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Sammanfattning 
 

På Scanias motormontering i Södertälje sker montering av raka- och V8-motorer för lastbil 

och buss samt av motorer för industriellt och marint bruk. Gruppen DEPG är en av de grupper 

som arbetar med att framställa verktyg till motormonteringen. Gruppen ansvarar främst för de 

tillfällen då nya monteringsverktyg ska anskaffas på grund av introduktion av nya eller 

modifierade motorkomponenter. DEPG önskar att minska behovet av att omarbeta verktyg 

och utöka verktygens livslängd, för att uppnå detta planerar DEPG att i framtiden skapa 

verktyg med högre flexibilitet än tidigare. Examensarbetets mål är att skapa en förbättrad 

verktygsframtagningsprocess, som stödjer och främjar framtagning av monteringsverktyg 

med en rätt flexibilitetsgrad.  

 

En kartläggning av den nuvarande arbetsprocessen samt av de verktyg som finns i 

monteringen utfördes, för att se vilka områden i verktygsframtagningsprocessen som kan 

förbättras. Utöver kartläggningen skedde en litteraturstudie samt studiebesök på andra 

monteringsenheter på Scania. 

 

Examensarbetets resultat innefattar två nya stödverktyg för att analysera verktygens 

flexibilitetsbehov, dessa har fått namnen T-CMEA och T-CMEA Complementary Checklist. 

Utöver stödverktygen innefattar resultatet även två metoder för att för att presentera och styra 

verktygsframtagningsprocessen, som har valts att kallas Visual PEIP och Motorkartan. 

Genom examensarbetes resultat kan verktygsframtagningsprocessen förbättras, där 

monteringsverktygen får en högre flexibilitetsgrad, arbetsprocessens innehåll blir lättare att 

överblicka samt att samarbetet med andra grupper förstärks.  

      

 

 

 

 

 

  



Abstract 
 

At Scania’s engine assembly unit in Södertälje, Sweden, are inline and V8-engines for trucks 

and busses assembled, as well as engines for industrial and marine applications. DEPG is one 

of multiple groups that are creating assembly tools for the engine assembly stations. DEPG’s 

main responsibility includes the process of creating new assembly tool due to introductions of 

new or changed parts of the engines. The department wants to decrease the need of revising 

the tools and increase the tools life cycles. DEPG is planning to increase the tool flexibility to 

achieve their target. The goal of this master thesis is to improve the tool production process, 

making it support and promote tool constructions with the correct level of flexibility.    

 

A survey of the current work process and the different assembly tools was performed to 

investigate which areas should be focused on during the steps of improving the tool 

production process. The work progress also included a literature study, as well as studies at 

other production units at Scania.      

 

The result of the master thesis embraces two new tools for analyzing the need of flexibility for 

the assembly tools. These tools are named T-CMEA and T-CMEA Complementary Checklist. 

The result of the master thesis also contains two methods for the presentation of the tool 

production process. These are named Visual PEIP and Motorkartan (The Engine Map). The 

result gives an opportunity to enhance the tool production processes, as it increase the 

flexibility of the assembly tools, enables an overview of the work content, and improves the 

collaboration with other groups in the area.   
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1. Inledning 

I detta kapitel redovisas examensarbetets bakgrund och problembeskrivning, syfte och mål 

samt dess avgränsningar och val av metod. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Scania CV AB är ett företag inom tung fordonsindustri som tillverkar lastbilar, bussar, 

industri- och marinmotorer samt tillhandahåller servicelösningar och finansiella tjänster. På 

Scanias motormontering i Södertälje sker montering av raka- och V8-motorer för lastbil och 

buss samt av motorer för industriellt och marint bruk. Tack vare Scanias modulsystem
1
 

erbjuder Scania ett brett sortiment av olika varianter och skräddarsydda lösningar. Under 2013 

levererade motormonteringen över 85 000 motorer till interna och externa kunder.    

 

För att möjliggöra monteringen av motorer krävs tillgång till olika monteringsverktyg. Med 

många motorvarianter och stora volymer innebär detta ett behov av en ansenlig mängd 

monteringsverktyg. Dessa verktyg kan vara standardverktyg från kataloger, men i flera fall är 

motorkomponenterna och deras montage så specifika att standardiserade verktyg inte kan 

tillämpas. Lösningen är då att skapa specialanpassade verktyg tillsammans med leverantörer.  

 

Global Product Preparation and Process Engineering, DEPG, är en av de grupper som arbetar 

med att framställa verktyg till motormonteringen. Gruppen ansvarar främst för de tillfällen då 

nya specialverktyg ska anskaffas på grund av introduktion av nya eller modifierade 

motorkomponenter. I regel finns det sedan tidigare verktyg i monteringen som hanterar 

komponenter liknande de nya eller modifierade komponenterna, men trots detta uppstår 

ibland ett behov av nya verktyg. Anledningen till detta är att monteringsverktygen är så pass 

uppgiftsspecificerade och stela i sin konstruktion att de inte kan möta de nya kraven från 

komponenterna. Med ständiga förändringar i motorinnehållet, via nya och modifierade 

motorkomponenter, medför detta att monteringsverktygen ständigt förlorar sina funktioner 

och att nya måste framställas, se Figur 1.    

 

Figur 1. När monteringsinnehållet förändras medför detta ett behov av nya verktyg då de 

tidigare verktygens stela konstruktioner inte kan hantera de nya kraven. Med ständiga 

motorförändringar medför detta en sluten cirkel med ständiga behov av nya verktyg.  
 

                                                 
1
 Användningen av ett modulsystem innebär att produkter delas in i byggblock (moduler) med fastställda 

gränssnitt, drivna av valda företagsspecifika skäl [1].  

http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=160307&docname=home
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Gruppen DEPG önskar minska behovet av att omarbeta tidigare verktyg och bryta cirkeln 

mellan nytt eller modifierat monteringsinnehåll och behovet av nya monteringsverktyg. 

Genom att i framtiden skapa verktyg med större flexibilitet, som kan hantera framtida krav, 

hoppas gruppen bryta tidigare mönster och förlänga verktygens livslängd. Gruppen önskar 

därför förbättra deras arbetsprocess så den stödjer och främjar framtagning av flexibla 

monteringsverktyg 

1.2 Syfte och mål 

Examensarbetets uppgift är att skapa en förbättrad arbetsprocess för DEPG, som stödjer och 

främjar framtagning av monteringsverktyg med rätt flexibilitetsgrad för framtida krav. Målet 

är att kunna minska behovet av att omarbeta tidigare verktyg och därigenom öka verktygens 

livslängd. Genom detta hoppas gruppen åstadkomma ekonomiska besparingar. 

Examensarbetes syfte och mål sammanfattas i Figur 2. 

 

Figur 2. Examensarbetets mål är att utöka monteringsverktygens livslängs genom öka 

verktygens flexibilitet samt förbättra verktygsframtagningsprocessen.  

1.3 Avgränsning 

Arbetet begränsas till DEPGs och motormonteringens verktygsframtagning. Andra enheter på 

Scania besöks dock i jämförelse- och inspirationssyfte. Arbetet koncentreras kring hur 

arbetsprocessen kan utformas för att identifiera olika flexibilitetsbehov och undvika 

omarbeten av verktyg. Formgivande metoder för flexibilitet, som exempelvis modularisering, 

har valts att lämnas utanför examensarbetets innehåll. Detta på grund av att arbetets tidsram 

samt att en gedigen arbetsprocess bör implementeras före behandlingen av mer avancerade 

metoder.   

 

Ordet Monteringsverktyg används i detta examensarbete som beskrivning av verktyg som 

möjliggör eller underlättar ett montage. Några exempel på monteringsverktyg är fixturer, 

lyftverktyg och momentdragare.     

1.4 Metod  

Arbetsgången startade genom att kartlägga hur DEPG arbetar idag, där både arbetsprocessen 

och monteringsverktygen studerades. Under kartläggningen studerades företagsintern 

litteratur samt att intervjuer utfördes med de anställda vid DEPG och avgränsade avdelningar.  

 

Efter kartläggningen av DEPG och motormonteringen utfördes studiebesök på två andra 

monteringsenheter på Scania. Syftet med studiebesöken var att undersöka om arbetsprocessen 
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skiljer sig åt mellan enheterna, om de arbetar med verktygsflexibilitet samt att söka 

inspiration inför examensarbetets förbättringsarbete. 

 

Parallellt med kartläggningen och studiebesöken skedde en litteraturstudie inom området 

flexibilitet samt i området kunskapshantering. En mindre studie utfördes på tillverknings- och 

verktygsflexibilitet men som har valts att inte presenteras i examensarbete. Detta då 

teoriområdet främst berör automation och avancerade maskiner, något som inte passar in på 

de enklare monteringsverktygen. Istället har teori angående produktflexibilitet valts 

behandlats vidare då detta område ansågs ligga närmast monteringsverktygens egenskaper. 

Litteraturområdet kunskapsöverföring studerades med anledningen av nutidskartläggningen 

där brister i kunskapsspridningen noterades. 

 

Resultatet från kartläggningen, studiebesöken samt litteraturstudien analyserades sedan för att 

se hur examensarbetets mål skulle kunna uppnås. Med hjälp analysen skapades sedan 

förbättringsförslag för verktygsframtagningsprocessen.   

1.5 Nomenklatur 

DEPG  –  Global Product Preparation and Process Engineering 

PEIP  –  Production Equipment Investment Process 

PD-processen  –  Product Development Process 

Grönpil  –  Första fasen tillhörande PD-processen  

Gulpil  –  Andra fasen tillhörande PD-processen 

Rödpil  –  Sista fasen tillhörande PD-processen 

SOP  –  Start of Production 

SoS  –  Start of Sales 

SOCOP  –  Start of Customer Order Production 

  

http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=160307&docname=home


4  

 

2. Utveckling av flexibla produkter och kunskapsöverföring  

Detta avsnitt redogör den teori och de teoretiska modeller som används i detta 

examensarbete. Kapitlets syfte är att skapa en grund för det senare presenterade resultatet 

som baseras på tre dimensioner: benchmarking, teori samt empiri. 

2.1 Utveckling av flexibla produkter 

I litteraturen används ett flertal olika termer för att beskriva liknande, men inte identiska, 

aspekter av produktutvecklingsprocessen [2]. Några utav dessa termer är ombytlighet, 

mångsidighet och anpassningsförmåga. Ovannämnda termer och deras bakomliggande idéer 

kan innefattas i termen produktflexibilitet, vilken ses som en allmän term. Dock finns ingen 

gemensam definition på vad produktflexibilitet innebär. Flera författare väljer att definiera 

produktflexibilitet som förmågan att anpassa en produkt till föränderliga eller varierande krav 

[1, 3], medan Thomke [4] definierar produktflexibilitet som tiden och kostnaden för att 

modifiera en design på grund av yttre eller inre förändringar. Gemensamt för definitionerna är 

att flexibla produkter kan anpassas till förändrade behov och krav under kort tidåtgång och låg 

kostnad. Detta medför att en produkt har som störst flexibilitet då den inte behöver anpassas 

när förändring sker, detta då de nya kraven redan erhålls av originalprodukten. 

 

Produktflexibilitet spelar en signifikant roll för att snabbt kunna svara på förändrade krav och 

för att utföra modifieringar inom ett kort tidsspann [5]. Trots dess betydelse är mätning av 

produktflexibilitet i praktiken en svår uppgift, vilket har gett upphov till ett antal mätmetoder 

som med varierande fokus mäter en produkts flexibilitet. Flertalet av dessa mätmetoder är 

utvecklade med främsta fokus på bearbetnings- och tillverkningsprocessen [6]. Två exempel 

på detta är Jaikumar [7] och Daas [8] som ser på flexibilitet med fokus på 

tillverkningssystemet som helhet. Ett exempel på mått som Jaikumar [7] använder för 

produktflexibilitet är antalet nya delar som introducerats under ett år. Metodens utformning är 

mindre lämplig för formgivare som önskar identifiera problem för en individuell produkt. Ett 

annat framtaget mått baseras på den individuella formgivarens syn på flexibilitet, där 

formgivaren kan utveckla egna applicerbara flexibilitetsmätningar [9]. Metoden medför dock 

ett personberoende där resultatet varierar med olika formgivare.    

 

Martin och Ishii [10] har ett större fokus på produkten jämfört ovannämnda författare. De har 

utvecklat ett index för kostnaden för omkonstruktion, som inkluderar designarbete, verktyg 

och provning, som kallas Generational Varity Index (GVI). Detta index använder en 

modifierad QFD-matris (Quality Function Deployment). Metoden kräver kunskap för att 

estimera omkonstruktionskostnader för varje produktegenskap, något som kräver expertis.    

 

De tidigare berörda metoderna för mätning av produktflexibilitet är användbara i varierande 

sammanhang och målfokus. Dock finns det nackdelar i flera av metoderna: låg repeterbarhet, 

krav på expertiskunskap och fokus utanför produkten. En annan metod som därför 

rekommenderas för att mäta en produkts flexibilitet är CMEA (Change Modes and Effects 

Analysis) [3, 5, 6, 11].   
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2.1.1 Change Mode and Effect Analysis  

CMEA är en metod som är analog med metoden FMEA (Failure Modes and Effects 

Analysis), vilken är en väletablerad metod för att systematisk bedöma, identifiera och åtgärda 

risker anknutna till produkt eller process [5]. Istället för att hantera risker behandlar CMEA 

framtida produktförändringar. Likt FMEA är CMEA utförd i tabellform och består av totalt 

åtta kolumner. Se Figur 3 för att se de olika kolumnerna i CMEA.  

 

 
Figur 3. CMEA är en metod för att identifiera, bedöma och åtgärda risker anknutna till låg 

produktflexibilitet och består av åtta olika kolumner. [5] 

 

Nedan beskrivs arbetsprocessen tillhörande de olika kolumnerna [5]: 

 

 Modules/Parts 

Det fösta steget är att logiskt bryta ned den produkt vars flexibilitet ska undersökas. 

Detta kan göras med hänsyn på produktens delar, funktioner, moduler
2
 eller med en 

kombination av dessa.  

 

 Potential Cause(s) of Change 

Efter att nedbrytningen har utförts är nästa steg att skapa en lista över möjliga 

anledningar till att produkten i framtiden kan förändras. Vilket kartläggs med hjälp av 

kundintervjuer eller information från erfarna formgivare för kundsegmentet. De olika 

anledningarna skrivs sedan på samma rad som de nedbrutna produktdelar som berörs 

av anledningen.  

 

 Potential Change Mode  

I denna kolumn noteras potentiella framtida förändringar hos de nedbrutna 

produktdelarna. 

 

 Potential Effects of Change  

Här sker en kartläggen över hur förändringarna i föregående kolumn kan påverka 

produktens övergripande utformning. 

 

 Design Flexibility (F)  

Baseras på resultatet i Potential Changes. I denna kolumn bedöms hur stor påverkan 

förändring kommer att ha på hela produkten. Denna påverkan rankas i en skala från ett 

                                                 
2
 Byggblock tillhörande en produkt med fastställda gränssnitt som kan bytas ut eller kombineras [1].  
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till tio. Där ett innebär att produkten har minsta möjliga flexibilitet (ny produkt krävs 

på grund av förändringen) och tio innebär absolut produktflexibilitet (produkten 

påverkas ej av förändringen).  

 

 Occurence (O) 

I denna kolumn bedöms sannolikheten att en produktförändring uppkommer. Detta 

beslut kan baseras på två olika sätt: 

 

1. Hur ofta produktförändringen nämns i kundundersökningar.  

2. Om produktändringen kommer inträffa upprepade gånger.   

 

Occurence rankas  med en skala från ett till tio, där ett betyder att förändringen inte 

kommer inträffa och tio innebär att förändringen kommer vara oundviklig.  

 

 Readiness (R) 

Readiness motsvarar beredskapen hos företaget för en specifik produktförändring och 

raknas från ett till tio. Tio innebär att företaget är väl förberett för produktförändringen 

och en etta att företaget är helt oförberett.  

 

 Change potential number 

I den sista kolumnen beräknas CPN (Change Potential Number) som ett medelvärde 

av värdena från kolumnerna Flexibility Design (F), Occurence (O) och Readiness (R), 

samt det maximala antalet möjliga produktförändringar (N). Formeln för CPN ses i 

Ekvation 1.       

    
 

 
 

              

  
     (1) 

 

Det resulterade värdet av CPN ger en indikation på hur enkelt en förändring kan 

införlivas i en produkt, och kan  få ett värde mellan noll och ett. Om CPN innehar 

värdet noll betyder det att produkten har en extremt låg flexibilitet och kan inte hantera 

någon form utav produktförändring. Om CPN innehar värdet ett innebär det att 

produkten har god flexibilitet och kan hantera samtliga produktförändringar.  

