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Abstract 
This master thesis is performed at Scania Axles and Gearboxes, a production plant located in 

Södertälje. Within the plant axles, gearboxes as well as central gears are assembled from 

components to finished products. All production is conducted on production lines, with a pre-

determined rate, which is supplied with components by the material handling department. Since the 

production quantity and the mix of product variants produced on the production line is customer 

order-based, the number and type of components needed for production as well as appropriate 

staffing within the material handling department is difficult to predict. Scania is currently using a 

number of different resource planning tools for each material handling-department within Axles and 

Gearboxes to visualize the workload within the departments. These systems however have different 

structure and are all  not sufficiently  updated, which means that they cannot fulfill their intended 

purpose. The aim for this thesis is to develop a common tool for the whole department of Axles and 

Gearboxes which can visualize the amount workload that prevails. This tool should also be able to 

account for varying production conditions. 

The resource planning tool which has been developed within this project is built upon the basis of a 

structure for occupancy calculation on a position, which includes the premise that a working position 

contains a number of operations to be performed a certain number of times during a given a number 

of working hours. The amount workload within a working position is calculated as the ratio how long 

an operation takes to perform, the number of times the task needs to be performed and during what 

amount of time it has to be done. The structure of the tool takes into account the following 

conditions; production quantity, production rate, volume of incoming and outgoing goods and the 

mix of product variants assembled on the production line. 

Based on the structure of the occupancy calculation for the material handling department, an 

additional study has been made to evaluate how the above listed conditions of production affects 

the occupancy, and to what degree. This study has been conducted using both qualitative and 

quantitative information obtained from both interviews and historical data extracts. After this data 

collection, the resource planning tool has been built in Microsoft Excel. 

The developed resource planning tool enables a visualization of the total amount of workload within 

a working position in the form of a percentage which shows the proportion of working time used 

during a shift. That percentage presented in the tool varies thereafter when changing any of the 

above mentioned production conditions. By the end of the thesis, a number of working positions 

from the department of Axles and Gearboxes has been imported to the resource planning tool to be 

able to make appropriate testing and sensitivity analysis of the result. The task that Scania has yet to 

perform before they can use the tool for the whole department is to continue with the work of 

importing remaining working positions. 

The developed resource planning system and the result of this master thesis is a dynamic tool which 

Scania can use to predict the need of resources in the material handling department for future 

changes in production conditions, such as time reductions, increased demand for products or 

changes in work routines.  

 

  



Sammanfattning 
I detta examensarbete behandlas Axel- och Växellådsmonteringen på Scania CV AB, beläget i 

Södertälje. Inom denna produktionsanläggning monteras axlar, växellådor och centralväxlar från 

komponenter till färdiga produkter. All montering sker på taktade produktionslinor vilka försörjs med 

komponenter ifrån materialhanteringen. Då produktionen på monteringslinan är helt kundorderstyrd 

varierar antalet komponenter och dess slag kraftigt, vilket gör att materialåtgången och även vilken 

bemanning som krävs inom materialhanteringen är svår att förutsäga. I dagsläget använder sig Scania 

av ett antal olika resursplaneringssystem för olika avdelningar inom Axel- och Växellådsmonteringen 

för att åskådliggöra vilken arbetsbörda som råder inom materialhanteringen. Dessa verktyg har dock 

olika uppbyggnad och är generellt bristfälligt uppdaterade, vilket medför att de inte uppfyller sitt 

ändamål. Syftet med detta arbete är att ta fram ett för Axel- och Växellådsmonteringen gemensamt 

verktyg som kan visualisera arbetsbördan i form av en beläggningsgrad för arbetspositionerna inom 

just materialhanteringen. Det framtagna verktyget ska även kunna ta hänsyn till varierande 

produktionsförhållanden. 

Det resursplaneringsverktyg som tagits fram genom detta examensarbete är uppbyggt utifrån en 

struktur för beläggningsberäkning på en position, samt med hänsyn till förutsättningen att en 

arbetsposition innehåller ett antal arbetsmoment som behöver utföras ett visst antal gånger under 

en given arbetstid. Hur stor beläggning som råder på en position räknas ut som förhållandet mellan 

hur lång tid som arbetsmomenten inom positionen tar att utföra, antalet gånger respektive moment 

behöver uträttas samt vilken tid den som jobbar på positionen har på sig genomföra dessa. Den 

framtagna strukturen för beläggningsberäkning tar hänsyn till produktionsförhållandena 

produktionsvolym, produktionstakt, volym inkommande och utgående gods samt vilken produktmix 

som tillverkas på monteringslinan. 

