för Scania, därför hade en eliminering av stoppen 

resulterat i ett bättre underhållsarbete.  

41%

59%

Arbetade timmar

FU för kranen

AU för buffertsystemet pga
kategori 1 & 3



Resultat och analys 

43 

Att säkerställa en hög teknisk tillgänglighet på maskiner och vikten av att 

produktionen skall rulla utan onödiga stopp illustreras i formeln för teknisk 

tillgänglighet (se 2.4.7). En minskning av andelen akuta underhåll skulle resultera i en 

reducering av MDT vilket utgör stopptid för produktion, detta i sin tur skulle 

säkerställa en högre teknisk tillgänglighet.  

5.3 Frågeställning 3 – ”Hur stora besparingar skulle företaget 

kunna göra genom reducering eller eliminering av stoppen?”  

För de kostnadsbesparingar som Scania kan göra vid reducering av stopptid har 

följande kategoriseringar skapats: 

 Stilleståndskostnader för måleriproduktionen 

 Minskade kostnader för reducering av arbetstimmar ägnade åt akuta underhåll 

5.3.1 Stilleståndskostnader tekniska störningar totalt 

Vid stopp i måleriproduktionen finns en uppskattad stilleståndskostnad (kr/min) från 

Scanias controller på måleriavdelningen. Då stopptider för produktion skiljer sig åt 

mellan ACLs TAK-beräkning och underhållsavdelningens rapportering har två 

resultat tagits fram avseende stilleståndskostnader och en jämförelse har sedan gjorts 

mellan dessa två. Nedan presenteras de formler och definitioner som använts i 

beräkningarna: 

Ks = kostnad för stillestånd i kronor 

 

Ts1 = rapporterad stopptid i minuter enligt ACLs TAK-beräkning 

Ts2 = rapporterad stopptid i minuter enligt underhålls rapportering 

Ts3 = rapporterad stopptid i minuter för övriga stopp 

Ts4 = rapporterad stopptid i minuter för kategori 1 & 3 

 

Ktsk = total stilleståndskostnad i kronor 

För beräkning av total stilleståndskostnad har följande formel använts: 

Ktstk = Ks x Ts 

 

Uhk = Kostnad för underhållsavdelningen per timme 

Uhtk = Total kostnad för underhållsavdelningen per timme 

5.3.1.1 Enligt ACLs TAK-beräkning 

En stilleståndskostnad har tagits fram utifrån ACLs rapporterade stopptid i TAK-

beräkning. Här inkluderas alla tekniska störningar orsakade av buffertsystemet.  

 

Ktstk = Ks * Ts1  
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5.3.1.2 Enligt underhålls MDT 

En stilleståndkostnad har tagits fram utifrån underhålls rapportering gällande 

stopptider.  

Ktstk = Ks * Ts2 

 

5.3.2 Stilleståndskostnader för övriga stopp 

5.3.2.1 Totalt  

En stilleståndkostnad har tagits fram utifrån de övriga stoppen.  

Ktstk = Ks * Ts3 

5.3.2.2 Endast kategori 1 & 3 

En stilleståndkostnad har tagits fram utifrån de övriga stoppen som orsakas av 

kategori 1 & 3.  

Ktsk = Ks * Ts4 

5.3.3 AU-kostnader 

De kostnadsbesparingar som underhållsavdelningen kan göra har baserats på de 

minskade antalet arbetstimmar underhållsoperatörerna lägger på kategori 1 & 3. En 

given kostnad/per anställd per timme har använts i kalkyleringen. Nedan visas en 

framtagen kalkylering för kostnaderna för underhåll orsakade av stopp rörande 

kategori 1 & 3. 

Uhtk = Uhk * Ts4 

 

5.3.4 Analys kopplat till frågeställning 3 

Vid framtagning av de kostnadsbesparingar som företaget kan göra genom reducering 

av de största stoppen har en generell uppskattning behövt göras. Brister i rapportering 

av stopp och en väsentlig skillnad beroende på vilken avdelning som har rapporterat 

stoppen gör att resultaten skiljer sig för underhållsavdelningen och täcklacksmåleriet. 