  

Målet med CMEA är att minimera kostnaden och tiden associerade med omkonstruktioner av 

produkter som sker på grund av kravförändringar från kund. Med hjälp av metoden kan svaga 

punkter i produkten, som är svåra och kostsamma att ändra, identifieras. CMEA skapar ett 

formellt och systematiskt sätt att dokumentera och beakta alla möjliga framtida förändringar 

och deras effekt. Genom CMEAs standardiserade tillvägagångssätt är resultatet från metoden 

konsekvent oberoende av den person som utför CMEA, vilket gör att dess resultat kan tolkas 

av olika personer [3].  

 

I Figur 4 visas ett exempel på en utförd CMEA för en sticksåg, se Figur 5. I exemplet har två 

möjliga orsaker till produktförändring identifierats. Dessa påverkar sticksågens basenhet samt 
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dess enhet som stödjer sågbladet. I den resulterade kolumnen Change Potential Number ses 

det att basenheten har mycket lägre flexibilitet (0.44) än enheten som stödjer sågbladet (0.74). 

För att höja sticksågens totala flexibilitet bör produktutvecklarna främst fokusera på att 

förbättra basenhetens flexibilitet.     

 

 

Figur 4. Figuren visar en CMEA som har utförts på en sticksåg. [5]  

 

Figur 5. I Figur 4 har en CMEA utförs på en sticksåg av samma typ som i figuren. [12]  

2.2 Kunskapsöverföring 

Kunskap är ett mångfacetterat begrepp med många olika definitioner. En av definitionerna 

som ofta nämns är skapad av Davenport och Prusak [13], som beskriver kunskap som en mix 

av erfarenheter, värdesättningar, expertinsyn och kontextuell information. Tillsammans skapar 

de ett ramverk för att utvärdera och införliva nya erfarenheter samt ny information. Denna 

definition är vedertagen och kommer att definiera kunskap i detta examensarbete.   

2.2.1 Explicit och tyst kunskap 

Kunskap kan ha olika karaktärer, vilket gör det möjligt att dela in kunskap i flera kategorier. 

Många författare, däribland Polyani [14] och Nonaka [15], har valt att dela upp kunskap i två 
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klasser: explicit och tyst kunskap. Enligt denna uppdelning är explicit kunskap en form av 

kunskap som är lätt att uttrycka och kan kodifieras med ord och tecken. Detta medför att det 

är enkelt att kommunicera och dela kunskapen med andra, exempelvis genom dokumentation 

[15, 16, 17].  

 

Till skillnad från explicit kunskap är tyst kunskap svår att uttrycka [17]. Polyani [14] skriver 

”Vi vet mer än vad vi kan berätta” och hänvisar till de tysta kunskaper som människan 

besitter. Enligt Stenmark [18] består merparten av en människas kunskap av saker hon vet 

men som hon inte kan uttrycka. Den tysta kunskapen är svår att uttala då den endast finns i 

människors huvuden och utförs via handlingar. Kunskapen är även anknuten till specifika 

sammanhang och är en del av en process [16]. En nackdel med tyst kunskap är att den är svår 

att nyttjas och spridas i en organisation då kunskapen är knuten till individen.  

 

Det finns flera anledningar till att tyst kunskap är svår att gripa, en anledning är att personen 

inte är medveten om sin kunskap [18]. Tyst kunskap är oftast djupt inbäddad i individen vilket 

gör att kunskapen blir tagen för givet och ses som en naturlig del av individen. En annan 

anledning är att det inte finns något personligt behov av att göra sin kunskap explicit samt att 

det en finns potentiell risk att förlora makt.  

 

Likt Polyani [14] och Nonaka [15] delar Bowman och Ambrosini [16] in kunskap i explicit 

och tyst kunskap, men har dessutom valt att lägga till två undernivåer till det tysta 

kunskapsområdet, se i Figur 6.  

 

Figur 6. Bilden är baserad på Bowman och Ambrosinis teori om att kunskap kan delas upp i 

fyra olika nivåer baserat på graden av tysthet hos kunskapen.   

 

Första undernivån av tyst kunskap är outtalad kunskap men som skulle kunna bli uttalad om 

någon enkelt frågar ”hur gör du det?”. Dessa kunskaper är tysta, det vill säga personknutna, 

men som kan kommas över explicit. Anledningen till att kunskapen är tyst kan vara att ingen 

har ställt de rätta frågorna, att individerna aldrig reflekterat över vad de gör eller att ingen 

annan har frågat. Den andra nivån som Bowman och Ambrosini beskriver består av tyst 

kunskap som inte kan uttryckas genom vanligt ordbruk, men som skulle kunna göras 
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tillgänglig via andra tillvägagångssätt, till exempel via liknelser och berättelser. Genom de två 

undernivåerna fås en noggrannare indelning av kunskap jämfört om endast tyst och explicit 

kunskap används. [16]  

2.2.2 Överföring och konvertering av kunskap 

Enligt Nonaka [19] finns det fyra grundläggande mönster för att skapa och dela kunskap i en 

organisation: Socialisering, Externalisering, Internalisering och Kombinering, se Figur 7. 

Denna syn på kunskapsöverföring kallas för SECI-modellen och baseras på tyst och explicit 

kunskap och konverteringen mellan dessa två kunskapsformer. 

 

Figur 7. De fyra möjliga stegen av kunskapskonvertering enligt SECI-modellen. 

 

 Från tyst till tyst kunskap  

Genom mänsklig interaktion är det möjligt att överföra tysta kunskaper mellan 

individer [19]. I denna överföring blir kunskapen delad, men förblir tyst och knuten till 

individerna. Det är viktigt att notera att tyst kunskap kan införskaffas utan språkligt 

bruk, till exempel kan en elev lära sig av sin mästare genom observation, imitation och 

övning. Att skapa och dela tyst kunskap genom delning av erfarenheter kallar Nonaka 

för Socialisering. Denna form av kunskapsöverföring anser Nonaka [14] vara relativt 

begränsad, ett exempel är att en elev lär sig sin mästares kunskaper men där varken 

läraren eller elev vinner någon systematisk insikt i deras kunskap.  

 

 Från explicit till explicit 

Denna kunskapskonvertering involverar användningen av sociala verktyg kombinerat 

med olika kroppar av explicit kunskap [19]. Ett exempel på sådana tillfällen är vid 

möten där personer utbyter och kombinerar explicita kunskaper. Ny explicit kunskap 

kan även skapas genom att konfigurera existerande information, till exempel via 
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sortering, addering och strukturering [14]. Att omvandla explicit kunskap till nya 

former av explicit kunskap kallar Nonaka för Kombinering.  

 

 Från explicit till tyst 

Denna kunskapsomvandling kan jämföras med det som i vardagligt tal ses som 

lärande [18]. Detta innefattar att en individ tar till sig kunskap där den  sedan används 

för att utvidga och bredda individens tysta kunskaper [14]. Nonaka har valt att kalla 

denna kunskapsomvandling för Internalisering. 

 

 Från tyst till explicit  

Externalisering innebär att tyst kunskap omvandlas till uttalad kunskap och som 

därmed kan spridas till andra individer [19]. För denna kunskapsomvandling 

rekommenderar Nonaka metaforer och liknelser för att få kunskapen uttryckt.      

Enligt Bowman och Ambrosini [14] är det inte realistiskt att sträva efter att operationalisera 

den kunskap som tillhör den högsta graden av tyst kunskap, utan föreslår att försöka fånga 

kunskap som inte är uttalad men som kan nås med rätt frågor eller hjälpmedel. På grund av 

karaktäristiken hos tyst kunskap anser Bowman och Ambrosini att förberedda checklistor eller 

strukturerade intervjuer inte är lämpliga metoder för att framhäva kunskapen. Istället föreslås 

två andra metoder, Self-Q intervjuer och semi-konstruerade intervjuer. Self-Q är en teknik 

som baseras på att deltagaren nästintill intervjuar sig själv. Målet är att deltagarna formulerar 

egna frågor baserade på deras personliga kunskap och tankegångar. Denna metodik är till 

fördel om den som intervjuar inte vet tillräckligt för att ställa rätt frågor samt att intervjuaren 

minimerar risken att påverka deltagaren. Förhoppningen med self-Q tekniken är att den ska 

lyfta upp individers kunskap i de självkonstruerade frågorna. [16] 

 

Semi-konstruerade intervjuer bör vara förbestämda gällande dess syfte och struktur, till 

exempel: ”vi vill hitta faktorerna för ett lyckat resultat” och ”vi vill att deltagarna, med 

exempel, ska berätta tidigare historik som medförde framgång”. Tanken är att intervju ska 

efterlikna lagren på en lök, först behandla de ytliga delarna för att sedan arbeta sig djupare in. 

[16] 

 

Att kartlägga hur en grupp tänker kan ske på flera olika sätt, antingen genom att ta 

medelvärdet från individuella kartläggningar eller från kartläggning via gruppdiskussioner. 

Fördelen med gruppdiskussioner är att interaktionen i diskussionerna ger medlemmarna 

möjlighet att reflektera både över deras egna, men även över andras handlingar. En annan 

fördel med gruppdiskussioner är att de oftast avslöjar gruppdynamiken, något som vanligtvis 

inte erhålls från individuella diskussioner. Under kartläggningen bör man vara observant om 

individer i gruppen uttrycker saker som ”Oh ja, det är stämmer” och ” Aha! Det hade jag inte 

insett”. Dessa uttryck är möjliga tecken på att tysta kunskap blivit uttalad av en individ. [16]  
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3. Nuvarande situation 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av gruppen DEPG och dess omgivande grupper. 

Därefter inriktas kapitlet på DEPGs arbetsprocesser och avslutas med en kartläggning av 

DEPGs verktygsflora. Kapitlet är baserat på insamlat material från intervjuer av anställda 

på Scania samt internt material.  

3.1 Gruppen DEPG 

Motormonteringen, förkortad DE, består av två huvudlinor där montering av raka- samt V8-

motorer sker. På samma linor monteras även marin- och industrimotorer men dessa måste 

senare kompletteras på specifika kompletteringsområden. Utöver huvudlinorna och 

kompletteringsområden finns det en utvecklingslina, som används för verifiera verktyg och 

montage, samt ett testområde av motorerna. Majoriteten av de färdiga motorerna skickas 

vidare till chassimonteringen där de monteras samman med andra komponenter till kompletta 

lastbilar och bussar.  

 

Avdelningen Global Product Preparation and Process Engineering, förkortad DEPG, tillhör 

motormonteringen i Södertälje. Gruppen består av 12 personer som fördelas jämt mellan två 

områden: strukturberedning och global processteknik. Detta arbete riktar sig mot gruppens 

processtekniksida.  

 

Strukturberedarna arbetar i olika datasystem för att översätta konstruktörens resultat till 

monteringsstrukturer. Resultatet från strukturberedarna blir slutligen de monterings-

instruktioner som motormontörerna får vid linorna. De globala processteknikerna arbetar med 

framtagningen av specialverktyg där verktygsbehovet har initierats på grund av nytt eller 

modifierat motorinnehåll. Ibland kombineras dock standardverktyg med specialiserade 

verktyg. Processteknikerna har inte en konstruerande funktion utan detta läggs på en tredje 

part utanför företaget eller på Scanias dotterbolag DynaMate.  

3.1.1 DEPGs omgivande grupper 

Under sitt arbete kommer DEPG i kontakt med ett flertal avdelningar och områden. Några av 

dem beskrivs nedan.  

 

 Forskning & utveckling 

Forskning och utveckling består av ett flertal grupper. Dessa grupper arbetar med 

forskning och utveckling av nya produkter och tekniker. Resultatet av arbetet hos 

grupperna medför bland annat nya och modifierade motorkomponenter, vilka ofta medför 

att DEPG behöver skapa nya monteringsverktyg. Kontakten mellan grupperna består 

främst av informationsutbyten där DEPG informeras om kommande motorförändringarna, 

och Forskning och utveckling får information kring verktygsaspekter.   

 

 

http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=160307&docname=home
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  Projektledning 

När resultat från Forskning och utveckling ger motorförändringar tillsätts en projektgrupp 

som leds av medlemmar från projektledningsgruppen. Projektledningsgruppen har nära 

kontakt med Forskning och utveckling och ansvar för att information från utvecklingen 

når projektmedlemmarna, samt att ge Forskning och utveckling en återkopplande bild om 

projektets framfart. Kontakten mellan DEPG och projektledning sker oftast via 

regelbundna möten.     

 

 Global Produktteknik 

Gruppen Global produktteknik har som ansvar att säkerhetsställa att motorn har god 

monterbarhet. DEPG har ett nära samarbete med gruppen då monterbarhet och 

monteringsverktyg ofta löper samman. Global processteknik har ett närmare samarbete 

med Forskning & utveckling vilket för att de ofta förmedlar frågor och information från 

DEPG.        

 

  Lokal processteknik 

De lokala processteknikerna är uppdelade i flera grupper efter ansvarsområde på 

motormonteringen. Likt med de globala processteknikerna på DEPG arbetar de lokala 

processteknikerna med verktyg, dock med ett annat fokus. Efter att de nya verktygen från 

DEPG kommit i bruk är DEPGs arbete slutfört och de lokala processteknikerna tar över. 

De ser till att verktyget fungerar som det ska och kan justera det vid behov. De kan även 

flytta verktygets position och framställa nya verktyg om de anser att verktyget inte 

uppfyller sin uppgift. De lokala processteknikerna arbetar i grunden med samma 

arbetsprocess för verktygsframtagningen som DEPG, men som i praktiken som skiljer sig 

från DEPG. Detta då grupperna har olika arbetsmallar och metoder för att styra och 

presentera arbetsprocessen.   

 

De globala och de lokala processteknikerna har inget rutinmässigt samarbete för delning 

av verktygsinformation efter överlämningen, vilket gör att de globala processteknikerna 

förlorar kunskap om verktyget. Detta kan skapa problem när DEPG ska bedöma behovet 

av nya verktyg, till exempel om de globala processteknikerna förutsätter att verktyget är 

detsamma som vid installationen. I övrigt har de globala och lokala ett nära samarbete.  

 

  Logistikutveckling 

Logistikutveckling är ytterligare en grupp som arbetar med framtagning och hantering av 

verktyg. Här med ett fokus på att det finns verktyg inom de områden som hanterar 

materialflöden, sekvensplockning
3
 och kittning

4
. Många gånger är logistikområdenas 

verktyg en enklare version av de som tas fram av DEPG då kraven ofta är lägre på detta 

område.   

                                                 
3
  Sekvensplockning inom Scania innefattar att komponenter från interna och externa leverantörer packeteras 

om enligt den monteringssekvens som komponenterna kommer ha monteringsstationerna.   
4
   Kittning inom Scania innefattar att komponenter från interna och externa leverantörer plockas ihop och 

levereras som en enhet till monteringsstationerna.  
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DEPG har ett vagt samarbete med Logistikutveckling, vilket kan förklaras av att 

produktionen nyligen har ställt om försörjningskedjan av komponenter. Detta har ökat 

gruppens verktygsbehov markant och att ett samarbete har ännu inte initierats.    

 

 Motormonteringen, Brasilien 

Utöver produktionen i Södertälje finns det produktion av motorer i Brasilien. Även om de 

två anläggningarna framställer samma typer av produkter är anläggningarna inte 

sammanfallande, utan kan ha olika layout- och tekniklösningar. I Brasilien tillverkas bland 

annat inte alla motormodeller och kraven på monteringsverktygen lägre än i Sverige. Idag 

har DEPG och motsvarande funktionsgrupp i Brasilien inget påtagligt samarbete och 

kontakten sker sporadiskt.   

 

Figur 8 sammanfattar de olika gruppernas förhållande till DEPG och hur informationen flödar 

mellan dem.  

  

Figur 8. Figuren visar hur information flödar till och från DEPG samt vilken anknytning de 

olika avdelningarna har till DEPG.  

3.2 DEPGs arbetsprocesser 

För processteknikerna vid DEPG finns det två processer som berör och styr arbetet: Product 

Development Process (PD-processen) och Production Equipment Investment Process (PEIP). 

De två processerna är specifika för Scania, vilket innebär att de är framtagna av Scania och 

endast tillämpas inom företaget. Processteknikernas arbete i anknytning till processerna 

beskrivs nedan.   
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3.2.1 Product Development Process  

Product Development Process, förkortad PD-processen, är Scanias samling av delprocesser 

för utveckling av produkter. Det är en tvärfunktionell process med syfte att säkra att rätt 

produkt, med rätt egenskaper lanseras. PD-processen delas in i tre faser: förutveckling, 

produktutveckling och produktuppföljning. De tre faserna brukar även kallas för gulpil, 

grönpil samt rödpil, se Figur 9.  