Utifrån strukturen för beläggningsberäkning för materialhanteringen har en utredning kring gjorts 

hur de ovan nämnda produktionsförhållandena påverkar arbetsbeläggningen samt i vilken grad. 

Detta har utförts med hjälp av såväl kvalitativ som kvantitativ information som inhämtats i form av 

både intervjuer och historiskt datautdrag. Efter att denna datainsamling utförts har verktyget byggts 

upp i Microsoft Excel. 

Det framtagna resursplaneringssystemet möjliggör visualisering av den totala arbetsbeläggningen 

inom respektive position i form av en procentandel vilken visar hur stor andel av arbetstiden som 

utnyttjas under ett skift. Den beläggning som erhålls på en position varierar i verktyget vid en 

förändring av de ovan nämnda produktionsförhållandena. Vid examensarbetets avslut har ett antal 

arbetspositioner från Axel- och Växellådsmonteringen på Scania importerats till 

resursplaneringsverktyget vilket legat till grund för testningen och känslighetsanalysen av det. Det 

arbete som återstår för Scania innan verktyget kan användas för hela materialhanteringen är att 

fortsätta införandet av resterande arbetspositioner. 

Det framtagna resursplaneringssystemet och resultatet av examensarbetet är ett dynamiskt verktyg 

som Scania kan använda till att förutsäga resursbehovet inom materialhanteringen inför kommande 

förändringar i produktionsförhållanden, exempelvis takttidssänkningar, ökad efterfrågan på 

produkter eller förändrade arbetssätt.   

  



 

  



Förord 
Efter fem års studier är det med stolthet och glädje vi kan presentera detta avslutande 

examensarbete. Det uppdrag vars produkt du nu håller i din hand har sysselsatt oss de senaste fyra 

månaderna och givit oss möjligheten att tillämpa de kunskaper och erfarenheter som vi erhållit 

genom åren på ett praktiskt problem som på många sätt utmanat oss genom arbetets gång.  

Vi är väldigt glada för att vi fick förtroendet och möjligheten att få arbeta med denna utmaning på 

Scania och är tacksamma över det stöd och den vägledning vi fått från olika håll under hela 

projektets gång. Tack Sandra för det välkomnande bemötandet och introduktionen vi fått i 

arbetsgruppen och tack Maja för vägledningen, rådgivningen och stödet du bidragit med när vi stött 

på problem.  

Förutom detta vill vi tacka våra handledare vid Linköpings Universitet Bengt och Mårten samt våra 

opponenter och studiekamrater Pernilla och Walter för ert bidrag till den slutrapport du nu håller i 

din hand. 

 

Trevlig läsning! 
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1 Inledning 
I det första kapitlet av rapporten presenteras inledningsvis bakgrunden till examensarbetet. Därefter 

presenteras rapportens syfte följt av målgrupp och direktiv för uppdraget. Vidare förklaras vilken typ 

av studie som genomförts och slutligen dispositionen av rapporten. 



Inledning 

2  

 

1.1 Bakgrund 
Den hårdnande konkurrensen på den globala marknaden gör att logistik fått en allt mer betydelsefull 

roll som konkurrensmedel och ett sätt för företag att skapa och bibehålla lönsamhet (Oskarsson et 

al., 2006). Scania är en ledande tillverkare av tunga lastbilar och bussar och verkar på en marknad 

med hög konkurrens (Scania, 2012a).  

Företaget arbetar ständigt för att kunna bibehålla en stark och hållbar konkurrenskraft som ska leda 

till en lönsam tillväxt. För att uppnå detta måste Scania bli bättre för varje år som går, detta genom 

kontinuerlig utveckling av produktionen och effektivisering av produktionsstrukturen. Scania 

använder sig av sitt egna produktionssystem, Scania Production System (SPS), vilket har utvecklats 

internt och omfattar principer och metoder som ska möjliggöra ständig förbättring inom företaget. 