Enligt figur 7 under teori 6 – kostnad i det teoretiska ramverket kan en hög andel 

akuta underhåll leda till ökade kostnader för underhållsarbetet, ur kostnadsaspektsyn 

hade det därför varit givande för Scania att konkret se över hur förhållandet mellan 

AU & FU för att kunna minska andelen AU.  

Som det ser ut i nuläget finns ingen kartläggning på hur mycket kostnader som läggs 

på akuta underhållskostnader respektive förebyggande. I teori 6 – kostnad redogörs 

det för hur kostnad för underhåll kan ha ett förhållande med effektivitet i produktion. 

För att kunna se på hur bra underhållsarbetet är ur en kostnadssynpunkt är det därför 

viktigt att en kartläggning av kostnaderna görs och att det ställs mot effektivitet i 

produktion.  
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5.4  Frågeställning 4 – ”På vilket sätt kan en minskning av stoppen 

öka tillgängligheten för täcklacksmåleriet?” 

En minskning av stoppen relaterade till buffertsystemet skulle innebära en mindre 

mängd tekniska störningar vilket i sin tur skulle resultera i en ökad tillgänglighet i 

täcklacksmåleriet. Under frågeställning 1 redogörs en jämförelse i hur 

täcklacksmåleriet och underhållsavdelningen har rapporterat stopp under den 

studerade tidsperioden. Som redogjorts för i nulägesbeskrivningen rapporterar inte 

ansvarig produktionstekniker för alla de stopp på samma sätt som personal från 

underhållsavdelningen gör. Det är därför svårt att ge ett tillförlitligt svar på denna 

frågeställning.  

Några av de tekniska störningar som rapporterats i TAK-beräkningen för 

täcklacksmåleriet har endast angivits som B310 vilket har gjort det svårt att tolka vad 

felet beror på och om det är ett installationsfel eller om det beror på något annat. Detta 

gör det svårt att ge en konkret före- och efter bild av hur tillgängligheten kan 

förbättras. 

Datainsamling och semistrukturerade intervjuer visar på att stopp i buffertsystemet 

ger följder som en nedsatt tillgänglighet för täcklacksmåleriet. Om stoppet varar under 

en längre tid kan det orsaka en del uppstartstider för ugnar och liknande, detta rör 

stopp som är runt 30 minuter, uppstartstid är då fem till sex minuter. 

5.4.1 Analys kopplat till frågeställning 4 
Brister i rapporteringen av stopptider leder till att det är svårt att analysera kring en 

förbättring av täcklackmåleriets tillgänglighet. En avsevärd skillnad i 

stopptidsrapportering bevisar behovet av att införa mer tillförlitliga 

rapporteringssystem, detta möjliggör även att mer tillförlitliga TAK-beräkningar hade 

kunnat fås fram. 

Som nämnt tidigare medför ett bra underhållsarbete en hög tillgänglighet och en stor 

andel oplanerade stopp ger ett negativt utslag på tillgängligheten. För att kunna öka 

tillgängligheten i täcklacksmåleriet är det därför viktigt att eliminera andelen 

oplanerade stopp vilket har stöd från teori 1 – TAK. 

En grundförutsättning för att uppnå en hög produktivitet, effektivitet och att skapa 

störningsfria processer bygger på samtliga medarbetares engagemang och är en 

förutsättning för att uppnå en högre tillgänglighet i täcklacksmåleriet. Detta grundar 

sig i att alla ser samma bild och presenteras i teori 4 – TPM/TPU och ständiga 

förbättringar, om alla ser samma bild kan det också leda till tillförlitligare TAK-

beräkningar för täcklacksmåleriet.  
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6 Diskussion och åtgärdsförslag  
Följande kapitel ger en beskrivning av åtgärdsförslag utifrån studiens resultat samt 

diskussion av arbetet. I slutet diskuteras rapportens validitet och reliabilitet.  