 

Figur 9. De tre olika delarna i PD-processen med respektive namn och färgkod.   

Gulpil - förutveckling 

Gulpil är en delprocess som omfattar tidig utveckling och kan delas in i tre olika delar: 

forskning, teknikutveckling och konceptutveckling. Forskningsdelens mål är att fånga upp 

kunskaper och skapa teknisk förståelse. Resultatet av forskningen tillämpas sedan i 

teknikutvecklingen. Teknikutvecklingen syftar till att undersöka om tekniken är lämplig att 

nyttja och hur den i så fall skulle kunna användas. För konceptutvecklingen är målet att 

omvandla behov till anpassade lösningar. Behovet, som är initieringen till hela gulpilsfasen, 

kan komma från flera håll. Gulpilen med dess olika delar och behovsgivare visas Figur 10.  

 

Figur 10. Gulpilsprocessens olika beståndsdelar och behovsgivare.  

 

Genom gulpilsfasen elimineras de största tekniska riskerna och beslut tas om konceptet ska 

ledas vidare som ett PD-projekt. Om beslutet innefattar att konceptet ska gå vidare avslutas 

gulpilsfasen och en projektdefinition skapas.  

 

Gulpilsfasen är den fas som DEPG är minst deltagande i, men ibland deltar processteknikerna 

konceptutvecklingens senare fas. Då kallas de till ett möte med Forskning & utveckling för att 

diskutera monterings- och verktygsaspekterna i konceptet. Genom att få in dessa perspektiv 

tidigt i konceptet är chansen större att den resulterande produkten både kommer främja kund 
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och produktion. Den senaste trenden har varit att DEPG både fått delta oftare och tidigare i 

gulpilsfasen än förut.  

Grönpil – produktutveckling  

Om gulpilsfasen medför en förändring i Scanias ordinarie produktutbud startar grönpilsfasen. 

Grönpil består utav fyra olika delar: konfigurering, utveckling, processverifiering och 

marknadsberedning samt upprampning, se Figur 11.  

 

Figur 11. De olika delmomenten i grönpilsprocessen.  

 

Under konfigureringsavsnittet fastställs ett team som bryter ner informationen från 

konceptfasen till en mer hanterbar informationsnivå. Projektet planeras med aktiviteter och 

milstolpar för att effektiv kunna utveckla och introducera den tänka produkten. Under fasen 

fastställs även projektmål som tilltänkta egenskaper och lönsamhet.  

  

Nästa fas är utvecklingsfasen där utveckling av produkten sker, som exempelvis kan bestå av 

konstruktionsarbete och provning. Därefter sker processverifiering och marknadsberedning. 

Under denna fas ligger fokus på att förbereda produktionsisättningen av produkten. Dessa 

förberedelser brukar delas upp i tre olika målstolpar: SOP, SoS och SOCOP. SOP står för 

Start of Production och består av en begränsad produktion. Vid denna milstolpe ska de olika 

tillverkningsprocesserna i produktionen vara verifierade. Start of Sales, SoS, innefattar den 

tidpunkt som förberedelserna inom marknad och service ska vara klara. Sista milstolpen är 

SOCOP eller Start of Customer Order Production, och innebär att produkten ska börja 

produceras mot kundorder. Sist delen i grönpil är upprampning och stängning, vilket innebär 

att produktionen går från en begränsad omfattning till fullskalig produktion.  

 

Grönpilsfasen är den fas som DEPGs processtekniker är som mest aktiva. Efter eventuellt 

möte med Forskning & utveckling vid gulpilsfasen är nästa steg att få en kallelse till ett så 

kallat PD-möte (Product Development-möte). När detta sker är konfigureringsdelen redan 

utförd av andra avdelningar. Under PD-mötet deltar ett flertal andra avdelningar som till 

exempel Lokal processteknik, Global produktteknik och Logistikutveckling. Mötet leds av en 

medlem från projektledningsgruppen som under mötet informerar om PD-projektets 

omfattning och innehåll. Efter första mötet sker kontinuerliga PD-möten där mötesdeltagarna 

går igenom punkter som projektets framfart, risker, och målstolpar. Hur många från DEPG 

som går på respektive PD-möte beror på projektets storlek, normalt brukar en medlem utses 

som ansvarig för varje PD-projekt.  
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Rödpil – produktuppföljning   

Vid rödpilsfasen är produkten introducerad i produktionen och PD-projektet har stängs ned. 

Under denna del sker fokus på produktvård vilket innebär förvaltning och uppdatering det 

nuvarande produktprogrammet. Om en produktuppdatering sker på grund av problem på 

monteringslinan är det extra viktigt att en lösning införs snabbt. Detta då stopp vid 

monteringslinorna medför stora kostnader.  

3.2.2 Production Equipment Investment Process 

Production Equipment Investment Process, även benämnd PEIP, är sedan 2003 Scanias 

gemensamma arbetsprocess för investeringsprojekt som avser produktionsutrustning. 

Processen används av Scanias samtliga producerade enheter, såväl monterande som 

bearbetande. Projekten kan innefatta allt ifrån stora och komplicerade monteringslinor till 

enklare handverktyg. För att en produktionsutrustning ska anses som en investering krävs det 

att anskaffningsvärdet överstiger 20 000 kr eller att kostnaderna ej kan avskrivas inom 3 år. 

Medan PD-processen har fokus på produkt och är en tvärfunktionell process, fokuserar PEIP 

på produktionsutrustning där största arbetsinnehållet ligger på de lokala grupperna. Då PD-

projekt kan medföra behov av ny produktionsutrustning blir PEIP många gånger en del i PD-

processen.   

 

Arbetsprocessen består av 10 faser där varje fas avslutas med en övergång, se Figur 12. 

Fasfärgerna i tänkta att spegla det allmänna intresset genom processen: starten i PEIP är kallt 

blå då få är involverade för att senare bli röd med många intressenter. Figuren avspeglar ej 

tidsåtgången då detta varierar mellan olika projekt.  

 

Figur 12. De olika faserna och fasövergångarna i arbetsprocessen PEIP.  

På Scanias intranät finns det en virtuell handbok för PEIP, som i grunden är utformad som en 

guide och inte som ett styrande dokument. Den beskriver lämplig arbetssekvens och vad de 

olika faserna bör omfatta, men berör inte hur processen ska styras. Under åren har PEIPs 

material utökas och ett flertal stödverktyg och mallar har tillkommit då detta har efterfrågats. 
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På grund av sin grova och samtidigt breda uppbyggnad är det lämpligt att anpassa 

arbetsmetoden efter den egna verksamheten. Figur 13 visar ett utdrag från PEIPs handbok. 

Handboken består av fyra delar: fasnavigering, område för länkar till mallar, vilka steg som 

finns i fasen samt en längre beskrivning över stegens innehåll. Information tillhörande 

avancerade maskiner (som främst berör de bearbetande produktionsenheterna) och enklare 

handverktyg (som främst berör de monterande produktionsenheterna) separeras inte utan 

presenteras i gemensamma texter. Utöver handboken finns det även en intern kurs som 

fokuserar på PEIP.  

 

Figur 13. Utdrag från PEIPs digitala handbok. Figuren visar hur sidan är uppdelad i olika 

områden. 

Avsnitten nedan beskriver hur DEPG arbetar med de olika fasstegen i PEIP. 

Initiering 

Den första fasen i PEIP är initieringsfasen. Initieringsfasens syfte är att samla in och 

sammanställa fakta för att sedan avgöra om det finns skäl att fortsätta processen. Fasen startas 

av ett behov som kan leda till ett investeringsprojekt. Exempel på behovs är:    

  

 Framtida kapacitetskrav 

 Framtida produktförändringar  

 Teknikutveckling eller nya tillverkningsmetoder  

 Rationaliseringsplaner 

 Arbetsmiljöförbättringar 

 Framtida miljökrav 

 Dåligt fungerande eller utslitna maskiner 
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De främsta behovsutlösarna för att framställa nya verktyg är för DEPG produktförändringar 

eller nya produktintroduktioner. Anledningen till produktförändringen eller den nya 

produktintroduktionen kan i sin tur härstamma från olika källor. Detta medför att det 

behovsinitiativ som uppvisas för DEPG är i grunden en del av ett större behov. Exempelvis 

kan ett behov från marknaden ge upphov av en ny motortyp, där utformningen av den nya 

motortypen leder till nya motorkomponenter. Komponenterna medför i sin tur ett behov av 

nya monteringsverktyg. Figur 14 illustrerar hur en behovstrappa kan gå från kund ner till 

verktyg.    

 

Figur 14. Illustration över hur ett behov kan fortplantas ner i organisationen. I figuren visas 

även vilken fas i PD-projektet behoven tillhör (gulpil och grönpil).   

 

Om beslut tas om att fortsätta undersökningen hos verktygsbehovet uppmanar PEIP projektets 

beställare att upprätta ett uppdragsdirektiv. Ett uppdragsdirektiv beskriver bland annat 

projektets mål och avgränsning. Det finns en mall för dokumentering av uppdragsdirektivet 

men oftast uppförs uppdragsdirektivet endast muntligt mellan de berörda.  

 

När DEPG har fått en initiering på behov av ett nytt verktyg uppförs en One-pagers. Detta är 

ett dokument i storlek A5 som innehåller kortfattad information om verktygsprojektet. Dessa 

sätts sedan upp på en tavla där de olika faserna i PEIP speglas. Under projektets gång fylls 

sidan på med information och flyttas fram på tavlans PEIP-faser. Genom tavlan visualiseras 

alla aktuella uppdrag, vem som ansvarar för dem och i vilket fas de ligger i. Gruppen har inga 

gemensamma möten vid tavlan för att dela dess information, utan endast personliga 

avstämningar med gruppchefen utförs. Figur 15 visar tavlan hos DEPG och ett exempel på 

hur en One-pager kan se ut.   

http://peip.scania.com/PEIP_sv/01_Initiering/Mall%20uppdragsdirektiv.doc
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Figur 15. DEPGs PEIP-tavla där information om de aktuella verktygsprojekten i gruppen 

finns upphängda. Varje person har en egen rad att hänga sina projekt på och flyttar fram dem 

enligt PEIPs fassteg.    

Förstudie 

Efter initieringen är nästa PEIP-steg att utföra en förstudie. Förstudiens syfte är att ta fram 

underlag till projektet. Detta sker genom att ta fram förslag till lösningar, planering av 

genomförandet samt framtagning av underlag till investeringsplanen.  

Framtagningen av förslag till metod- och tekniklösningar sker i flera steg. Först sker en 

kartläggning av förutsättningarna för montaget. Därefter sker en kartläggning av befintliga 

lösningar. Kartläggningen av befintliga lösningar sker genom att den globala processteknikern 

går ut och ser på de verktyg som finns i monteringen samt genom diskussion med personer 

med kunskap inom området. Det är sällan processteknikern har uppsikt över alla komponenter 

och verktyg på monteringslinorna då de är många. Därför sker samtal med de lokala 

processteknikerna som har god kunskap över sina ansvarsområden. När de verktyg som 

används i nuläget har identifierats läses verktygens objektnummer av, vilket är en typ av ID-

nummer. Numret används sedan för att söka upp ritningar och dokument som berör verktyget.  

Efter analysering av förutsättningar, inhämtat material och eventuell digital och/eller fysik 

provmontering kan beslut tas om befintligt verktyg kan användas. Om befintlig lösning 

uppfyller förutsättningarna kommer verktygsprojektet avslutas och de lokala 

processteknikerna tar över ansvaret. Om befintligt verktyg behöver modifieras innan det kan 

användas, måste först en riskbedömning utföras innan omarbetningen kan ske. Modifieringen 

kan innebära risker, till exempel om verktyget måste tas bort från monteringslinan eller om 
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modifieringen måste ske samtidigt som linan är aktiv. Ibland är störningar så pass stora att 

tillfälliga verktyg måste sättas in för att ersätta det befintliga under modifieringen.  

 

Om befintligt verktyg inte kan användas eller modifieras börjar DEPG se över möjligheterna 

för nya lösningsförslag. Det är dock inte en slutgiltig lösning som ska tas fram vid detta 

tillfälle, utan processteknikern reflekterar endast över hur en möjlig lösning skulle kunna se 

ut. Bredden på det nya lösningsförslagets flexibilitet beror av respektive processteknikers 

intresse och kunskap då PEIP och dess handbok inte beskriver hanteringen av 

flexibilitetsaspekter. I samband med att nytt verktyg ska implementeras sker en riskanalys. I 

riskanalysen listas möjliga faror, sannolikheten att de inträffar och hur stora konsekvenser de 

medför. Exempel på områden som ses över i analysen är ergonomi och om montaget kan bli 

felaktigt. Om lösningsförslaget kräver ändringar på monteringslinans layout ska ett 

preliminärt layoutförslag tas fram. Detta är dock sällsynt att DEPG har behov av detta då 

verktygen sällan påverkar layouten nämnvärt.  

Under denna fas ska även en preliminär kostnadskalkyl utföras för att sedan användas i 

investeringsunderlaget. Vilken kostnad verktygsframtagningen kommer att medföra är svårt 

att uppskatta. Vanligtvis blir det en mycket grov uppskattning som sker genom jämföring av 

tidigare projekt med liknande karaktär. Förutom förväntad kostnad ska investeringsunderlaget 

redovisa förslagets innehåll, om investeringen kommer vara lönsam samt konsekvenserna av 

utebliven investering. DEPGs arbetsflöde under förstudien illustreras i Figur 16.  
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Figur 16. De olika arbetsstegen som DEPG utför under förstudien. 

Kravspecifikation 

Den tredje fasens ändamål är att specificera önskade funktioner, användningssätt samt att 

identifiera lämpliga leverantörer. PEIP beskriver fyra grundregler för hur en kravspecifikation 

ska utformas:  

 

1. Beskriv endast verktygets funktion, inte hur en verktygslösningen ska utformas. 

2. Beskriv kraven på ett mätbart sätt. 

3. Leverantören vet aldrig bäst. 

4. Det som inte är skrivet finns inte. 
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Första punkten grundar sig i att leverantörernas funktion inte endast är av tillverkade karaktär 

utan även av konceptuell. Det betyder att leverantören, utifrån kravspecifikationen, både 

skapar ett verktygsförslag samt producerar och levererar verktyget vid eventuell 

överenskommelse. Därför rekommenderar PEIP att uppgiften beskrivs så öppet som möjligt i 

kravspecifikationen, det vill säga att beskriva problemet istället för en lösning. Leverantören 

kan då föreslå idéer som annars inte hade kommit på tal. Dock följer inte alltid 

kravspecifikationerna detta förhållningssätt. Det kan till exempel finnas önskemål om att 

utveckla ett verktygskoncept som tidigare har används, då skrivs den tidigare lösningen med 

till leverantören. Andra fall är att lösningförslag kan skickas med i kravspecifikationen men 

med kompletterande information om att andra lösningsförslag är välkomna. Scania har som 

mål att alltid kontakta flera leverantörer, hur många beror på projektets storlek.  

 

Den andra punkten innebär att de mål och krav som skrivs med i kravspecifikationen ska 

kunna verifieras. Krav som inte går att specificera eller mäta är svårkontrollerade och det blir 

osäkert om kraven verkligen har uppfyllts. Kraven ska därför vara SMARTa (Specifika, 

Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta).   

 

De två sista punkterna refererar till förhållandet mellan kravställaren och leverantören. 

Kravställaren bör undvika att bli övertalad till något han eller hon inte känner sig säker på. 

Det är mycket sällsynt att leverantören har en tydligare bild på problemet och dess 

förutsättningar än kravställaren själv. Kravställaren bör också se till att all information och 

alla krav finns med i utskicket. Saknas delar i informationen blir det svårt för leverantören att 

uppfatta kravbilden och kritiska fordringar kan missas. För att säkra att rätt innehåll medföljer 

en kravspecifikation innefattar PEIP flera Scaniaspecifika mallar på hur olika 

kravspecifikationer bör formges. Den generella innehållsstrukturen enligt dessa mallar är:    

 

 Inledning och allmän beskrivning 

 Produkt och processförutsättningar 

 Funktionsbeskrivning 

 Övriga tekniska krav och förutsättningar 

 Tidplan 

 Leveransomfattning 

 Bilagor 

 

I kravspecifikationen nämns och bifogas lagar och andra överenskommelser. Ett exempel på 

krav är CE-märkning som intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- 

och säkerhetskrav. CE-märkning krävs dock inte för alla typer av utrustning. TFP, Tekniska 

Föreskrifter för Maskiner och Produktionsutrustning, är en Scaniastandard som sammanfattar 

alla grundläggandekrav från Scania som leverantören ska uppfylla. TFP skickas alltid med 

som bilaga till kravspecifikationen.  