(Scania, 2012a) SPS möjliggör att produktionen på företaget kan effektiviseras och att slöseri i största 

möjliga mån elimineras, något som är ett av Scanias kärnvärden (Scania, 2012b). SPS tillämpas på 

produktionsenheter över hela världen (Scania, 2012a), så även på Axel- och Växellådsmonteringen i 

Södertälje.  

Axel- och Växellådsmonteringen har tidigare bestått av tre olika produktionsenheter, men har 

nyligen slagits ihop till en gemensam. Fortfarande har respektive enhet; axel, centralväxel samt 

växellåda en eller flera egna produktionslinor, men har numera en gemensam logistikavdelning. 

(Gruppchef logistikutveckling, 2012) Produktionen på respektive lina sker enligt bestämd takt, något 

som ställer stora krav på all materialhantering. Allting som produceras vid Axel- och 

Växellådsmonteringen är kundorderstyrt vilket, i kombination med att Scania erbjuder många olika 

produktionstekniska lösningar, medför att antalet komponenter som behövs vid produktion varierar 

kraftigt i både antal och slag. Denna variation skiftar både från dag till dag likväl under olika perioder 

inom en dag, vilket gör att materialåtgången och så även vilken bemanning som krävs för att sköta 

materialhanteringen är svår att förutsäga. 

Idag används olika resursplaneringsverktyg för olika avdelningar inom materialhanteringen på Axel- 

och Växellådsmonteringen. Dessa verktyg genererar vilken bemanning som är lämplig inom 

respektive avdelning. Bemanningsverktyget tar dock liten hänsyn till variationen av materialåtgång 

vilket leder till ojämn belastning för personalen inom materialhanteringen som ibland inte hinner 

med och brister i produktionen därför kan uppstå. Detta problem blir tydligt då bufferten vid linan, i 

enighet med Scanias filosofi om att eliminera allt slöseri, är låg för vissa delar av artikelsortimentet. 

Scania önskar kunna använda sina resursplaneringsverktyg till att undersöka hur förändringar av 

exempelvis tillverkad volym eller takttid skulle påverka de som arbetar med materialhanteringen 

innan den faktiska justeringen utförs. Detta för att kunna förutspå vilken förändring i 

arbetsbelastning en sådan förändring skulle medföra på personalen inom materialhanteringen. 

I dagsläget förändras produktionsvolymer och arbetssätt snabbt vilket vidare ställer krav på en 

bemanningsmodell att vara dynamisk och lättföränderlig. De olika bemanningsverktygen som 

används idag tar dock lång tid att uppdatera vid förändringar av arbetssätt och metoder, och speglar 

inte heller variationen i arbetsbelastning för de anställda på ett önskvärt sätt.  
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utveckla och standardisera dagens resursplaneringssystem till ett 

gemensamt som möjliggör visualisering av arbetsbeläggning under en dag på respektive position. 

Detta verktyg ska vara applicerbart på materialhanteringen hos Axel- och Växellådsmonteringen på 

Scania.  

1.3 Målgrupp 
Examensarbetet riktar sig först och främst till Axel- och Växellådsmonteringen på Scania som är 

beställare av uppdraget. I egenskap av akademisk rapport inom logistikområdet riktar den sig även 

till viss del till studenter och forskare inom detta område. 

1.4 Direktiv från uppdragsgivaren 
Detta uppdrag har skapats av avdelningen för logistikutveckling på Scanias Axel- och 

Växellådsmontering. De i förväg uppsatta målen var: 

 Analysera nuläget och förbättra den modell som finns idag så den blir flexibel utifrån volym, 

takttid, arbetssätt, produktvariation, skiftgång och hål på line1. 

 Ta fram ett sätt att registrera förändringar av arbetsmoment inom en position för att mäta 

hur det påverkar beläggningen på positionen och effektiviteten i utförandet. 

Resursplaneringsverktyget som ska tas fram har som syfte att fungera som ett strategiskt verktyg 

som kan användas inför bemanningsbeslut i samband med förändringar i produktionsförhållanden. 

Det ska då fungera som  en grund för beslutsfattare och användas för att kunna förutsäga hur en 

förändring i produktionsförhållanden påverkar arbetsbelastningen inom de olika positionerna på 

materialhanteringen.  