6.4 Åtgärdsförslag 

Nedan presenteras förslag på åtgärder som anses vara aktuella att implementera på 

företaget.  

6.4.1 Gemensamt system för uppföljning 

I dagsläget finns ett gemensamt system för produktionsuppföljning i 

täcklacksmåleriet, tyvärr används inte det av alla. I en av de andra verkstäderna 

används något som heter PUS (produktionsuppföljningssystem). 

Uppföljningssystemet som finns idag i täcklacksmåleriet är inte lika visuellt som 

PUS. Om alla i huset det vill säga underhållsavdelningen och täcklacksmåleriet skulle 

använda sig av samma uppföljningssystem skulle det enkelt och snabbt vara möjligt 

att hitta den information som eftersöks. Detta hade gett den informationssökande ett 

svar som är ”svart på vitt” utan otydligheter. Idag finns det utspridda Excel dokument 

som inte stämmer överens med varandra och det förekommer även att medarbetare 

använder sig av information från underhållsavdelningens Excel dokument för 

avrapportering av jobb, vilket kan bli missvisande.  

Att börja använda systemet PUS för uppföljning skulle innebära mindre arbetstimmar 

för många anställda då all rapportering angående stopptid skulle finnas samlad på en 

gemensam plats. Det skulle även möjliggöra att mer tillförlitlig historisk data finns att 

tillgå och det gör det då lättare för den informationssökande att basera beslut på 

korrekt fakta. Det är viktigt att nyansera informationen som loggas i 

uppföljningssystemet därför bör det finnas tydliga kategorier för om felet som uppstod 

handlar om ett följdfel eller om det är ett isolerat fel. 

Önskvärt ur ett perspektiv sett från underhållsavdelningen skulle vara att detta 

uppföljningssystem automatiskt genererar en arbetsorder i underhållsavdelningens 

avrapporteringssystem MAXIMO.  

Det gemensamma uppföljningssystemet skulle förmodligen också underlätta vid 

näranalyser av stopp, att utföra flera näranalyser kan möjliggöras då datan är konkret 

och tydlig för samtliga. Det tar tid att lära sig hur anläggningen fungerar och det är 

därför viktigt att skapa förutsättningar för att lära sig den och att lära sig den på 

korrekt sätt. Vi anser att tydlighet är en grund för effektiv inlärning. 

6.4.2 Implementering av ny underhållsstrategi 

Ett förslag på hur det går att förhindra att fel uppkommer i buffertsystemet innebär att 

implementera arbetssätt avseende underhåll som engagerar hela organisationen. I 

dagsläget fungerar underhållsarbetet bra i buffertsystemet, men för att reducera de 

stoppen som studien tagit hänsyn till krävs engagemang från samtliga medarbetare i 

organisationen.  
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En metod för detta är RCM, denna metod presenteras i det teoretiska ramverket och 

grundar sig i tankesättet som är likt en FMEA. I Scanias fall blir utgångspunkten likt 

den första utgångspunkten i metoden RCM att bibehålla kranens funktion, detta 

säkerställs av underhållsavdelningen. Andelen stopp orsakade av kranen är relativt 

liten och en plan finns för hur de mekaniska fel som uppkommer skall åtgärdas. 

Felkällor som kan omintetgöra funktionen har redogjorts för i denna rapport och 

åtgärder bör vidtas för att undvika att dessa stopp fortsätter att ske. En analys bör 

genomföras internt i organisationen där de anställda tillsammans går igenom de 

åtgärder som behöver genomföras för de felkällor som finns. Förslagsvis kan detta ske 

med en representant från varje avdelning och genomförandet kan ske med hjälp av en 

process-FMEA.  

En förutsättning för att kunna undvika att stopp sker innebär att utbilda och engagera 

alla medarbetare i organisationen och för detta krävs ett tydligare system för 

rapportering av stopp.  

Då kostnad ofta är en avgörande faktor i beslut som avser förändringar är RCM-

metoden ett bra val. Att implementera denna metod skulle inte innebära några större 

investeringar för företaget, möjligtvis en del planeringsarbete, men förmodligen inte 

lika mycket som de kostnadsförluster som sker i nuläget orsakade av stoppen.  