 

För att kunna gå vidare till nästa fassteg måste det finnas ett beviljat anslag. Anslag för PD-

projekt kan ansökas fyra gånger om året. Om ansökningen nekas kapital stoppas projektet, 



23  

 

som då kan läggas ner eller frysas i väntan på att kapitalet godkänns vid ett senare 

ansökningsförsök. Om anslaget godkänns fortsätter projektet och objektnummer begärs ut 

från ekonomiavdelningen. Detta nummer används för att identifiera ekonomiska objekt och 

kommer senare behövas i upphandlingen för att hantera fakturor och liknande. Detta nummer 

kommer även den slutgiltiga leverantören märka verktyget med. Genom objektnumret kan 

verktyg senare identifieras på monteringslinorna. Verktyg utan styrsystem benämns med VR-

nummer medan maskiner med styrsystem benämns med SV-nummer. Dock är det inte 

ovanligt att ett verktyg både båstår av en verktygsdel utan styrning och en med styrning, det 

vill säga en VR-del och en SV-del.    

Offertarbete 

När kravspecifikationen är klar skickas den till flera leverantörer med en offertförfrågan. Efter 

en tid inkommer offerterna till inköp, som i sin tur vidarebefordrar kopior till DEPG. När 

offerterna erhållits påbörjas arbetet med att gå igenom dem. Detta kan ske enskilt eller 

tillsammans med lokal processtekniker. Efter offerterna blivit granskade förs i regel tekniska 

diskussioner med leverantörerna. Det kan vara att det saknas information i offerten eller att 

lösningen behöver diskuteras.  

När de tekniska diskussionerna är avslutade kan den slutgiltiga offertsammanställningen ske. 

Sammanställningen består av en teknisk och ekonomisk jämförelse. När denna 

sammanställning är genomförd väljs sedan en eller flera lämpliga leverantörer att arbeta 

vidare med, för DEPG är det sällan mer än en slutleverantör. När sammanställningen och 

valet av leverantör är klart övergår processen i nästa fas.   

Övriga processteg i PEIP 

I detta skede är verktygets utformning fastställd. Det kan förekomma sena kravförändringar 

men detta är sällsynt. Hur långt med i PEIP DEPGs processtekniker är involverade beror på 

projektet, den absolut sista anknutna fasen för gruppen är dock projektavslutning. De 

resterande faserna i PEIP är: 

 

 Upphandling: upphandlingen sker med vald leverantör och ett avtal ansluts mellan 

parterna. I denna fas ligger det största arbetsinnehållet på personal vid inköp.  
 

 Leveransbevakning: processteknikern håller kontakt med leverantör för att säkra att 

verktyget levereras enligt överenskommelse. 
 

 Leveranstest: test av det beställda verktyget. Detta sker hos leverantör och/eller på 

motormonteringen. Genom testet kan fel justeras innan det införs i produktionen.  
 

 Installation: verktyget installeras på sin plats och sätts i drift.  
 

 Projektavslutning: dokumentering och slutgiltig överlämning till de lokala 

processteknikerna. 
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 Garantiuppföljning: lokal processtekniker följer upp verktygets garanti till dess att 

garantin löper ut. Under garantitiden har leverantören ansvar för de eventuella fel som 

upptäcks. 

3.2.3 Analys av DEPGs arbetsprocess  

Global processtekniks arbete är anknutet till två processer: PD-processen och PEIP.  PD-

processen berör utveckling av produkter där verktygsaspekter är en del i utvecklingen. Under 

PD-processens första fas, gulpil, kommer de globala processteknikerna i kontakt med 

Forskning & utveckling för att diskutera koncept och verktygsaspekter. För en framtagning av 

flexibla verktyg, där omarbete undviks, är detta samarbete av stor vikt. Via det tidiga 

samarbetet har processteknikerna möjlighet att påverka produktens utformning och på så sätt 

ge bättre förutsättningar för att minska behovet av nya och komplicerade verktyg. PD-

processen innefattar arbetsuppgifter, tidplaner och resultat som påverkar processteknikernas 

arbete, men är inte den process som främst styr verktygsframtagningen.  

 

Den process som styr verktygsframtagningens arbetsinnehåll är PEIP. Den handbok som 

beskriver denna arbetsprocess innehar dock brister inom både innehållets struktur och 

presentation, vilket gör det svårt att överblicka processens innehåll. Bland annat särskiljs inte 

information berörande avancerade och enklare projekt, vilket gör att läsaren måste sålla ut rätt 

information till rätt projekt baserat på egna erfarenheter. Problematiken kring 

arbetsprocessens beskrivning framgick under intervjuer med nyanställda, där de hade svårt att 

förklara arbetsprocessen och hänvisade ofta till de mer erfarna. Under intervjuerna med de 

mer erfarna upptäcktes det dock att även de hade problem med att beskriva arbetsprocessens 

innehåll. En möjlig orsak till detta kan vara dessa personer har byggt upp egna arbetsätt 

baserat på personliga erfarenheter. Dessa personen hade dock problem med att identifiera på 

vilket sätt deras arbetssätt skiljer sig mot den process som beskrivs i PEIP.  

 

Kunskapen hos de erfarna individerna stämmer in på beskrivningen av tyst kunskap, vilket 

innebär att kunskapen endast finns hos individen, är svår att uttrycka samt att personen själv 

ser kunskapen som allmän. Risken med bristen av kunskapsöverföring är att 

inlärningsprocessens hämnas och att tidigare misstag upprepas. För att nå examensarbetes mål 

om att minska behovet av omarbete bör arbetsprocessen utformas för att främja 

kunskapsdelning.  

 

PEIP-handboken är däremot ett exempel på explicit kunskap, vilket är kunskap som är enkel 

att beskriva och som ofta finns dokumenterad. Trots att kunskapen är explicit medför inte 

detta att den alltid är gripbar för andra, utan kunskapsbeskrivningen måste anpassas till 

mottagaren.  Den förbättrade arbetsprocessbeskrivningen bör därför på ett lättsamt sätt endast 

presentera det arbetsinnehåll som berör motormonteringen, och lämna övrig information 

utanför, för att få arbetsgången tydlig och lättöverskådlig.  

 

En annan nackdel med verktygsframtagningsprocessen är att den inte nämner termer som 

flexibilitet eller mångsidighet. Det är därför inte förvånande att den arbetsprocess som 
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används inte främjar eller stödjer en framtagning av flexibla verktyg. Istället beror verktygets 

flexibilitet på personlig kunskap. Arbetsprocessens innehåll bör utformas för att undvika 

personberoende resultat och strukturera arbetet gällande verktygsflexibilitet. 

 

Förutom Global processteknik arbetar flera grupper med verktygsframtagning, dessa är Lokal 

processteknik och Logistikutveckling. Trots att grupperna arbetar enligt PEIP och att 

gruppernas arbetsområden kollaborerar finns det svagheter i samarbetet mellan grupperna. De 

olika grupperna har lokala arbetsmallar och glömmer att ta kontakt och dela information. 

Detta gör det omöjligt att få en överblick på vad som sker med verktygen ute på 

motormonteringen. För att öka flexibiliteten hos samtliga verktyg på motormonteringen bör 

de verktygsframställande grupperna ha en större gemenskap i arbetsprocessen där samarbeten 

förespråkas.     

3.3 Olika typer av monteringsverktyg  

Det är ett brett spektrum av verktygstyper som de globala processteknikerna arbetar med. I 

detta avsnitt kartläggs olika kategorier av monteringsverktyg för att få en djupare inblick i 

DEPGs arbetsmaterial samt undersöka om monteringsverktygen har något gemensamt. Efter 

kartläggningen av verktygskategorierna presenteras några valda verktyg vilka DEPG uppfattar 

som extra förändringsbenägna. Detta för att närmare studera problemet kring verktygens 

flexibilitetsgrad och korta livslängd.    

3.3.1 Verktygskategorier 

Antalet monteringsverktyg som DEPG framställer per år sammanställs inte. Genom 

dokumentation och samtal med gruppen uppskattas det att DEPG haft har över 160 uppdrag 

mellan 2012 och 2014, där cirka 60 stycken av dem är aktiva. Detta ger ett medelvärde på 80 

uppdrag per år. Tillsammans med inventarielistor från monteringslinorna, intern 

dokumentation samt samtal med gruppen har de verktygskategorier som DEPG arbetar mest 

med identifierats. Nedan beskrivs de olika kategorierna.   

Fixturer  

Verktygskategorin fixturer är tillsammans med verktygskategorin lyftverktyg en av de 

verktygskategorier som DEPG framställer oftast. Fixturens syfte är att fasthålla en eller flera 

komponenter medan ett montage sker. Anledning till att en komponent behöver fasthållas 

varierar, liksom kraven på fixeringen. De varierande kraven och målen hos fixturer gör att 

verktygskategorin kan delas upp i två olika undergrupper: avlastning och positionering, se 

Figur 17.  
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Figur 17. Verktygskategorin fixturer kan delas upp i två undergrupper: avlastning och 

positionering.  

Undergruppen positionering avser fixturer som har till uppgift att fasthålla komponenter i 

specificerade positioner. Kravet av att nå den exakta positionen kan bland annat bero av 

säkerhetsskäl eller att montaget endast är genomförbart i positionen. Den andra undergruppen, 

avlastning, avser fixturer som har lägre krav på positioneringen. Ändamålet för denna 

undergrupp är att avlasta montörens behov av att fasthålla komponenter förhand. Båda 

undergrupperna kan innefatta stationära eller mobila fixturer. Stationära fixturer har en fast 

placering på en monteringsstation medan en mobil fixtur förflyttas på monteringslinan. De 

mobila fixturerna fungerar därför både som fixtur och transportmedel. Figur 18 visar ett 

exempel på en av de fixturer som används i motormonteringen. 

 

Figur 18. En stationär avlastningsfixtur för turbokomponenter. Fixturen är av undergruppen 

avlastning och har som syfte att frigöra montörens händer och förenkla monteringsarbetet av 

turbos.      

Lyftverktyg 

Verktygskategorin lyftverktyg används för lyft av komponenter. Ibland kan lyftverktyget även 

vrida komponenten för att ge rätt vinkel på komponenten inför montaget. 

Lyftverktygskategorin kan delas upp sex undergrupper efter vilken teknik som används för att 

greppa komponenterna, se Figur 19.  
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Figur 19. Verktygskategorin lyftverktyg kan delas upp i sex undergrupper beroende på vilken 

teknik som används för att greppa komponenterna: magnetism, vakuum, skruvfästen, 

krokfästen, mekaniska spännen samt automatik pressning.   

Valet av greppteknik på lyftverktyget beror på vilka förutsättningar komponenten har, till 

exempel möjliga greppytor och tillverkningsmaterial. Figur 20 visar några exempel på 

verktyg från lyftverktygskategorin. 

 

Figur 20. Tre lyftverktyg som används i motormonteringen. Till vänster: lyftverktyg med 

vakuumteknik, i mitten: lyftverktyg med krokfäste, till höger: lyftverktyg med automatisk 

press. 

Mothåll  

Mothåll har som funktion att undvika att komponenten utför rörelser under monteringen. 

Detta sker antigen genom att mothållet håller isär eller ihop olika komponenter. Ett exempel 

på mothåll visas i Figur 21. 
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Figur 21. I figuren ska ett moment utföras på en axel. För att undvika att axeln börjar rotera 

används ett mothåll. Mothållet har en utstickande del som vid rotation slår i ett stopp och 

därigenom hindrar fortsatt rotation, se markering.    

Nyckelgrepp 

Nyckelgrepp har som funktion att underlätta manuell åtspänning och lösgöring av 

fästelement, som till exempel skruvar och muttrar. Nyckelgreppet måste kombineras med ett 

handtag för att få verktyget hanterbart, se Figur 22. Nyckelgreppen kan ha olika grepprofiler, 

vilket är den del som möter fästelementet, samt ha olika vinklingar på skaftet, se Figur 23 

 

Figur 22. Nyckelgreppet används för åtspänning och lösgöring av fästelement. Nyckelgreppet 

sätts ihop med ett handtag för att få verktyget hanterbart.  

 

Figur 23. Exempel på två nyckelgrepp med olika grepprofiler och vinkling. 
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Hylsor  

Hylsor har samma funktion som nyckelgrepp men har en annan grepprofil, där hylsans 

grepprofil är sluten jämfört nyckelgreppets öppna profil. En annan skillnad är att nyckelgrepp 

används med hjälp av handkraft medan hylsor oftast används tillsammans med 

momentdragare. Standardhylsor är vanligast på monteringen men även specialvarianter 

framställs. Exempel på en hylsa ses i Figur 24. 

 

Figur 24. Exempel på en hylsa som används vid motormonteringen.  

 

Förlängare 

Förlängare är förlängd del, ibland vinklad, som fästs ihop med en hylsa. Förlängaren gör att 

hylsan kommer in i trånga och vinklade passager. Längd, diameter samt vinkel på förlängaren 

är oftast mycket uppgiftsspecifika vilket gör att de får en låg mångsidighet. Figur 25 visar en 

förlängare som är sammansatt med en hylsa.       

 

Figur 25. Exempel på en förlängare tillsammans med en hylsa.  

Styrpinnar 

När en komponent ska monteras på en annan kan det ibland vara svårt att få rätt positionering 

mellan komponenterna. För att underlätta positioneringen under montaget kan styrpinnar 

användas, se Figur 26.  
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Figur 26. Några av de styrpinnar som används på motormonteringen. 

  

I motormonteringen finns det flera olika utförande av styrpinnar med varierande storlekar. 

Dock är grundformen oftast samma. Styrpinnar används genom att placera dem i utsatta 

håligheter tillhörande montagets bas. Därefter träs den komponent som ska monteras över 

styrpinnarna. Styrpinnarna tas sedan bort när montaget är utfört. Figur 27 visas ett montage 

där styrpinnar används.    

  

Figur 27. Exempel på ett montage där styrpinnar används. I figuren har styrpinnarna 

placerats på basenheten. Efter att detta har skett kommer ett lock monteras som har 

håligheter motsvarade styrpinnarnas positioner. Tack vare styrpinnarna blir montagets 

positioner korrekt vid första försöket.     

Momentdragare  

Momentdragare används för att utföra moment och finns i flera olika varianter. När de globala 

processteknikerna arbetar med framtagning av momentdragare är kraven stränga med höga 

moment eller dubbla spindlar. Figur 28 visar exempel på momentdragare används i 

motormonteringen.    
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Figur 28. Exempel på en specialbyggd momentdragare med dubbla spindlar. 

Momentarmar  

Stora momentdragare med höga moment kan vara svåra att hantera. Momentarmar är en 

struktur som momentdragare kan hängas i och som gör det lättare att hantera verktygets tyngd 

och krafter. Ett exempel på momentdragare visas i Figur 29. 

 

Figur 29. Exempel på en momentarm.  

Pressdon 

Verktygskategorin pressdon innefattar verktyg som med hjälp av handkraft utför ett tyck på 

ett område. Exempel användningsområden är inpressning av plugg i outnyttjade hålrum. Figur 

30 visar ett exempel på pressdon.  
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Figur 30. Exempel på ett pressdon som här hjälper montören att trycka ner kablar i avsedda 

skåror.  

Helautomatiska verktyg 

Kategorin helautomatiska verktyg innefattar monteringsverktyg där montören endast behöver 

ladda i och ur komponenter, resten utförs automatiskt. Denna verktygskategori används för att 

förbereda komponenter inför montaget. Helautomatiska verktyg har oftast ett mycket specifikt 

syfte och en unik utformning, vilket gör att de har låg flexibilitet samtidigt som de dyra att 

justera. Exempel på ett helautomatiskt verktyg ses i Figur 31.  

 

Figur 31. Ett helautomatiskt verktyg är ett verktyg där montören endast behöver ladda i och 

ur komponenter till verktyget, rester utför verktyget.   

Övriga monteringsverktyg 

Utöver kategorierna ovan finns det flera typer av verktyg som gruppen arbetar med. Dessa 

tilldelas en grupp kallad övriga monteringsverktyg och innefattar enstycksdetaljer som sällan 

framställs eller som inte passar in i övriga kategorier.   

3.3.2 Exempel på monteringsverktyg med hög förändringsfrekvens 

I motormonteringen finns det monteringsverktyg som har högre förändringssekvens jämfört 

andra monteringsverktyg. Detta innebär att dessa verktyg, inom täta tidsintervall, ständigt 

måste uppdateras eller bytas ut med nya lösningar. Nedan presenteras några exempel på 

monteringsverktyg som de globala processteknikerna upplever som speciellt 
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förändringsbenägna. Informationen om dessa verktyg begränsas till information från 

verktygets ansvariga samt den dokumentation som finns kvarlämnad.  