Uppdraget innebär att ta fram en implementerbar bemanningsmodell för materialhanteringen, 

däremot ingår inte att till exempel klocka tider för de ingående momenten i modellen utan dessa ska 

hämtas från de befintliga positionsstandarderna som i dagsläget innehåller klockade tider för 

respektive moment. Som syftet lyder ska det nya resursplaneringssystemet visa den summerade 

beläggningen på varje position inom de olika arbetslagen över en dag. Då varje position i sin tur 

innehåller ett antal arbetsmoment beror beläggningen på vilken tid ett moment inom positionen tar 

att utföra samt hur ofta det behöver utföras. Dock ska detta summeras och visualiseringen ske på 

positionsnivå. Eftersom det inom syftet även finns med att den modell som finns idag ska utvecklas 

och därmed inte förändras helt, ska den även fortsättningsvis att vara uppbyggd i Microsoft Excel 

med vissa attribut kvarvarande från dagens resursplaneringssystem. 

1.5 Typ av studie 
Enligt Björklund & Paulsson (2003) är det studiens syfte som främst avgör om den är kvantitativ eller 

kvalitativ. En kvantitativ studie innebär att det är lämpligt att använda sig av matematiska modeller 

och enkäter som metod. Dessa studier omfattar då information som kan mätas eller värderas 

numeriskt. För kvalitativa studier är istället observationer och intervjuer mer passande metoder. 

                                                           
1
 ”Hål på line” = om inte samtliga positioner på monteringslinan har en produkt att montera vid varje takt 

(Gruppchef logistikutveckling, 2012). 
2 Restorder = Kundorder som skapas när en komplett leverans inte kan ske. Restnoterade orderrader måste då 
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Denna typ av studie används för att skapa djupare förståelse inom ett ämne. Möjlighet till 

generalisering är allmänt lägre vid kvalitativa studier än vid kvantitativa. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Då syftet med detta examensarbete är att utveckla och standardisera dagens resursplaneringssystem 

innebär det att själva framtagandet av verktyget kommer att baseras på kvantitativ data. Däremot 

kommer det i första delen av studien även att behövas information i kvalitativ form. Slutprodukten i 

form av resursplaneringssystemet kan därför ses som både kvantitativ och kvalitativ. 

1.6 Rapportens disposition 
Det praktiska tillvägagångssättet för examensarbetet beskrivs här kortfattat och avslutas med en 

sammanfattande disposition av de olika kapitlen i rapporten. 

Under den indelande perioden av examensarbetet lades stor vikt vid att skapa förståelse för 

problemet och bakgrunden till detta. I det inledande skedet användes också en del tid till att få 

inblick i verksamheten och de förhållanden som råder i omgivningen för arbetet. Genom detta togs 

sedan ett syfte fram vilket sedan legat till grund för den resterande processen. När syftet och 

uppgiften var väl specificerat inleddes sedan en litteraturstudie som resulterade i en referensram. 

Denna ska vidare fungera som en grund för det fortsatta arbetet samt skapa förståelse kring den 

miljö och de utmaningar som råder inom området. 

När den teoretiska grunden var lagd fortsatte informationsinsamlingen, men i detta skede mer 

specifikt gällande Scania och då framförallt Axel- och Växellådsmonteringen och de förhållanden som 

gäller i dess omgivning. Enligt Oskarsson et al. (2006) är det en förutsättning att ha god kunskap om 

hur en verksamhet fungerar idag för att kunna genomföra en bra förändring och specifikt vid 

logistiska förändringar är det relevant att genomföra en flödeskartläggning av dess material- och 

informationsflöden. Med grund i detta genomfördes i här en kartläggning av materialhanteringen 

och dess nuvarande resursplaneringssystem inom Axel- och Växellådsmonteringen. Denna 

kartläggning hade även som syfte att ligga till grund för den kommande fördjupade förstudien. Nästa 

steg i examensarbetet var alltså att genomföra en fördjupad förstudie. Detta var nödvändigt för att 

ta fram en övergripande struktur på resursplaneringsverktyget som vidare skulle ligga till grund för 

den detaljerade planeringen av genomförandet och vilka undersökningar som var nödvändiga att 

genomföra. 