6.4.3 Genomförande av Kaizen 

För att undvika stopp i buffertsystemet krävs en förståelse för hur IT-systemen 

fungerar och hur data ska hanteras. Om personer i anläggningarna har olika synsätt på 

hur systemen får användas kommer det att uppstå problem. Detta kan till exempel 

leda till att en person som har orsakat ett problem ovetandes skickar vidare problemet 

i flödet. Vårt åtgärdsförslag för att motverka att detta problem uppstår är att 

genomföra Kaizen med representanter från samtliga verkstäder avseende hur 

användande av systemen skall gå till.  

Målet bör vara att sätta upp tydliga regler för vad som får och inte får göras, om en 

ändring sker vad avser data skall detta informeras för de som berörs längre fram i 

flödet. ”Rätt från mig”-tänket skall implementeras i större utsträckning så att rätt 

information alltid finns på taggen, det skall inte behöva uppkomma larm som 

indikerar på att hytter inte finns i systemet. Underhållsavdelningen skall inte behöva 

utföra jobb som egentligen är orsakade av planeringsfel eller följdfel på grund av 

felhantering av systemen. Om det sker en ändring i tidigare verkstad skall detta 

informeras till samtliga som är eller riskerar att bli berörda. Ett gemensamt 

produktionsrapporteringssystem skulle också göra det enklare och lättare att uppnå 

bättre kommunikation och samsyn.  
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6.5 Diskussion  

De resultat som presenterats i rapporten visar att orsakerna till att det uppkommer 

stopp i buffertsystemet inte enbart beror på stopp orsakade i buffertsystemet, med 

andra ord kan det vara stopp orsakade av misstag som gjorts tidigare i flödet. Detta 

innebär att minskning av stopptider relaterade till buffertsystemet kräver engagemang 

av hela organisationen. Det är därför av största vikt att ta fram tydliga regelverk för 

hur mjukvara och datasystem skall användas och att samtliga medarbetare har ett 

likadant synsätt över hur systemet skall användas så att inga missförstånd uppstår. 

Återigen är det viktigt att samtliga ser samma bild och inte skjuter vidare problem i 

flödet. Detta är vad som hänt med många stopp som inträffat i buffertsystemet. 

Då Scanias hyttproduktion i Oskarshamn är fördelad över olika verkstäder och varje 

verkstad har ett eget TAK-värde att räkna ut kan det finnas risk för att fokus läggs på 

att få ut så många hytter som möjligt. Hinder i form av tankesättet ”vi måste 

producera” kan medföra att saker och ting inte blir rätt från början. I Scanias fall har 

effekten av detta tankesätt blivit att stoppen har uppkommit i buffertsystemet trots att 

felen kan vara orsakade av tidigare verkstäder. 

En grundprincip i Scanias produktionssystem är ”rätt från mig” som innebär att inte 

sända vidare defekta enheter till nästa kund i kedjan oavsett om det är en intern eller 

extern kund. För att uppnå detta är det viktigt att alla verkstäder gör rätt från början, 

vilket inte är fallet i nuläget. Mycket av problematiken handlar förmodligen om att 

många inte vet om att de gör fel, eftersom att det inte finns en enhetlig syn på hur 

systemen får användas.  

Likt grundförutsättningarna som presenteras i det teoretiska ramverket till att lyckas 

med ett förändringsarbete handlar en del om en fungerande kommunikation. Bättre 

system för rapportering och tydligare regler för hur systemen skall användas skulle ge 

Scania alla förutsättningar för att upptäcka problem tidigare och därmed uppnå en 

högre produktivitet och kapacitet.  

En mer detaljerad, tydligare och nyanserad rapportering av vad som har orsakat ett 

specifikt stopp skulle göra det enklare att finna rotorsaker till varför stoppet uppstod 

från början. Ett annat alternativ är att genomföra rotorsaksanalyser till alla stopp som 

inträffar och göra det på ett tydligt och lättolkat sätt som sedan är lättillgängligt för 

samtliga i organisationen.  