Fixtur för oljeavtappningskran 

Oljeavtappningskranen är en komponent på motorn som används för att tappa ur motorolja. 

Denna motorkomponent består av tre delar: fästplatta, mutter samt kran, se Figur 32. Efter att 

delarna har monterats samman kan oljeavtappningskranen monteras på motorn.  

 

 

Figur 32. Oljeavtappningskranen består av tre delar: kran, mutter samt fästplatta. Här visas 

tre olika varianter av färdigmonterade oljeavtappningskranar.   

 

Montaget av oljeavtappningskranens olika delar sker med hjälp av en positioneringsfixtur som 

möjliggör ett enkelt och korrekt montage. Dokumentationen till fixturen visar att den har 

ändrats minst fyra gånger på tre år. Den första identifierade ändringen från dokumentationen 

inträffade 2010 och skedde på grund av en ny variant. Nästa ändringstillfälle hittas i mars 

2013, där orsaken inte har kunnat hittas i dokumentationen. I juni samma år sker en ny 

ändring på fixturen. Orsaken var att en omkonstruktion av kranen. Den nya fixturen hann 

knappt komma i bruk innan en ny variant av avtappningskran tillkom, samtidigt som andra 

varianter plockades ut ur sortimentet. Detta medförde att det var tvunget att framställa 

ytterligare en ny fixtur. De olika ändringarna tillsammans med respektive anledning samt 

leverantörskostnader sammanfattas i Tabell 1.  

 

Tabell 1. De olika tidpunkterna då nya fixturer för oljeavtappningskran har anskaffats samt 

de olika kostnadsposterna för leverantörsarbetet. Streck i tabellen innebär att uppgiften inte 

har hittats.   

 

Tidpunkt 

vid 

ändringen 

Anledning Kostnad: 

projektering & 

konstruktion  

Kostnad: 

tillverkning & material 

(2st) 

Total 

kostnad 

2010-11 Ny variant - - 40 000 kr 

2013-03 - - - - 

2013-06 Omkonstruktion 10 000 kr 8 400 kr 18 400 kr 

2013-10 Nytt sortiment 14 800 kr 24 200 kr 39 000 kr 

Fästplatta 

Mutter 

Kran 
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Tabellen visar att en kostnad på minst 97 400 kr har uppkommit på grund av att fixturen inte 

har kunnat hantera de ändringar som uppkommit. Hade fixturen haft en högre grad av 

flexibilitet hade det kanske varit möjligt att undvika behovet av dessa förändringar. För varje 

ny upplaga av fixturen har dess flexibilitet utökats. För den senast framtagna fixturen är stödet 

för fästplattan både justerbart i höjdled och rotationsled, samt att kranhållaren kan förskjutas i 

sidled. Detta kan jämföras med en tidigare version som endast bestod av fixa delar. I Figur 33 

visas de tre senaste versionerna och deras rörliga delar. Figur 34 visar avtappningskranen 

tillsammans med den nuvarande fixturversionen.  

  

Figur 33. Inom sju månader uppkom tre olika fixturversioner för oljeavtappningskranar. 

Äldsta version ses till vänster och yngsta till höger. Den senaste versionen är den som har 

flest möjliga omställningar. 

 

 

Figur 34. Nuvarande fixtur tillsammans med en färdigmonterad oljeavtappningskran.   

Kablagefixtur 

I motorn finns det ett flertal kablar och ledningar, dessa tillsammans kallas för motorkablage. 

Den första kablagefixturen infördes i anknytning till ett marinmotorprojekt. I projektet insågs 

det inte vara möjligt att dra och montera ledningarna inom given tid på monteringslinan. 

Lösningen blev att låta kablaget iordningsställas via fixturer på en separat montering. I Figur 

35 visas en av de fixturer som finns idag för iordningställandet av motorkablaget. 



35  

 

 

Figur 35. En av fixturerna som används för monteringen av motorkablage. 

 

Efter att den första fixturen införskaffades har nästan varje nytt V8-motorprojekt medför 

någon form av ändring på fixturen samt att flera olika fixturer har tillkommit. Detta har 

medfört runt sex till sju ändringar under en treårsperiod. Kostnaden för de två första fixturerna 

samt för en av fixturändringarna visas i Tabell 2.   

 

Tabell 2. Exempel på leverantörskostnader på kablagefixturen.  

 

Tidpunkt 

Kostnad: 

projektering & 

konstruktion 

Kostnad: 

tillverkning & material 
Total kostnad 

2009-02 

Original (2st) 
94 000 kr 63 600 kr 160 600 kr 

2010-06 

Ändring 
27 400 kr 14 200 kr 41 000 kr 

 

Under framtagningen av de senaste fixturversionerna har projektansvariga försökt att ta 

hänsyn till framtida ändringar samt försökt påverka Forskning & utveckling för att undvika 

fler förändringar. Att behovet av uppdateringar fortskrider, trots ansträngningar, beror på att 

marinmotorernas utformningar är mycket kundspecifika. Detta gör det svårt att förutse 

framtida krav, samt att motorkabalget är en del på motorn som fastställs sent i konstruktionen. 

Detta gör att kablaget får anpassas efter de övriga komponenterna.   

 

Lyftverktyg till kompressor 

Under våren 2014 har ett verktygsprojekt startat för att framställa ett nytt lyftverktyg till 

kompressorer. Detta då monteringspersonal haft problem med att vissa leveranser av 

kompressorer kilas fast i lyftverktygets gripdel. Orsaken till variationerna på komponenterna 

är att de är gjord av gjutgods, vilket ger en naturlig variation i resultatet. En lösning på 

problemet skulle enligt DEPG kunna vara att utöka avståndet på verktygets grepp med cirka 



36  

 

två till tre millimeter. En annan lösning skulle vara att byta ut verktygets gripdel mot ett nytt, 

se Figur 36. 

  

  

Figur 36. Den del och det mått som önskas ändras på lyftverktyget.  

 

En diskussion angående problemet startades mellan DEPG och leverantören av verktyget. 

Svaret blev att utbytet inte skulle vara möjligt med anledning av att verktygets delar är 

sammansvetsade och rekommenderade istället att ett köpa likadant verktyg med ett större 

grepp. Detta förslag godtogs ej och under våren har arbetet med att ta fram en ny 

verktygslösning startats. Hade tidigare verktyg möjliggjort utbyte av delar eller haft justerbar 

gripdel hade arbetet med en lösning varit betydligt enklare och mindre kostsam.                   

3.3.3 Analys av monteringsverktygen 

På motormonteringen identifierades 13 olika verktygskategorier, där vissa av kategorierna 

kunde delas in ytterligare i undergrenar. De olika verktygskategorierna har olika funktioner 

och karaktärer, vilket för det svårt att hitta gemensamma nämnare mellan kategorierna. Detta 

medför att även svårigheter med att hitta gemensamma rekommendationer för att öka 

verktygskategoriernas flexibilitet.  

 

Tre specifika monteringsverktyg valdes att studeras närmare: fixtur för oljeavtappningskrav, 

lyftverktyg för kompressor samt fixtur för motorkablage. Alla dessa verktyg har haft en 

livslängd som varat mindre än ett år. Gällande fixturen för oljeavtappningskranar har 

livslängden varit ovanligt låg, med onödiga kostnader som påföljd. För varje ny version av 

verktyget verkar flexibiliteten öka. Dock har ökningen varit för låg då verktyget fortfarande 

måste ersättas med ny lösning. För att få rätt flexibilitet vid första verktygsversionen och 

undvika omarbeten bör arbetsprocessen innehålla hjälpverktyg för att bedöma om verktygens 

flexibilitetsgrad är tillräcklig, se Figur 37.  
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Figur 37. Genom rätt flexibilitet från första verktygsversion kan omarbeten undvikas. För att 

möjliggöra detta behövs hjälpverktyg för att avgöra om verktygsflexibiliteten är tillräckligt 

eller ej.    

 

Lyftverktyget för kompressorer är ytterligare ett verktyg som påvisar behovet av högre 

flexibilitet i monteringsverktygen. I detta fall var ett nytt verktyg tvunget då verktygets 

sammansvetsade delar medförde att enklare löningar inte kunde väljas. Leverantören erbjöd 

då samma lösning men med andra dimensioner. Detta förslag accepterades inte. Istället söks 

nu andra lösningar med högre flexibilitet för att undvika att hamna i samma sits i framtiden. 

Det är därmed viktigt att lära sig av tidigare misstag och dela dem med kolleger. I detta fall är 

lärdomen att gjutna komponenter varierar i storlek och att verktyget behöver kunna hantera 

dessa skiftningar, samt att det är viktigt kritiska verktygsdelar bör kunna justeras eller bytas 

ut. 

 

För motorkablaget finns flera fixturer. De ansträngningar som gjorts för att undvika behov av 

nya fixturer visar hur svårt det är att förutse framtida krav. Att införa mer flexibilitet i 

verktygen kan därför inte ses som en garanti för att verktyget kommer få en lång livslängd. 

 

Kartläggningen av de olika monteringsverktygen påvisar att det inte är lämpligt att behandla 

monteringsverktygen som en enhet, utan bör studeras individuellt eller per verktygskategori 

på grund av dess olikheter. Eftersom monteringsverktygen framställs styckvis är därför 

individuella studier av verktygen att rekommendera. Ett lämpligt tillvägagångssätt för att 

strukturera upp arbetsprocessen kring flexibilitetsaspekter vore att implementera en 

analyseringsmetod för de individuella verktygen, som ger ett mått på verktygets flexibilitet. 

Med måttsättningen skulle beslut kunna fattas om verktyget har tillräcklig flexibilitetsgrad 

och därifrån ta åtgärder vid behov. Måttsättningen bör vara oberoende av utövaren samt 

innefatta dokumentering av analyseringsprocessen, det vill säga en metod som kan både 

utföras och tolkas av samtliga personer.      
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4. Hur arbetar andra monteringsenheter på Scania? 

Detta kapitel har som syfte att bredda examensarbetets perspektiv samt finna inspiration inför 

förbättringsarbetet av DEPGs arbetsprocess och kommunikation med andra grupper. I detta 

arbete genomfördes studiebesök på två olika systergrupper till DEPG.   

4.1 Chassimonteringen 

På chassimonteringen monteras lastbils- och busskomponenter ihop till färdiga fordon. 

Jämfört med motormonteringen arbetar chassimonteringen med komponenter av större 

storlek, till exempel hela motorer, växellådor och förarhytter. De arbetar dessutom med en 

längre monteringstid och med flera produktvarianter än på motormonteringen.      

 

DEPGs motsvarighet på chassimonteringen i Södertälje är gruppen MPPE, som också kallas 

Global processteknik. De arbetar likt DEPG med monteringsverktygsfrågor anknutna till 

produktförändringar, för att senare överlämna verktygsansvaret till lokala processtekniker. 

Det som främst skiljer de två globala processgrupperna åt är att chassigruppen har ett 

konsekvent och strukturerat samarbete med andra chassimonteringar utanför Sverige. 

Samarbetet innefattar att chassimonteringen i Södertälje har ett internationellt ansvar för att 

identifiera verktygsbehov och verifiera lösningar. En gång i månaden har chassigruppen 

telefonmöte med de andra internationella chassienheterna där de diskuterar kommande 

verktygsförändringar, alternativa lösningar och andra aspekter inom verktygsområdet. Som 

komplement till mötena finns ett dokument kallat Purchase list, i denna listas information om 

verktygsprojekten, till exempel när ritningar finns tillgängliga och vilket grupp som ansvarar 

för verktyget. Via listan kan de internationella produktionsenheterna meddela om de vill 

beställa samma verktyg som chassimonteringen i Södertälje och hur många verktyg de 

behöver. Fördelarna med samarbetet mellan de olika enheterna är: att dubbelarbete mellan de 

olika produktionsenheterna undviks, att enheterna tar tillvara på varandras erfarenheter och 

kunskaper, samt att större beställningar oftast medför mängdrabatt. Även om chassigruppen 

har ett globalt samarbete med andra enheter har gruppen inget samarbete med de andra 

monteringsenheterna i Sverige, utan har vag kunskap över vilka deras jämlika grupper är.   

 

För verktygsframtagningsprocessen har chassigruppen valt att illustrera den som ett grovt 

flödesschema mellan olika arbetsgrupper. Denna är baserad på PEIP-handboken men har 

anpassats efter chassigruppens arbetsuppgifter, vilket innebär att vissa delar har lagts till och 

andra har tagits bort. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att ansvar och arbetsuppgifter 

mellan grupperna är tydligt uppdelade. Figur 38 visar hur en av beskrivningar på 

arbetsprocessen som chassimonteringen använder.      
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Figur 38.  Figuren visar den metod som chassis processtekniker har valt för att illustrera 

framtagningsprocessen av verktyg.  

 

Gällande verktygsflexibilitet har chassigruppen inga arbetsverktyg för att stötta eller främja 

framtagning av monteringsverktyg med rätt flexibilitetsgrad, utan gruppen arbetar likt 

motorgruppen med att söka information om framtida förändringar och sedan ha dem i åtanke. 

För skapandet av kravspecifikationer har gruppen tagit fram egna lathundar. Lathudarna är 

olika beroende på vilken verktygskategori kravspecifikationen gäller och innehåller både 

exempeltext och fastställd text baserad på erfarenheter av verktygstypen.    

4.2 Axelmonteringen 

På axelmonteringen är det gruppen Produktionsteknik, DTTA, som arbetar med 

verktygsaspekter. Axelgruppens arbetsområde skiljer sig till en del från motorgruppens, till 

exempel är det en annan grupp som ansvarar för att indikera om att nytt verktyg kan komma 

att behövas i framtiden på grund av produktförändringar. Produktionsteknik tar då emot denna 

indikation och undersöker om den ligger tillgrund för ett nytt verktyg. Om behovet är befogat 

arbetar Produktionsteknik vidare med ta att fram en lösning. Axelgruppen har även hand om 

verktygsaspekter som inte härrör produktförändringar och följer verktygsframtagningen tills 

dess att verktyget är installerat på monteringen och är godkänt för att tas i bruk, det vill säga 

att Produktionstekniks arbetsområde både täcker motors globala och lokala grupper. Likt 

DEPG har axelgruppen inget samarbete med andra produktionsenheter utanför Sverige. 

Gruppen har likt chassigruppen låg kunskap om dess systergrupper i de andra 

monteringsenheterna i Sverige.   

 

Axelgruppen har valt att presentera verktygsframtagningen som ett flödesschema, där de olika 

arbetsmomenten checkas av. Figur 39 visar hur axelgruppens arbetsprocess ser ut. Siffrorna i 

figurens förstoring står för: 

 

  

G
ru

p
p

 

Arbetssteg 
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1. Blå pil symboliserar en aktivitet som utförs av axelgruppen. 

2. Grå romb representerar en beslutsport. Här måste ett beslut tas för att gå vidare i 

processen. 

3. Pil under en blå pil indikerar att aktivitet är kopplad till andra grupper. Varje grupp har 

en egen färg.  

4. Namn på arbetsfasen. 

5. Checklista: För varje symbol i arbetsprocessen återfinns en checkruta i samma färg 

längre ner. Varje projekt har en egen rad med checkrutor.  

 

 

Figur 39. Det arbetsschema som axelgruppen använder sig av för att följa 

verktygsframtagningsprocessen.  

 

En gång i veckan stämmer axelgruppen av arbetsprocessen tillsammans. Avstämningen sker 

med hjälp av färgkodade magneter, där till exempel blå magnet står för att aktiviteten är 

genomförd och en vit magnet står för att aktiviteten inte behöver utföras för aktuellt 

verktygsprojekt. Flera aktiviteter kan vara igång samtidigt och magneterna byts ut under 

arbetets gång efter vilken skede aktiviteterna är i. När arbetsprocessen är klar bör checklistan 

vara fylld med blåa (avklarad aktivitet) eller vita (ej aktuellt aktivitet) magneter.   

 

4 

1 

2 

3 

5 
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Genom den löpande gruppavstämningen har alla gruppmedlemmar insikt i vilka 

verktygsprojekt som drivs, hur projektet går samt att kollegor kan ge kritik till varandra. För 

den enskilde individen är det även enkelt att se arbetsflödet och kontrollera att alla aktiviteter 

har blivit beaktade. Till checklistan finns det ett dokument anknutet som i korthet beskriver 

varje aktivitetssteg. Dock används inte dokumentet idag, en anledning kan vara att checklistan 

och dokumentet ligger på liknande detaljnivå.     