Utifrån beläggningsberäkningsstrukturen gjordes sedan en utförlig planering av det fortsatta arbetet 

vilket redovisas genom en uppgiftsprecisering. Vidare sker en liknande planering av hur, mer i detalj, 

det praktiska tillvägagångssättet ska genomföras. Detta med syfte att redovisa för examensarbetets 

metod. Nästa steg i processen var vidare att genomföra de planerade uppgifterna enligt det 

arbetssätt som bestämts. En stor del av detta var att fysiskt bygga upp resursplaneringssystemet. All 

information från detta arbete dokumenterades sedan i rapporten. Även resultatet, alltså den färdiga 

resursplaneringsmodellen, dokumenterades tillsist vilket motsvarar besvarandet av rapportens syfte. 

Nedan finns en överblick över de olika kapitlen i rapporten och en kort beskrivning av innehåller i 

dessa: 

1 Inledning Här behandlas bakgrunden till rapporten som mynnar ut i dess 

syfte. Även målgrupp och direktiv beskrivs för att ge läsaren en 

bra första bild av examensarbetets innehåll och ändamål. 
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2 Referensram I referensramen definieras de logistiska begrepp som senare i 

rapporten används. Detta för att läsaren ska förstå innebörden 

av begreppen bättre samt öka förståelsen för innehållet i 

Kapitel 3, Situationsbeskrivning. 

3 Situationsbeskrivning I detta kapitel beskrivs företaget Scania. Fokus ligger på Axel- 

och Växellådsmonteringen samt det för hela Scania 

gemensamma produktionssystemet, Scania Production System. 

Även en kartläggning av materialhanteringen och dess 

nuvarande resursplaneringssystem inom Axel- och 

Växellådsmonteringen redovisas här.  

4 Fördjupad förstudie Här redovisas den kartläggning som genomförts av vad som 

påverkar olika delar inom beläggningsberäkningen. Detta 

sammanställs sedan i en genensam struktur för 

resursplaneringsverktyget.  

5 Uppgiftsprecisering I kapitlet Uppgiftsprecisering har en nedbrytning av rapportens 

syfte utförts och uppgiften specificerats ytterligare med 

utgångspunkt från de givna direktiven samt strukturen som 

tagits fram i föregående kapitel. Här planerades alltså för hur 

arbetet ska genomföras i kommande kapitel.  

6 Metod Rapportens övergripande tillvägagångssätt och metod beskrivs 

här. Även praktiskt tillvägagångssätt för respektive 

deluppgifter planeras här. 

7 Datainsamling I kapitlet Datainsamling presenteras den insamling som gjorts 

utifrån de frågeställningar som presenterades i 

uppgiftspreciseringen. Vidare bearbetas och tolkas den 

inhämtade datainformationen som sedan ska användas i olika 

delar av det nya resursplaneringssystemet. Svaren på frågorna 

i uppgiftspreciseringen sammanfattas i text och bilder. 

8 Uppbyggnad Här presenteras hur den faktiska uppbyggnaden av det nya 

resursplaneringssystemet har utförts. Var respektive hur den 

bakomliggande datainformationen ska föras in i verktyget 

förklaras, samt vilket beroende till produktionsförhållandena 

de olika arbetsmomenten har och hur de olika cellerna 

kopplats i verktyget för att erhålla rätt beläggningsberäkning. 

9 Resultat Det avslutande kapitlet presenterar examensarbetets resultat, 

alltså den resursplaneringsmodell som tagits fram. Här förs 

även en avslutande diskussion om de antaganden som gjorts 

under arbetets gång samt ges förslag på möjliga fortsatta 

studier.  
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2 Referens-

ram 
I detta kapitel beskrivs teori inom för examensarbetet relevanta områden. För att läsaren ska förstå 

Scanias Axel- och Växellådsmontering, filosofin bakom arbetssättet samt den fysiska arbetsformen, 

behöver de begrepp och metoder som används först förklaras. De olika teoretiska områdenas 

koppling till rapporten förklaras närmare under respektive del.  
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2.1 Materialförsörjning  
Som bekant är syftet med examensarbetet att utveckla resursplaneringssystemet för 

materialhanteringen. För att förstå materialhanteringen och dess bemanningsproblematik, är det 

viktigt att först förklara begreppet materialförsörjning som materialhantering ingår i. Detta för att ge 

läsaren en grundläggande förståelse för materialförsörjningens övergripande syfte.  