Ett tydligare system för rapportering hade gjort det möjligt att få en tydligare bild över 

var resurser läggs i företaget. Konkret information om andel FU, AU, stopptider och 

stilleståndskostnader skulle göra beslut rörande investeringar och nyanskaffning 

lättare. Om det finns data att tillgå över hur många stopp som orsakats och vad dessa 

stopp har kostat kan en bedömning huruvida det är lönsammare att välja en dyrare 

leverantör göras. Ett alternativ är att ta fram en kostnadsmodell för stopptider 

relaterade till hela täcklacksmåleriet för att se vad stillestånd kostar exakt. 

Kompetenssäkring är också en avgörande faktor för Scanias del i att lyckas med 

förbättringsåtgärder. Det tar tid att lära sig hur det fungerar på måleriavdelningen och 

för att påskynda inlärningsprocessen krävs också förutsättningar för den anställde som 

gör det enkelt att lära sig. En följd av ett enklare och mer lätthanterligt 

rapporteringssystem skulle underlätta och effektivisera inlärning för nyanställda.  
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6.6 Diskussion kring validitet och reliabilitet i arbetet 
Detta arbete upprätthåller en hög validitet genom att fokus läggs på buffertsystemet 

som är det avsedda undersökningsområdet för studien. Reliabiliteten säkerställs 

genom empirisk kartläggning, litteraturstudier samt intervjuer med stor frihet för 

respondenterna. 

Valet av ostrukturerade samt semistrukturerade intervjuer ansågs vara bra 

tillvägagångsmetoder för att samla in den data som behövdes i detta arbete. Dessa 

metoder gav en större frihet för den tillfrågade att formulera sina svar och tillät även 

att nya frågor dök upp under intervjuns gång vilket gjorde det möjligt att fånga den 

unika situationen som rådde under perioden för insamlingen av empirin. Detta har 

yttrat sig genom variation i svaren och stämmer därför bra överens med hur begreppet 

reliabilitet i kvalitativa fall definieras under metodkapitlet. 

Strukturerade intervjuer hade inte kunnat generera tillförlitligare svar då utrymmet för 

tolkning av frågorna inte är lika stort för respondenten. Detta hade sänkt den interna 

validiteten då ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer innebär en större frihet 

för respondenten att beskriva situationen.  

Validiteten och reliabiliteten stärks av att respondenterna som intervjuats är 

specialister inom sitt yrkesområde. Att intervjuerna registrerats i form av ljud-

dokument samt att två personer närvarat vid intervjuerna ökar även validiteten och 

reliabiliteten i arbetet.  

Skillnader i rapporteringen av stopptider mellan avdelningarna medförde att ett beslut 

om vilka av dokumenten för stopptidsrapportering som skulle resultatet skulle 

grundas på. Detta beslut kan ha påverkat både reliabiliteten och validiteten i arbetet då 

det har öppnat upp för tolkningsutrymme i studiens fortsatta riktning och det kan även 

ha inneburit att viss relevant empiri valts bort.  

Dock har inte rapporteringen från de olika avdelningarna talat emot varandra utan de 

talar båda för att stoppen i buffertsystemet har negativa konsekvenser i form av stor 

andel akut underhåll, stilleståndskostnader och lägre tillgänglighet i både 

buffertsystemet och täcklacksmåleriet. Därmed anses inte beslutet att grunda resultatet 

på dokumenten från underhållsavdelningen generera ett annorlunda utfall. 

För att i så hög grad som möjligt säkerställa validiteten och reliabiliteten har även 

bearbetningen av data från dokument och intervjuer bekräftats från specialister på 

Scania. Veckovisa avstämningar har även genomförts för att bekräfta att rätt sak 

studeras på rätt sätt.  

Intervjuer med berörda personer i större utsträckning samt en djupare och mer 

ingående förstudie hade ökat den interna validiteten i arbetet. De källor som använts i 

studien anses vara relevanta för arbetets syfte men mängden källor går att bredda för 

att öka studiens trovärdighet.  