 

Liksom chassi- och motorgrupperna saknar axelgruppen ett framtaget förhållningsätt eller 

stödverktyg för framtagningen av flexibla monteringsverktyg, men under studiebesöken 

framgick det att samtliga grupper är intresserade av att få hjälp med flexibilitetsaspekter.   

4.3 Analys av enheterna 

Trots att grupperna på de olika enheterna arbetar med samma typer av verktyg har de inget 

samarbete utan tvärtom, har låg kunskap om sina systergrupper. Anledningen till detta kan 

vara att grupperna skiljer sig åt på flera plan: de arbetar med olika produkter, 

samarbetspartners och processpresentationer. En annan anledning kan vara att det finns 

problem i samarbetet med grupper inom de egna monteringsenheterna, ytterligare ett 

samarbete skulle då öka komplexiteten.       

  

Ingen av grupperna har några arbetsredskap för att stödja framtagningen av verktyg med 

anpassad flexibilitetsgrad, utan försöker allmänt beakta framtida aspekter. Alla grupper 

uppger dock att de skulle vara intresserade av att strukturera upp arbetet kring 

flexibilitetsaspekter. Detta medför att resultatet från detta examensarbete är intressant för flera 

monteringsenheter på Scania.  

       

Från chassigruppens arbetssätt skulle motorgruppen kunna efterskapa det internationella 

samarbetet med andra produktionsenheter, som i motormonteringens fall berör Scanias 

produktionsenhet i Brasilien. Jämfört med chassienheterna skiljer sig motormonteringarna i 

Södertälje och Brasilien i högre grad, till exempel monterar inte Brasilien V8-motorer och kan 

ha senare introduktion av produktförändringar. Idag finns ett sporadiskt samarbete med 

Brasilien, men som kan förbättras trots skillnaderna.  

 

Med inspiration från axelgruppens visuella processpresentation och processtyrning skulle 

motorgruppen kunna skapa ett likande arbetssätt. Axelgruppen har till arbetsflödet 

dokumenterat en kortfattad beskrivning, som idag används sporadiskt. Om ett liknande 

dokument behöver upprättas för motorgruppens arbetsflöde är det av stor vikt att textens 

innehåll hamnar på rätt detaljnivå, varken för hög eller för låg, samt att den finns lättgänglig 

och är enkelt att uppdatera. Om fel detaljnivå väljs blir informationssökningen svårorienterad, 

och om dokumentet inte kan uppdateras kommer dokumentet snabbt bli inaktuellt och 

oanvänt.        
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5. En förbättrad verktygsframtagningsprocess 

Med hjälp av den insamlade informationen, både litterär och empirisk, har flera 

förbättringsförslag framställts för hur verktygsframtagningsprocessen skulle kunna stötta 

framtagningen av flexibla monteringsverktyg och minska omarbete utav dessa. 

Förbättringsförslagen innefattar att tidigare arbetsprocess, PEIP, behålls men att den 

kompletteras med nya stödverktyg samt att den styrs och presenteras på ett nytt sätt.  

5.1 Nya stödverktyg i arbetsprocessen 

Den arbetsprocess som idag används saknar stöd för att främja en verktygsframtagning där 

rätt flexibilitetsgrad uppnås. För att implementera flexibilitetsaspekter i arbetsprocessen har 

två stödverktyg utformats som kan tilläggas den nuvarande arbetsprocessen, dessa är T-

CMEA och T-CMEA Complementary Checklist. 

5.1.1 T - CMEA 

Under litteraturstudien eftersöktes metoder för att analysera en produkts flexibilitet. Flertalet 

av de metoder som påträffades hade nackdelar som låg repeterbarhet [10], fokus utöver 

produkten [8, 9] och behov av expertkunskap [11]. Den metod som ansågs ge störst fördelar 

var CMEA och valdes därför som grund för framtagandet av ett stödverktyg för 

verktygsframtagningen. CMEAs fördelar är främst dess fokus på produkt, att metoden  är inte 

är personbunden samt att CMEAs syfte överensstämmer med de mål som eftersträvas i detta 

examensarbete. CMEA är dock konstruerad för att studera produkter som efterfrågas av 

externa konsumenter. Under nutidskartläggningen identifierades en annan typ av kravsättare 

som påverkar behovet och utformningen av monteringsverktyg, nämligen den interna motorn 

och dess olika komponenter. Med anledning av de olika kundtyperna ansågs det vara lämpligt 

att modifiera metoden för att skapa ett hjälpverktyg som är mer lämpat för 

verktygsframtagningen. Modifieringen skedde med hjälp av de observationer som gjordes 

under nutidskartläggningen samt via ytterligare intervjuer med DEPG där åsikter och idéer 

om metoden samlades in. Det slutgiltiga resultatet skapades sedan genom en iteration av 

metodjusteringar och återkopplade kritik från DEPG. Den nya anpassningen av CMEA har 

fått namnet T-CMEA, där T står för Tool. T-CMEAs fokusområde jämfört med originalet 

illustreras i Figur 40.  
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Figur 40. I detta examensarbete har en modifierad version av CMEA skapats, en så kallad T-

CMEA. Originalet fokuserar på marknadsbehovet och att skapa en flexibel produkt till den 

externa kunden. T-CMEA har istället ett flyttat fokus och ser till kraven från produkten och 

skapandet av ett flexibelt verktyg till denna.     

   

T-CMEA har valts att formateras i Excel och är liksom originalet uppfört i tabellform. T-

CMEA består av en informations- och bedömningsdel, som fylls i av verktygsansvarig, samt 

en resultatdel som beräknas av Excel. Informations- och bedömningsdelen kan i sin tur delas 

upp i en produktdel och en verktygsdel. Den resulterande versionen av T-CMEA ses i Figur 

41 samt i Bilaga 1 för en större version. 

 

Figur 41. Resultatet av modifieringen av CMEA, som har fått namnet T-CMEA. Nedre delen 

av tabellen har beskurits.  

Arbetsgången vid användning av T-CMEA 

T-CMEA är uppbyggd för att behandla endast ett verktyg per tabell, vilket innebär att för 

varje verktyg ska en ny T-CMEA skapas. I de tre första arbetsstegen i T-CMEA berörs 

information kring de produkter som verktyget ska anpassas för, se Figur 42. 
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Figur 42. De tre första arbetsstegen vid utförandet av T-CMEA berör de produkter som 

verktyget ska anpassas för. 

 

Det första arbetsmomentet, som berör de produkter verktyget används till, är en 

brainstorming. Under brainstormingen urskiljs möjliga framtida förändringar som kan ske på 

produkterna, där exempel på förändringar kan vara ändrad vikt, byte av material eller nya 

måttsättningar. För bästa bedömningsunderlag bör produktinformation samlas in från 

konstruktör eller produkttekniker, vilka besitter större kunskap inom detta område. Varje 

identifierad produktförändring listas sedan i första kolumnen Potentiella produktförädlingar.  

 

Därefter ska varje produktförändring radvis behandlas för sig, där första momentet är att 

avgöra storleksintervallet på produktförändringen. Denna information dokumenteras sedan i 

kolumnen Potentiellt förändringsintervall. Som exempel kan produktförändringen ”ökad 

vikt” hamna på ett intervall mellan 3-5 kg. Att avgöra möjligt storlek på förändringen är en 

svår uppgift, men informationen är av nytta i senare bedömning av flexibilitetsbehovet. Denna 

information dokumenteras inte i originalversionen men har valts att tillskrivas för att skapa 

bättre förutsättningar för att rätt grad av flexibilitet skapas. Om en produktförändrings storlek 

inte tas till hänsyn finns det risk för att flexibiliteten över- eller underdimensioneras med 

konsekvenser som omkonstruktion eller onödiga kostnader.     

     

Efter att förändringsintervallet har identifieras är nästa steg att bedöma sannolikheten för att 

produktförändringen kommer inträffa, detta dokumenteras i kolumnen Sannolikhet. 

Bedömningen sker likt originalet med hjälp av en rankningsskala, som för T-CMEA är en 

femgradig skala. I originalet föreslås två olika skalbaseringar. I den första sker baseringen på 

hur ofta förändringen nämns i kundundersökningar medan den andra baseras på om 

produktförändringen uppkommer i flera omgångar. För verktygsframtagningen är dessa 

skalbaseringar mindre lämpliga då det varken finns underlag för hur ofta en viss 

produktförändring förespråkas samt att det är svårt att bedöma om produktförädlingen 

kommer ske i flera etapper. För T-CMEA har rakningsskalan istället valts att baseras på 

sannolikheten hos själva inträffandet. Om en femma används vid rankningen innebär detta att 
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sannolikheten för inträffandet är som högst medan en etta innebär att den är som lägst, se 

Tabell 3 för att hela bedömningsskalan. 

Tabell 3. De olika rakningsstegen för att bedöma sannolikheten att en produktförändring 

inträffar 

S
a

n
n

o
li

k
h

et
 

(S
) 

Produktförändringen kommer…  

1 …med säkerhet inte att inträffa   

2 …kunna inträffa, men har låg sannolikhet 

3 …troligen att inträffa inom överskådlig framtid 

4 …troligen att inträffa inom snar framtid 

5 …med säkerhet att inträffa 

 

Efter att produktförändringens sannolikhet har bedömts är T-CMEAs första del om verktygets 

produkter avklarad. I de kommande tre arbetsstegen flyttas fokus till det verktyg som ska 

framställas, se Figur 43. 

  

Figur 43. Efter att information verktygets produkter har hanterats flyttas fokus till verktyget.  

 

Det första steget berörande verktyget är att identifiera de delar, moduler eller funktioner som 

påverkas av produktförändringen. De verktygsdelar som identifieras listas sedan i kolumnen 

Verktygsdel/funktion/modul som kan påverkas av produktförändringen. För att T-CMEA 

ska kunna användas som ett levande dokument, som är förståeligt oberoende tekniker och 

tidpunkt, har kolumnen Hur/varför påverkas verktygsdelen/funktionen/modulen? skapats. 

Som namnet förespråkar dokumenteras anledningen till att verktygsdelen berörs av 

produktförändringen och på vilket sätt. 

 

I nästa kolumn, Anpassningsförmåga, bedöms förmåga att ta emot produktförändringen hos 

varje listad verktygsdel/funktion/modul. Liksom rakningen av sannolikheten hos 

produktförändringen bedöms verktygsdelens anpassningsförmåga med en femgradig skala. En 

femma på skalan innebär att verktygsdelen inte klarar av produktförändringen medan en etta 

innebär att produktförändringen kan hanteras utan några ändringar på verktygsdelen, se Tabell 

4 för de olika bedömningsstegen.  
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Tabell 4. De olika rakningsstegen för att bedöma anpassningsförmågan hos ett verktyg 

gentemot en produktförändring. 

 

A
n

p
a

ss
n

in
sg

s

-f
ö

rm
å

g
a
 

(A
) 

Denna del/funktion/modul på verktygen kan… 

1 …hantera produktförändringen utan några ändringar  

2 …omställas under drift 

3 …justeras vid driftuppehåll 

4 …kompletteras genom nya eller utbyte av delar och/eller CE-märkning påverkas 

5 …inte på något sätt hantera produktförändringen    

   

Efter att anpassningsförmågan blivit bedömd är T-CMEAs informations- och bedömningsdel 

avklarad. Nästa steg är att tolka de resultat T-CMEA visar upp i kolumnerna Fv och KP, se 

Figur 44. 

   

Figur 44. Resultatet från T-CMEA visa i kolumnerna Fv och KP. 

 

Det ena resultatet som T-CMEA ger är Flexibilitetsvärdet, förkortad Fv, och beräknas som en 

produkt av rankningen i kolumnerna Sannolikhet och Anpassningsförmåga, se Ekvation 2. 

 

                                                                (2) 

 

Fv indikerar om respektive verktygsdel/modul/funktion har en tillräcklig grad av flexibilitet 

gentemot produktförändringen eller om åtgärder behövs. Fv kan hamna mellan 1 och 25, där 

ett lågt Fv-värde innebär att flexibilitetsgraden är tillfredsställande medan ett högt värde inte 

är tillfredställande. Om Fv-värdet är tillfredställande visas det med grön textfärg och inga 

åtgärder behövs. Om Fv är för lågt visas det med röd textfärg och åtgärder bör tas i möjligaste 

mån. Det finns även tillfällen då verktygsdelens flexibilitet inte nödvändigtvis är för låg, men 

att den ligger i riskzonen. I dessa fall visas Fv-värdet med gul textfärg. Figur 45 visar hur de 

olika färgzonerna presenteras i T-CMEA.   
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Figur 45. I kolumnen Fv används grön/ gul och röd textfärg för att signalera om flexibiliteten 

tillfredsställande, riskerar vara för låg eller är bristfälligs.  

 

Gränserna till de olika flexibilitetszonerna (grön/gul/röd) beslöts via en produktmatris av 

sannolikheten och anpassningsförmågan, se Figur 46. I matrisen analyserades sedan varje 

kombination. Analysen av kombinationerna i produktmatrisen gav fyra Fv-värden i den gula 

zonen, fyra i den röda och resterande i den gröna zonen. Se Bilaga 2 för utförligare 

beskrivning av kombinationer tillhörande den röda och gula zonen.   

 

Figur 46. Flexibilitetsvärdet kan hamna i tre olika flexibilitetsnivåer: grön, gul eller röd. 

Matrisen visar alla möjliga kombinationerna av Sannolikhet och Anpassningsförmåga, samt i 

vilken flexibilitetszon kombinationerna hamnar.     

 

Det andra resultatet är Kritisk produktförändring och förkortas KP i T-CMEA. Kritisk 

produktförändring indikerar om listad produktförändring i framtiden kan medföra 

funktionsnedsättning på verktyget. Detta är fallet om produktförändringen ger Fv-värden 

inom den röda zonen. När en produktförändring är kritisk markeras dess motstående celler 

KP-kolumnen med röd fyllnadsfärg, i de övriga fall då produktförändringen inte är kritisk 

lämnas cellerna vita, se Figur 47.      
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Figur 47. I figuren visas ett exempel där produktförändringen ”Materialbyte” medför 

påverkan på två verktygsdelar/funktioner, där den ena ger ett Fv inom den röda zonen. På 

grund av detta anses ”Materialbyte” vara en kritisk produktförändring och cellerna i KP 

markeras med rött. För produktförändringen ”Längdförändring” ges inga röda Fv-värden 

och KP lämnas vit.   

  

Via signaleringen om vilka produktförändringar som är kritiska kan bedömning ske om dessa 

produktegenskaper bör övervakas i framtiden. Exempel på när KP kan nyttas är då 

konstruktionsavdelningen arbetar med att förändra en produkt. Konstruktörerna kan då bli 

informerade om de kritiska produktegenskaperna och har får då möjlighet till att ta ställning 

om produkten bör undvika dessa förändringar. KP är därmed ett redskap för att föra en dialog 

mellan konstruktion och processteknik.  

 

När flexibilitetsvärdena och kritiska produktförändringar blivit beaktade, med alternativa 

åtgärder, är T-CMEA avklarad. Det finns ytterligare en kolumn i T-CMEA som heter 

Kommentarer, där valbar information som kan vara av vikt för senare förståelse 

dokumenteras. I Figur 48 sammanfattas arbetssekvensen för T-CMEA, samt den ingående och 

utgående informationen.  
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Figur 48. Arbetssekvensen vid utförandet av T-CMEA. 
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När ska T-CMEA användas? 

T-CMEA kan med fördel uppföras i två upplagor under arbetsprocessen. Den första upplagan 

uppförs efter att ett metodförslag har tagits fram. Metodförslaget är oftast ett mycket grovt 

förslag som kan infatta vilken typ av verktygskategori som lösningen bör tillhöra. Trots den 

vaga informationen kan T-CMEA nyttjas. Den tre första arbetsstegen i T-CMEA berör endast 

produkterna som verktyget anpassas för, vilket gör att dessa kolumner kan användas 

oberoende om lösningsförslag finns eller ej. Nästa del av T-CMEA, som berör verktyget, kan 

även den användas. Detta genom att grovt överblicka verktygets önskade delar och 

funktioner. Informationen som erhålls från den första upplagan av T-CMEA kan sedan 

användas för skapandet av verktygets kravspecifikation, där leverantörerna kan informeras om 

möjliga produktförändringar, önskade funktioner samt önskad flexibilitet.    

 

Den andra upplagan av T-CMEA skapas efter att offerterna på verktyget har tagits emot. Det 

finns då två möjliga sätt att använda T-CMEA för att granska offerterna. Det ena är att utföra 

en T-CMEA för varje lösningsförslag och sedan jämföra resultaten. Ur ett 

flexibilitetsperspektiv kan då den lämpligaste lösningen identifieras genom att finna den 

lösning som har det lägsta antalet kritiska produktförändringar samt rödlistade Fv-värden. Det 

andra alternativet är att utföra T-CMEA på endast den lösning som anses vara mest lämplig. 