Materialförsörjning innebär att ta hem material för att försörja produktionen med råvaror och 

komponenter. Detta ska ske genom en så kostnadseffektiv leveransservice som möjligt, vilket 

innebär att möta produktionens krav till en så låg kostnad som möjligt. Inom materialförsörjningen 

ingår en order- och leveransprocess mot leverantör respektive produktion enligt Figur 1. (Oskarsson 

et al., 2006) 

 

Figur 1 Illustration av order- och leveransprocessen (Oskarsson et al., 2006) 

Vid produktion mot lager är styrningen av lagret en viktig aspekt. Även vid produktion mot kundorder 

är det nödvändigt att tillhandhålla visst lager som exempelvis råmaterial och halvfabrikat som ska 

ingå i ett flertal produkter. Det lager som är det viktigaste ur kundens perspektiv menar Olhager 

(2000) är det lager som svarar mot kundorderpunkten eftersom de produktionsaktiviteter som sker 

efter denna är aktiviteter som utförs under kundens leveranstid och då ska ske utan dröjsmål i 

största möjliga mån. (Olhager, 2000) 

2.2 Materialhantering 
Som ovan nämnt är materialhanteringen en del av materialförsörjningen och då syftet med 

examensarbetet är att ta fram ett resursplaneringssystem för materialhanteringen, behöver det 

förklaras vad materialhantering betyder samt vilka uppgifter som ligger inom ramen för begreppet. 

Syftet med att introducera förklaringarna är att ge läsaren en förståelse för vad de olika begreppen 

innebär och på så sätt få bättre förståelse för Scanias verksamhet.  

Materialhantering innebär olika typer av hantering av material, vilken är nödvändig både vid lagring 

och vid transport. Det finns ett antal typiska aktiviteter inom materialhanteringen i ett lager som 

gäller för både distribuerande och producerande företag; godsmottagning, ankomstkontroll, 

inlagring, lagring, omlagring, plockning, emballering och märkning samt avsändning. (Oskarsson et 

al., 2006) 
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Vid materialhantering används olika typer av lastbärare. En lastbärare kan vara en plastlåda, box, 

container eller liknande, beroende på komponentens storlek och i vilken orderkvantitet den 

levereras i. Lastbäraren är till för att förvara och på ett lätt sätt flytta material. (Olhager, 2000; 

Oskarsson et al., 2006) 

Godsmottagning 

Vid godsmottagningen sker lossning av det gods som ankommer samt vanligtvis en 

ankomstrapportering till någon typ av datasystem. Med hjälp av detta kan godsmärkningsetiketter 

innehållande kontroll- och/eller inlagringsspecifikationer erhållas. Det är lämpligt att ha utrymme för 

temporär lagring vid godsmottagningen om märkning och inlagring inte kan ske omedelbart. 

(Oskarsson et al., 2006) 

Ankomstkontroll 

Då nytt gods ankommit krävs ofta någon form av kontroll av detta för att säkerställa materialets 

kvalitet och/eller kvantitet. Beroende på om företagets leverantörer är kvalitetssäkrade är behovet 

av kvalitetskontroll mer eller mindre stort. Kvantitetskontrollernas syfte är i huvudsak att säkerställa 

att lagersaldot stämmer. Även denna kontroll kan göras mer eller mindre omfattande beroende på 

hur kritisk den aktuella produkten är samt företagets tidigare erfarenheter av leverantören. 

(Oskarsson et al., 2006) 

Inlagring 

Då materialet lagras in kan det köras antingen till en buffertplats eller direkt till plockplats. Gällande 

placering av gods finns det två generella system, fastplatssystem och flytande placeringssystem. I det 

förstnämnda får varje artikelnummer en bestämd plats i lagret avseende både plock- och 

buffertplats. Detta system kräver stor lageryta och ökar dessutom risken att material blir inkurant på 

grund av för lång lagringstid. Flytande lagersystem innebär istället att det inkommande materialet 

placeras någonstans där det är ledigt vilket gör att samma artikelnummer kan finnas på flera ställen i 

lagret. Vid utplock töms lagringsplatsen helt vilket minskar inkuransrisken och ser till att det material 

som ankommit först även förbrukas först. Lagerutrymmet kan även utnyttjas betydligt bättre vid 

denna typ av system. Det finns även olika typer av blandsystem där det till exempel kan finnas fasta 

plockplatser, men flytande buffertplatser. (Oskarsson et al., 2006) 