 



Slutsatser och vidare arbete/forskning 

50 

7 Slutsatser och vidare arbete/forskning  
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer, slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

7.1 Slutsatser 
Tillverkande företag har ofta som mål att uppnå en hög effektivitet och kapacitet. För 

att uppnå detta krävs en kartläggning och förståelse för de faktorer som orsakar stopp 

i en produktion och som leder till en nedsatt effektivitet.  

Fokus i fallstudien var att identifiera stoppen och dess rotorsaker, undersöka hur stor 

andel AU som kan reduceras, vilka kostnadsbesparingar företaget kan göra och hur 

mycket det går att öka tillgängligheten i måleriet.  

De stopp som identifierades utgjordes till största del av installationsfel och mjuka 

förluster. Fokus valdes sedan att läggas på de mjuka förlusterna som till största del 

orsakades av tidigare uppkomna problem i flödet på grund av bristfälliga arbetssätt, 

brist på tydliga regler för hur data och system skall användas samt brister i 

kommunikation mellan verkstäderna. För att kunna eliminera stoppen är det viktigt att 

”rätt från mig”- tänket implementeras och åtgärdsförlaget på Kaizen är väl användbart 

för att kunna eliminera en andel av stoppen.  

Ett problem som nämnts i studien är att all FU inte alltid hinns med på de planerade 

stopptidstillfällena. Genom att implementera åtgärdsförslagen är eliminering av akuta 

underhållstimmar möjlig och underhållsavdelningen kan istället lägga fler 

arbetstimmar på till exempel FU eller installationsfelen.  

Brister i rapportering av stopp och en väsentlig skillnad beroende på vilken avdelning 

som hade rapporterat stoppen försvårade beräkningen och trovärdigheten av vilka 

kostnadsbesparingar som företaget kunde göra. Här kan åtgärdsförslaget av ett 

gemensamt system för uppföljning verkligen göra skillnad då beräkningarna skulle bli 

mer tillförlitliga.  

Avseende hur tillgängligheten skulle kunna öka i täcklacksmåleriet bygger också på 

att rapporteringen mellan avdelningarna inte är bristande men även brister i den 

interna rapporteringen i täcklacksmåleriet. Tydligare och gemensamma system för 

rapportering av stopptider gör det enklare att ta fram mer tillförlitliga TAK-

redovisningar. 

Sammanfattningsvis så kan åtgärdsförslagen presenterade i studien ge företaget alla 

förutsättningar att uppnå sin fulla kapacitet, eliminera stoppen och därmed öka 

effektiviteten. 
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7.2 Vidare arbete eller forskning 
För Scanias del kan det vara av intresse att undersöka hur de kan beräkna TAK på ett 

tillförlitligare sätt. Ett bättre rapporteringssystem skulle kunna möjliggöra detta. En 

bättre samverkan mellan de olika verkstäderna och gemensamma system är också 

förslag på hur de kan få en mer enhetlig produktion. 

Enligt figur 7 under teori 6 – kostnad i det teoretiska ramverket kan en hög andel 

akuta underhåll leda till ökade kostnader för underhållsarbetet, ur kostnadsaspektsyn 

hade det därför varit givande för Scania att konkret se över förhållandet mellan AU & 

FU för att kunna minska andelen AU.  

Åtgärdsförslagen presenterade i detta arbete bygger till stor del på att förbättra 

kommunikationen, arbetssätten och samsynen mellan verkstäderna. Vidare arbete 

skulle därför kunna handla om hur en förändring av systemen kan göras så att det inte 

går att göra fel från medarbetarnas håll i produktionen och huruvida det är en bättre 

och mer kostnadseffektiv lösning på de problem som finns.  

Vidare forskning avseende valet av leverantör till kranen i B310 skulle kunna vara 

intressant för företaget att undersöka. En dyrare leverantör med bättre kvalitet i sin 

leverans hade eventuellt kunnat resultera i en annorlunda ekonomisk situation.  
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