Resultatet från T-CMEA kan sedan användas för att se om lösningsförslaget erhåller en 

tillräckligt god flexibilitet. Om lösningsförslaget har brister gällande flexibiliteten finns det 

möjlighet att föra dialog med leverantören för att diskutera fram en verktygslösning närmare 

idealet.  

Försidsblad till T-CMEA 

För att förenkla hanteringen av de olika upplagorna av T-CMEA har ett försidsblad skapats 

där information som fanns vid de olika upplagorna dokumenteras. I försättsbladet ska följande 

information dokumenteras:  
 

 Produkter och varianter kopplade till verktyget   

 Monteringslina och område kopplat till verktyget    

 Investeringsmotiv      

 Tilltänkt metodlösning/offertlösning för verktyget   

 Personer som deltog eller gav input under T-CMEA 

 Utförandedatum och nummer på upplagan    

Denna dokumentering gör att tidigare uppförd T-CMEA kan tydas av alla tekniker. För 

försidsbladet i helhet se Bilaga 3. 

5.1.2 T-CMEA Complementary Checklist     

Även om T-CMEA är ett utmärkt hjälpverktyg täcker den inte alla aspekter inom 

verktygsflexibilitet som noterades under nutidskartläggningen. Därför har en kompletterande 

checklista uppförts i anslutning till T-CMEA. I checklistan finns det flexibilitetsrelaterade 
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frågor som ska besvara via ja- och nejknappar. När en fråga har besvarats visas tips som 

anknyter till svaret. Figur 49 visar ett exempel på en fråga som har besvarats i checklistan. 

 

Figur 49. I figuren ställs frågan om det finns risk för att personskador kan uppstå på grund 

av vald flexibilitetslösning. Efter att frågan har besvarats visas en följdinstruktion till höger 

om frågan. Om svaret hade varit ”Nej” hade instruktionsrutan visat ”Gå till nästa fråga”.    

 

Tack vare checklistan fångas flera aspekter upp jämfört om endast T-CMEA skulle utföras. 

Till exempel missar T-CMEA riskerna med flexibilitet, som kan orsaka skador på både 

montör och produkt. Skulle dessa aspekter inte beaktas finns det risk för att verktyget måste 

komplementeras, i värsta fall kasseras, på grund av skaderiskerna. Denna checklista har i 

nuläget ett fåtal frågor, men är skapad för att vara ett levande dokument där frågor fylls på allt 

eftersom. Checklistan fungerar därför även som ett forum för kunskapsdelning, där tidigare 

personbundna kunskaper blir till uttalade för andra kollegor. Genom kunskapsdelningen kan 

kollegors misstag undvikas och nyanställda kan lättare få goda resultat utan tidigare 

erfarenheter. I Bilaga 4 kan samtliga frågor tillhörande T-CMEA Complementary Checklist 

ses.     

5.2 Ny styrning och presentation av processen 

Vid analys av verktygsframtagningsprocessen upptäcktes att det finns brister i processens 

beskrivning samt i processtyrningen, vilket förorsakar svagheter i informationshanteringen, 

kunskapsöverföringen samt i samarbetet mellan motormonteringens olika grupper. I detta 

examensarbete har två nya grafiska metoder utformats för att eliminera arbetsprocessens 

ovanstående brister. Dessa metoder har fått namnen Visual PEIP och Motorkartan. Metoderna 

har formats för att kunna nyttjas av samtliga grupper som arbetar med verktygsframtagning på 

motormonteringen, och kan ersätta eller komplimentera tidigare gruppspecifika metoder.  

5.2.1 Visual PEIP 

Under studiebesöket hos axelgruppen påträffades deras visuella metod för att presentera 

verktygsframtagningsprocessen. Denna metod bygger på två vedertagna principer, Visuell 

kontroll och Stage-gate modellen. Visuell kontroll innefattar olika former utav 

kommunikationsverktyg som används i arbetet och som med en enkel överblick berättar vad 

som bör göras och om något avviker från standard. Stage-gate modellen är en modell som 

använts för att beskriva hur en process ska hanteras. Enligt modellen kan en process delas i 

olika faser, där varje fas består av olika aktiviteter (stage) och en port (gate). Vid porten tas 
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beslut om resultatet från aktiviteterna är tillräckligt för att gå vidare till nästa fas, om 

aktiviteterna måste kompletteras eller om arbetet bör avbrytas.   

 

Den visuella metoden fungerar väl för verktygsframtagningen på axelgruppen och skulle 

kunna fungera för grupperna på motormonteringen. Dock är dess utformning optimerad för 

axelmonteringen och är därmed inte lämplig att användas direkt för motormonteringens 

verktygsframtagning. Istället har axelmonteringens visuella metod och dess bakomliggande 

principer tagits till fasta i detta examensarbete för att utveckla en ny metod anpassad för 

motormonteringen. I framtagningen av den nya metoden har även teori om 

kunskapsöverföring använts för att se till att metoden ackumulerar både tyst och explicit 

kunskap, både vid skapandet av metoden men även under senare användning av den. 

 

Under framtagningen av den nya metoden berördes två av Nonakas steg för 

kunskapsöverföring [2]: Extrernalisering och Kombinering. Kombinering innebär överföring 

av explicit kunskap till ny explicit kunskap, denna kunskapsöverföring skedde genom 

granskning av PEIP-handboken, kursmaterial, arbetsmallar, axelgruppens metod samt 

granskning av det informationsmaterial som samlats in under nutidskartläggningen. Denna 

kunskap blev senare ny explicit kunskap då den nedtecknades i ny grafisk form i Visual PIEP.  

 

Externalisering innebär att tyst kunskap omvandlas till explicit kunskap. Detta är enligt teorin 

en svår uppgift som kräver val av rätt metod [5]. Den metod som valdes i detta examensarbete 

var semi-konstruerade gruppintervjuer som rekommenderas av Bowman och Ambrosini [5]. 

Under gruppintervjuerna fick deltagarna i uppgift att identifiera vilka aktiviteter som utförs 

under verktygsframtagningen, ungefärlig följd på dessa aktiviteter och vilka grupper som kan 

vara anknutna till de olika aktiviteterna. Under gruppintervjuerna uppkom tecken på att 

kunskap, som tidigare varit tyst och personbunden, blev uttalad kunskap inför de andra 

intervjudeltagarna. Detta via uttryckt som: ”Det visste jag inte”, ”Nu har jag lärt mig något 

nytt” och ”Jaha, är det så man gör”.  

 

Resultatet av den nya metoden har fått namnet Visual PEIP och visas i Figur 50. I figuren ses 

även förlagan från axelgruppens metod. 
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Figur 50. Övre bild: den nyframtagna metoden Visual PEIP. Undre bild: axelgruppens metod 

som har använts som grund för utvecklingen av Visual PEIP. Visual PEIP skiljer sig både 

visuellt och innehållsmässigt från förlagan, men grundprinciperna är detsamma.   

 

Visual PEIP kan delas upp i 3 olika områden: processens arbetsmoment, förslag på 

gruppkontakter samt avstämning av processen. Dessa områden beskrivs nedan.  

Processens arbetsmoment 

I Figur 51 visas det området som i Visual PEIP beskriver de olika arbetsmomenten i 

verktygsframtagningsprocessen. Området har som syfte att illustrera de arbetsuppgifter som 

kan utföras under en verktygsframtagning, från att beslut om nytt verktyg har tagits till dess 

att verktyget har tagits i bruk. Merparten av de arbetsmoment som presenteras i Visual PEIP 

återfinns i PEIP-handboken, men det finns även nya delar som inte existerar eller tydliggörs i 

handboken.  

 

Figur 51. Den röda rektangeln markerar det område i Visual PEIP som berör processens 

arbetsmoment.  

 

I Visual PEIP presenteras arbetsmomenten i ett enda flöde, trots detta behöver inte utförandet 

av dem ske i samma ordning. Detta innefattar att det verkliga arbetsflödet kan hoppa mellan 

olika steg samt att aktiviteter kan ske parallellt. Vad som är desto viktigare är att samtliga 

arbetssteg uppmärksammas under processen. Beskrivningen av arbetsmomenten i Visual 

PEIP är en informationstung del och innefattar över 40 olika arbetssteg. Dessa arbetssteg 

innefattar både gamla och nya arbetsmoment, bland annat inkluderar Visual PEIP det nya 

stödverktyget T-CMEA. För att förtydliga arbetsmomentens olika funktioner och egenskaper 

har fem symboler skapats till beskrivningen, dessa presenteras nedan.  
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 Generell aktivitet  

I Visual PEIP är merparten av arbetsmomenten generella aktiviteter, vilket är 

aktiviteter som berör de flesta typer av verktygsprojekt. Denna symbol har fått en ny 

design jämfört förlagan från axelgruppen, se Figur 52. Den nya rektangulära formen 

har valts för att förtydliga att aktiviteter ej behöver utföras i den ordning som de 

presenteras i flödet, något som kunde misstas med tidigare vald pilform. Den nya 

symbolen har sedan valts att snedställas för att komprimera yta.   

  

 

Figur 52. Exempel på generella aktiviteter som finns i Visual PEIP. Dessa aktiviteter 

berör de flesta typer av verktygsprojekt. Ovan: den nya symbolen för Visual PEIP. 

Nedan: den symbol som axelgruppen använder.    

 

 Röd aktivitet  

Denna symbol är ny jämfört förlagan och har valts att tilläggas för att särskilja de 

arbetsmoment som inte är generella. I detta fall är arbetsmomenten anknutna till 

verktygsprojekt som inte härrör ett produktutvecklingsprojekt (PD-projekt). Symbolen 

för dessa aktiviteter särskiljas från de generella aktiviteterna genom en röd färg och 

mindre storlek, se Figur 53.  

 

Figur 53. Den röda symbolen i figuren symboliserar en aktivitet som endast berör 

projekt som ej är anknutna till PD-projekt. I figuren förtydligas detta med texten ”Icke 

PD-projekt” före symbolen.    
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 Undergren till aktivitet 

Till axelgruppens processbeskrivning finns ett dokument som i korthet beskriver varje 

aktivitetssteg, dock används inte detta dokument i nuläget. Istället för att uppföra ett 

liknande dokument till Visual PEIP har ny symbol lagts till, se Figur 54. Den nya 

symbolens funktion är att i korthet ge ytterligare information om huvudaktiviteten, 

som kan vara generell eller röd. Informationen kan innefatta förtydligande av 

aktivitetens innehåll, tips eller vägledning.  

 

Figur 54. Exempel på undergrenar till generella aktiviteter. Undergrenarna har som 

syfte att ge ytterligare information till generell eller röd huvudaktivitet.  

 

 Gate 

Symbolen Gate innebär att arbetsprocessen har kommit till ett vägskäl där en ja/nej-

fråga ska besvaras, se Figur 55. Beroende på svar leds processen vidare till olika 

uppgifter och arbetsmoment. Denna funktion utnyttjas i högre grad i Visual PEIP än i 

förlagan från axelgruppen för att stärka metodens anknytning till Stage-gate modellen. 

 

Figur 55. Exempel på en Gate där frågan ”Är produktionsintyg påskrivet av 

verkstadschef?” ska besvaras. Om svaret är ja kan nästa aktivitet påbörjas, om svaret 

är nej måste anmärkningarna åtgärdas innan processen kan fortskrida. 
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 Projektstart/avslut.  

Grön pil används för att symbolisera att ett verktygsprojekt har startat, se Figur 56. 

Samma symbol används senare för att visa att projektet har avslutats. Symbolen 

innefattar således inget utförande utan används endast som en indikation. 

 
Figur 56. Grön pil används som symbol vid projektstart/projektavslut. Bilden visar 

projektstarten i Visual PEIP.   

 

För att tydliggöra sambandet mellan Visual PEIP och PEIP har arbetsflödet delats in de 10 

faser som finns i PEIP. Dock har fasen förstudie delats in i tre delar i syfte att dela upp den 

arbetsmassiva fasen i mer lättsamma delar: Förstudie, Preliminär budgetförfrågan och Avslut 

av förstudie. Arbetsmomentens tillhörande PEIP-fas visas ovanför de anknutna aktiviteterna, 

se Figur 57.  

 

Figur 57. För att tydliggöra att Visual PEIP inte är en ny arbetsprocess utan endast en ny 

presentationsmetod av PEIP har arbetsflödet delats efter de faser som nämns PEIP-

handboken. Arbetsmomenten i denna figur tillhör fasen initiering.    

Förslag på gruppkontakter  

För att uppmuntra samarbete mellan de olika grupperna på motormonteringen innefattar 

Visual PEIP ett område med förslag då kontakt med andra grupper kan ske, se Figur 58. 

Motsvarande fas i 

PEIP-handboken 
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Figur 58. I Visual PEIP finns ett område där förslag på gruppkontakter ges. I figuren har 

detta område markerats med en röd rektangel.   

 

Detta är ett nytt område som inte finns i förlagan från axelgruppen. Detta område har blivit 

tillagt då motormonteringen har fler aktörer att ta hänsyn till jämfört axelmonteringen och att 

det finns ett behov av att stärka samarbetet mellan dessa aktörer. Liksom de olika 

arbetsmomenten i processen används symboler för att representera de olika grupperna. 

Respektive gruppsymbol förklaras i det övre vänstra hörnet av Visual PEIP. Bland grupperna 

finns bland annat monteringen i Brasilien, leverantör och konstruktionsavdelningen på 

Forskning och utveckling. Total inkluderas tio olika interna och externa grupper, se Figur 59.      

 

Figur 59. De olika symbolerna som representerar grupperna förklaras i det vänstra hörnet av 

Visual PEIP. Totalt finns tio olika gruppsymboler.  
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Området med föreslagna gruppkontakter är kopplat till det område som beskriver processens 

arbetsmoment. I flertalet av arbetsmomenten finns det grupper som kan anknytas till 

arbetsmomentet, som kan till exempel innefatta ett samarbete eller utbyte av information. 

Anknytningen mellan aktivitet och grupper visas genom att gruppsymbolerna placeras under 

respektive aktivitet, se Figur 60. 

 

 

Figur 60. I figuren visas tre arbetsmoment. I det första arbetsmomentet finns inga grupper 

anknutna till arbetsmomentet. För det andra ”Utför riskidentifiering” föreslås fyra möjliga 

grupper att kontakta under utförandet: Skyddsombud, Lokal ledningsgrupp, Logistik samt 

Produkttekniker/konstruktör. Under aktiviteten ”Utför grov P-FMEA” är de föreslagna 

grupperna färre: Logistik och Lokal Ledningsgrupp.   

Avstämning av processen 

Det sista området i Visual PEIP används för att stämma av arbetsprocessens framfart, detta 

sker med hjälp utav en checklista, se Figur 61. I figuren visas den första raden av total 10 

rader. Varje rad kan hantera framtagningen av ett verktyg, vilket innebär att för varje verktyg 

behövs en egen rad.   

 

Figur 61. Via en checklista, se rödmarkering i figuren, kan arbetsprocessens framfart 

visualiseras. Varje verktygsprojekt får en egen rad för detta.  

 

I början av varje rad finns det plats för en post-it-lapp, se Figur 62. När ett verktygsprojekt 

startar uppförs en post-it på denna plats med information om vem som är verktygsansvarig för 

projektet, vilket verktyg projektet berör samt projektnamn. Sist i raden finns plats för ännu i 

en post-it. På denna nedtecknas de viktigaste datumen under arbetsprocessen, som till 

exempel SOP- och SOCOP-datum (se kapitel 3.2.1). 
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Figur 62. Vid utkanterna av checklistans rader finns plats för att via post-it-lappar 

dokumentera information om verktygsprojektet. 

Mellan dessa post-it-lappar sker avcheckningen. Likt Visual PEIPs område för gruppkontakt 

är checklistan anknuten till processens arbetsmoment. För varje arbetsmoment i processen 

återfinns en ruta i checklistan. Dessa rutor ligger i linje nedanför arbetsmomentet och innehar 

samma färg som arbetsmomentets symbol för att förstärka deras relation, se Figur 63. 

 

Figur 63. För varje arbetsmoment i Visual PEIP återfinns en checkruta. Checkrutan har 

samma färg som tillhörande arbetsmoment. I figuren ses en checkruta med två färger, detta 

betyder att det finns två olika vägar att gå, men att endast den aktuella vägen behöver 

checkas av. 