Lagring 

Lager eller förråd är ett magasin av diverse material som ska användas till framtida försörjning, 

distribution eller för förbrukning. (Posten Logistik, 2008) Godsplaneringssystem har som syfte att 

avgöra var i ett lager materialet ska placeras. Plockplatsens placering beror främst av uttagsfrekvens, 

uttagskvantitet, artikelvolym samt artikelvikt. En sammanvägning av dessa kriterier ska alltså ge var 

en lämplig placering av respektive artikel är. (Oskarsson et al., 2006) 

Olika artiklar har även olika stor buffert. Oskarsson et al. (2006) presenterar fyra olika 

buffertplaceringar som samtliga är artikelberoende.  

 Närliggande buffert – bufferten lagras nära en plockplats, dock inte så nära att plockaren 

själv når godset.  

 Plockzonsbuffert – en buffert som plockaren själv når att plocka ifrån.  
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 Avsidesliggande buffert – buffertplatser som kräver att speciell personal utför plockningen. 

Dessa artiklar kan inte plockaren själv hämta på grund av tidsbrist eller att den inte har rätt 

utrustning. Dessa artiklar ligger långt från plockplatsen. 

 Gemensamma buffert- och plockplatser – här är plockplatsen större så att bufferten kan 

placeras på samma ställe. Istället för att ha separata plock- och buffertplatser förvaras en 

buffert av artikeln på plockplatsen också, så det finns två plockplatser för samma artikel.  

(Oskarsson et al., 2006) 

Omlagring 

Omlagring innebär att en artikel flyttas från en buffertplats till en plockplats. Här är det viktigt att 

hinna fylla på i tid så restorder2 undviks. Kommunikationen mellan personen som fyller på material 

från buffertplats till plockplats och plockaren kan ske på olika sätt. Antingen används skriftlig eller 

muntlig information. Alternativt finns visuella signaler, eller ett datasystem som självt genererar en 

påfyllnadsorder om lagersaldot på plockplatsen understiger en viss nivå. (Oskarsson et al., 2006)  

Oskarsson et al. (2006) menar att all materialhantering är kostsam och speciellt artiklar som måste 

lagras om medför extra åtgång i både tid och pengar på grund av den extra hanteringen.  

Plockning 

I ett lager sker vidare olika typer av plockning vilket innebär att material tas ut från lagerplatsen 

utefter order som inkommit. Plockning kan ske antingen manuellt eller maskinellt, varav den senare 

är betydligt mer ovanlig. Plockningen kan principiellt vara organiserad mellan order-, zon- och 

artikelplockning. Orderplockning innebär att en eller flera order plockas i sin helhet. Zonplockning är 

då ordern delats upp i delorder och varje del plockas av separata plockare i olika områden eller 

zoner. Artikelplockning är vidare då utplockning görs till exempel av ett dagsbehov på artikelnivå. 

(Oskarsson et al., 2006) 

Emballering, märkning och godsavsändning 

Emballering och märkning av materialet är främst viktigt om det plockade materialet ska skickas iväg 

från företaget, men även då det ska levereras till den egna produktionen. Detta i syfte att undvika 

skador samt göra hantering och identifiering av godset lättare. När det gäller material som ska 

skickas iväg från företaget bör ett jämnt utflöde under dagen eftersträvas. (Oskarsson et al., 2006) 

2.3 Kundorderpunkten och dess inverkan på logistik  
Kundorderpunkten definieras av Jonsson och Mattson (2011) som den punkt i en produkts 

materialstruktur från och med vilken produktens tillverkning och leverans är kundorderstyrd. Detta 

innebär att all tillverkning och inköp av material innan kundorderpunkten måste ske utifrån en 

prognos om uppskattade framtida behov (Jonsson & Mattson, 2011). Eftersom materialhanteringens 

främsta uppgift på Scanias Axel- och Växellådsmontering är att förse monteringslinan med önskat 

material, kan materialhanteringen i detta fall ses som leverantör, montören på linan som kund och 

kundorderpunkten som den punkt då materialhanteringen får meddelande om att material behövs 

till monteringsstationerna. Att förklara hur kundorderpunkten påverkar materialhanteringens arbete 

                                                           
2 Restorder = Kundorder som skapas när en komplett leverans inte kan ske. Restnoterade orderrader måste då 
levereras vid ett senare tillfälle. (Posten Logistik, 2008) 
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är därför i detta arbete relevant då den har en tydlig påverkan på hur resursplanering av 

materialhanteringen kan göras. 