 

Avcheckningen av arbetsmomentens tillhörande rutor i checklistan sker med hjälp av 

färgkodade magneter eller nålar, beroende på om Visual PEIP finns uppsatt på en magnettavla 

eller korktavla. Om en grön magnet placeras i en checkruta signalerar detta att tillhörande 

arbetsmoment har påbörjats enligt tidplan. Om ett arbetsmoment inte överensstämmer med 
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innehållet i ett verktygsprojekt ska arbetsmomentet ej genomföras, detta signaleras med en vit 

magnet. När ett verktygsframtagningsprojekt är avslutat bör samtliga checkrutor på verktygets 

rad vara fyllda med magneter. För att se samtliga kodfärger, se Bilaga 5.  

Handlingsplan för införing av Visual PEIP 

Införingen av Visual PEIP i motormonteringens grupper är en relativt enkel process där varje 

gruppchef ansvarar för implementeringen i den egna gruppen. För att en grupp ska kunna 

upprätta metoden bör gruppen först finna en lämplig plats att placera Visual PEIP, som i 

utskrivet format är cirka 150 gånger 50 centimeter. Platsen bör ha en magnet- eller korktavla 

för att möjliggöra avcheckning med magneter eller nålar. Efter att en plats har valts är det 

dags att boka in ett möte med gruppen på platsen. Under mötet förklaras syftet med Visual 

PEIP och hur metoden fungerar.     

 

Nästa steg är att boka in avstämningsmöten för metoden. Dessa möten ska ske med samtliga i 

gruppen, där att varje gruppmedlem under mötet får tillfälle att sammanfatta vad som har hänt 

med dess verktygsprojekt sedan den senaste avstämningen. Exempel på en sammanfattning 

kan vara:   

 

”Jag har sedan förra avstämningen skapat en grov tidsplan samt att jag har utfört en grov P-

FMEA tillsammans med Produktteknik, Lokal ledningsgrupp och Skyddsombud. 

Logistikgruppen var inte närvarande då de inte berörs av detta verktygsprojekt. Dessa 

arbetsmoment gick bra, varefter jag markerar dem nu med blå magneter Jag har nu påbörjat 

med att utforma ett metodförslag som jag tänker fortsätta arbeta med denna vecka. Jag sätter 

därför dit en grön magnet på denna aktivitet.”  

 

Under avstämningen har gruppmedlemmar möjlighet att ge varandra kritik, upplysa om 

problem som uppstått eller be om hjälp och stöd. Avstämningsmötena kan vid starten av 

metoden vara veckovisa, men som kan justeras till annan tidssekvens senare efter att gruppen 

känner sig trygg i metoden.    

 

Sammanfattningsvis behövs följande för att starta användandet av Visual PEIP:  

   

 Magnet- eller korktavla i närhet av gruppens arbetsyta. 

 Färgade magneter eller nålar. 

 Visual PEIP i utskrivet format.  

 Uppstartsmöte  där metodens syfte och tillvägagångssätt beskrivs för gruppen.  

 Inbokade regelbundna avstämningsmöten med gruppen.  

5.2.2  Motorkartan  

Även om Visual PEIP förespråkar informationsbyten mellan grupperna, kan det vara svårt att 

åstadkomma en övergripande bild på vilka verktygsförändringar som sker ute i 

motormonteringen. Till exempel har endast gruppen DEPG cirka 60 stycken aktiva 
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verktygsprojekt. För att lösa problematiken kring detta har ett lösningförslag arbetats fram, 

likt Visual PEIP bygger förbättringsförslaget på principen kring Visuell kontroll.  

 

Förslaget består av att upprätta en eller flera uppdelade kartor över motormonteringen. När en 

deltagare från någon av grupperna påbörjar ett arbete som påverkar ett verktyg ska en post-it-

lapp placeras på den del av kartan som motsvarar verktygets område. På denna post-it-lapp 

skriver individen sitt namn, vilket verktyget berörs och vilken plats eller monteringsstation 

verktyget tillhör. När projektet är avslutat tas post-it-lappen ned ifrån kartan. För att 

tydliggöra vart de olika grupperna arbetar bör varje grupp ha en egen tillgörandefärg på post-

it-lapparna, till exempel att gröna lappar är projekt som tillhör Logistikgruppen. Denna 

visualisering av motormonteringens aktuella verktygsprojekt har valts att kallas Motorkartan. 

Figur 64 visar ett exempel på hur Motorkartan kan se ut.   

 

Figur 64. Exempel på hur Motorkartan skulle kunna se ut. Motorkartan kan vara en karta 

över ett visst område eller hela motormonteringen. På kartan används färgkodade post-it-

lappar för att markera de områden där verktygsförändringar sker.  

 

Med hjälp av Motorkartan kan samtliga grupper enkelt få en överblick på vad som händer 

med verktygen ute i motormonteringen samt se vart de olika grupperna arbetar. Om en 

gruppmedlem önskar få mer information om ett verktygsarbete kan denna kontakta ansvarig 

person på post-it lappen.  

 

Handlingsplan för införing av Motorkartan              

Medan Visual PEIP uppförs på de individuella gruppområdena bör Motorkartan bör upprättas 

i en gemensam version på en gemensam plats. Denna plats bör finnas lättillgängligt för 

samtliga verktygsframtagande grupper för att alla grupper ska ha möjlighet till att ta del av 
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informationen och tillföra ny information. För att uppmana till användning av Motorkartan 

finns det en påminnelse i ett av de tidiga arbetsmomenten i Visual PEIP, se Figur 65. Genom 

påminnelsen är chansen större att gruppmedlemmarna kommer ihåg att sätta upp information 

på Motorkartan vid nya verktygsprojekt.  

 

Figur 65. I Visual PEIP påminns gruppmedlemmarna att sätta upp post-it-lappar på 

Motorkartan.     

 

Visual PEIP påminner dock inte när informationen på kartan ska användas. Förslagsvis läses 

informationen om de olika verktygsprojekten av gruppvis i samband med avstämningen av 

Visual PEIP. Gruppen förflyttar sig då från Visual PEIPs placering till den gemensamma 

platsen för Motorkartan. På detta sätt kopplas de två olika metoderna samman. 

 

Sammanfattningsvis uppförs Motorkartan med hjälp av följande punkter:  

   

 Utse en gemensam plats för grupperna där en eller flera kartor över motormonteringen 

upprättas. 

 Tilldela färgkodade post-it-lappar till de olika grupperna. 

 Uppför post-it-lappar i samband med påminnelsen i Visual PEIP.  

 Läs av informationen från Motorkartan i samband med de gruppvisa avstämningarna 

av Visual PEIP. 
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6. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel förs en diskussion kring resultaten och dess anknytning till examensarbetets 

mål, samt att slutsatser presenteras. 

 

Examensarbetet har behandlat två området för att uppnå monteringsverktyg med längre 

livslängd. Det ena området innefattar skapandet av en förbättrad arbetsprocess som stödjer 

och främjar flexibla verktyg för framtida krav och det andra området behandlar generella 

arbetsprocessförbättringar som kan leda till ett sänkt behov av att omarbeta verktyg.  

 

Under kartläggningen av den verktygsframtagningsprocess som används idag upptäcktes flera 

förbättringsområden som kunde anknytas till examensarbetets syfte. Ett de 

förbättringsområdet som ansågs vara speciellt kritiskt var kunskapsöverföringen. Utan en 

stark kunskapsöverförning mellan kollegor finns det risk för att samma misstag upprepas, 

vilket leder till ett behov av att ständigt omarbeta verktygen. För att kunna angripa detta 

problem eftersöktes teori inom området kunskap och kunskapsöverföring. Under 

examensarbetets gång berördes samtliga av Nonakas [14] kunskapssteg i mer eller mindre 

uträckning, där exempelvis tyst kunskap blev till explicit kunskap via en metod föreslagen av 

Bowman och Ambrosini [15]. 

 

Under ett studiebesök på axelmonteringen presenterades en metod, som är baserad på de 

allmäntagna principerna Visuell kontroll och Stage-gate metoden, som används för att 

presentera arbetsprocessen. Denna metod gav inspiration att skapa en liknande metod för 

motormonteringens verktygsframtagning, som har fått namnet Visual PEIP. Användning av 

denna metod underlättar kunskapsöverföringen då samtliga arbetsmoment i Visual PEIP 

tillhör motormonteringen (jämför PEIP-handboken) och som via sin grafiska design är enkel 

förstå. Detta underlättar förståelse för arbetsprocessens innehåll för såväl för de nyanställda 

som de mer erfarna. Genom de gruppvisa avstämningsmötena i samband med Visual PEIP 

ges ytterligare tillfälle att dela med sig av egna kunskaper och ta del av andra kollegers 

erfarenheter.  

 

Visual PEIP stärker även ytterligare ett förbättringsområde, nämligen samarbetet mellan de 

verktygsframtagande grupperna. Genom den nya metodens uppbyggnad påminns grupperna 

och dess medlemmar om att andra grupper bör informeras eller på annat vis kontaktas genom 

hela arbetsprocessens gång. Att dessutom alla grupper kan använda samma 

processbeskrivning, Visual PEIP, medför en större gemenskap i arbetet.  

 

Resultatet Motorkartan är en metod, som är uppbyggd enligt principen Visuell Kontroll, som 

även den främjar samarbete och en större gemenskap i arbetet. Genom Motorkartan kan 

enkelt samtliga verktygsprojekt på motormonteringen överblickas och risken för att besitta 

inaktuell verktygsinformation minskas. Motorkartan kan även ses som en symbol för att 

grupperna verkar på samma områden och att samarbete mot gemensamma mål krävs för bästa 

resultat. 
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För att nå målet gällande flexiblare monteringsverktyg i framtiden studerades ämnet 

flexibilitet i litteraturen. Där påträffades teorier inom flexibilitet för avancerade 

bearbetningsverktyg samt för slutprodukter tilltänkta externa kunder. Men såldes hittades inga 

flexibilitetsteorier som direkt kan kopplas med monteringsverktygens karaktär. En anledning 

till detta kan vara att monteringsverktyg endast kan appliceras på ett relativt smalt område 

inom den producerade industrin. Det teoriområde som ansågs ligga närmast det eftersökta var 

produktflexibilitet. CMEA, Change Modes and Effects Analysis, är en av de metoder inom 

detta teoriområde som används för att mäta och analysera en produkts flexibilitet. Med hjälp 

av de observationer som utfördes på motoravdelningen modifierades CMEA efter de krav 

som monteringsverktygen ställs inför. Detta i ett steg att skapa en likvärdig metod för att 

analysera monteringsverktygs flexibilitet. Resultatet har valts att kallas T-CMEA där 

bokstaven T står för Tool. Detta är ett resultat som kan inbringa ny kunskap inom det 

teoretiska området mellan flexibilitet och monteringsverktyg.     

 

Till T-CMEA har ett komplement skapats, T-CMEA Complemetary Checklist som är ett 

resultat tänkt att främja kunskapsdelning inom de flexibilitetsaspekter som T-CMEA inte 

behandlar. Genom stödverktyget fångas kunskaper som annars riskerar att förbli tyst kunskap.    

 

Genom att implementera T-CMEA, tillsammans med dess komplement, i den 

verktygsframtagningsprocess som används idag kan arbetet kring verktygets 

flexibilitetsaspekter förbättras radikalt. Från den tidigare processen där termer som flexibilitet 

utesluts i beskrivningen och där flexibilitetsresultatet bygger på personligt kunnande. Till en 

förbättrad process innefattande en gemensam och personoberoende metod för att insamla 

information om möjliga framtidsförändringar samt att mäta och analysera verktygens 

flexibilitetsgrad. Detta medför en stor chans att bryta den ständiga cykeln mellan förändrat 

monteringsinnehåll och behovet av nya monteringsverktyg.     

 

Sammanfattningsvis har verktygsframtagningen fått två nya stödverktyg för framtagning av 

flexibla monteringsverktyg, samt två nya metoder för att öka samarbetet mellan de 

verktygsframställande grupperna, öka kunskapsdelningen mellan kolleger samt en 

processbeskrivning som är direkt anpassad för framtagning av monteringsverktyg. Detta ger 

stor potential för att i framtiden minska behovet av omarbete och öka monteringsverktygens 

livslängd, se Figur 66.       

 

Figur 66. Figuren illustrerar resultatets anknytning till examensarbetets syfte och mål. 
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6.1 Fortsatt arbete 

Inom flexibilitetsområdet för monteringsverktyg rekommenderas fortsatta studier med fokus 

på hur formgivande metoder kan medföra högre flexibilitet och hur ett ramverk för att formge 

monteringsverktyg skulle kunna skapas. Ett exempel på en formgivande metod som skulle 

kunna vara aktuellt är modularisering, en metod som idag används för Scanias 

produktprogram. Resultatet av en sådan studie, tillsammans med resultatet från detta 

examensarbete, skulle kunna skapa en samlad arbetsmetodik där verktygens flexibilitet först 

måttsätts och analyseras, för att sedan förbättra verktygets design med hjälp av guidelinjerna. 

 

Ytterligare en studie som rekommenderas i framtiden är att undersöka om det finns större 

möjlighet att tilldela delar av monteringen till leverantörerna. Det finns en misstanke om att 

leverantörerna har större kapacitet att skicka färdigmonterade komponentenheter än vad som 

utnyttjas idag. Kan en del av monteringsbehovet läggas på leverantörerna finns det möjlighet 

att minska behovet av nya monteringsverktyg på motormonteringen. 
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Bilaga 1. T-CMEA 
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Bilaga 2. T-CMEAs flexibilitetszoner 

 

De olika zonerna: 

 Grön zon:  Verktygsdelens flexibilitet med avseende på produktförändringen är god, inga 

åtgärder behövs.  

Gul zon:  Verktygsdelens flexibilitet med avseende på produktförändringen riskerar vara för 

låg, undersök om åtgärder behövs.    

Röd zon:  Verktygsdelens flexibilitet med avseende på produktförändringen är för låg, 

åtgärder bör utföras i möjligaste mån! 

S =Sannolikhet, A = anpassningsförmåga. 

Kommentarer till kombinationer tillhörande den gula zonen: 

A=3, S=4:  Hur ofta kommer justeringen inträffa, upprepande gånger eller mer sällan?  

Om justeringen kommer inträffa upprepade gånger finns det risk för 

felinställningar, att produktionen störs,  med mera. Reflektera över om annan 

lösning är möjlig i dessa fall.  

A=3, S=5:  Se kommentar ovan. 

A=4, S=3:  Reflektera över om originalversionen av verktyget kan ha en lösning som hanterar 

produktförändringen utan behov av komplettering.
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A=5, S=2:  Även om det är låg sannolikhet för att produktförändringen inträffar är det bra att 

reflektera över om någon annan form av lösning som kan ta emot 

produktförändringen kan implementeras på verktygsdelen/funktionen. 

Kommentarer till kombinationer tillhörande den röda zonen: 

A=4, S=4:  Verktyget bör i originalform kunna hantera denna förändring utan behov av 

komplettering. 

A=4, S=5:  Se kommentar ovan.  

A=5, S=3:  Verktyget bör ha någon form av lösning för att kunna ta emot denna 

produktförändring, annars riskerar verktyget att förlora sin funktion i framtiden. 

A=5, S=4:  Se kommentar ovan.  

A=5, S=5:  Verktyget kommer att tappa sin funktion på grund av produktförändringen om 

inte åtgärder tas!
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Bilaga 3. T-CMEA Försättsblad  
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Bilaga 4. T-CMEA Complementary Checklist  

 

 
 

 

* Om annat svar än de som visas i figuren blir lyder följade intruktion “Gå till nästa fråga” 

  

Huvudfrågor Instruktioner

Finns det risk för slitage i den storlek att verktygets funktion 

påverkas?

1 Gör slitagedelen utbytbar

Är produkten gjuten?

1 Skapa högre verk tygstoleranser

Kan flexibiliteten störa monteringsekvensen?

1

Kan verktygets flexibilitetslösningar medföra skaderisk för 

montören (t.ex. klämrisk)?

1

Jämför risker vs flexibilitetsfördelar:                        

Om risken för personskador är hög bör 

flexibilitetslösningen bytas mot annan lösningen 

alternativt undersöka om andra åtgärder kan tas (till 

exempel k lämskydd) 

Kan verktygets flexibilitetslösning medföra risk för skador på 

produkten (t.ex. fel inställning) ?

1

Jämför risker vs flexibilitetsfördelar:                               

Om risken för skador på produkten är hög bör 

flexibilitetslösningen bytas mot annan lösningen 

alternativt undersöka om andra åtgärder kan tas (till 

exempel slipning av vassa kanter) 

Om risken för störning är hög bör andra möjliga 

flexibilitetslösning tillämpas. Risken är annars att 

montör undviker verk tyget på grund av tidsbrist.

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej
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Bilaga 5. Färgförteckning till Visual PEIP-magneter 

 

 

 

  