Förhållandet mellan genomloppstid och leveranstid avgör om företaget kan invänta en kundorder 

innan produktionsstart eller inte (Olhager, 2000). Även Wikner och Rudberg (2005) använder den 

ovanstående definitionen av kundorderpunkten, vilket innebär den tidpunkt från och med vilken 

tillverkningen är kundorderstyrd gentemot produktionsledtiden och leveranstiden. Detta illustreras i 

Figur 2. 

 
Figur 2 Förhållandet mellan kundorderpunkt, produktionsledtid och leveranstid (Omarbetning av Wikner och 

Rudberg, 2005) 

Oavsett var kundorderpunkten är placerad måste företaget göra en avvägning mellan att maximera 

tillverkningseffektiviteten och minimera mängden material i lager, samtidigt som man bibehåller en 

hög kundservice. De aktiviteter som ligger innan kundorderpunkten präglas av hög 

tillverkningseffektivitet medan de efter att kundordern tagits emot medför en effektivare 

lagerstyrning. Kundorderpunkten delar värdekedjan i två olika delar som måste differentieras för att 

ta hänsyn till de två olika tillverkningsstrategierna. (Olhager, 2000) 

Då en försörjningskedja har som huvudsaklig uppgift att matcha efterfrågan och utbud ska det 

strävas efter att minska osäkerheten, vilket i detta fall innebär att förlägga kundorderpunkten så 

tidigt som möjligt (Mason-Jones et al., 2000). Även Oskarsson et al. (2006) menar att idealet vore om 

inget arbete skulle läggas ner på en produkt innan den var efterfrågad av kund. I det fallet skulle 

alltså inget material köpas hem i förtid och ingen produktion starta före detta tillfälle. I de fall som 

kunden inte är beredd att vänta på leverans under hela den tid som krävs för materialanskaffning, 

produktion och distribution måste vissa aktiviteter starta innan kundorderpunkten. (Oskarsson et al., 

2006) På grund av detta måste försörjningskedjorna acceptera den osäkerhet som råder och istället 

hitta en strategi för de fortfarande ska kunna matcha utbud och efterfrågan på bästa möjliga vis 

(Mason-Jones et al., 2000).  
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2.4 Materialförflyttning från eget lager till produktion 
Eftersom en stor del av materialhanteringens uppgifter går ut på att flytta material internt inom den 

egna produktionsanläggningen enligt beskrivningen av de ingående delarna ovan, är det relevant att 

noggrannare förklara hur detta kan ske. Även detta teoriavsnitt syftar således till att ge läsaren en 

grundläggande förståelse för de hanteringsmetoder som kan användas internt inom 

produktionsanläggningen. Vidare, eftersom materialhanteringen behöver någon typ signal för att 

veta när materialförflyttningen ska ske till monteringslinan, förklaras några vanliga förekommande 

signaleringsmetoder nedan. 

Materialförflyttning från eget lager till produktion beskrivs enligt Oskarsson et al. (2006) som intern 

materialförsörjning. Då lager existerar före produktionen på ett företag kan någon form av 

beställningsstrategi användas även för den interna materialförsörjningen. Ett antal beskrivs nedan. 

(Oskarsson et al., 2006) 

Beställningspunkt i MPS-systemet 

I de fall produktionspersonalen har tillgång till företagets material- och produktionsstyrningssystem 

(MPS-system) kan en order läggas direkt i systemet. Denna tas då emot i lagret där materialet då 

plockas för att sedan levereras till produktionen. (Oskarsson et al., 2006) 

Kanban 

Kanban är ett japanskt begrepp och fungerar som en behovssignal och skickas från en process till den 

föregående. Signalen kan vara ett kort, även kallat Kanban-kort, men lika gärna något annat som en 

tom lastbärare eller en ljussignal. (Petersson et al., 2009) Vidare kan det skiljas på produktionskanban 

samt transportkanban. Det förstnämnda har som syfte att tillhandahålla information om till exempel 

partistorlek till den tillverkande arbetsstationen. Transportkanban används vidare som 

informationsbärare då nytt insatsmaterial behövs vid arbetsstationen. I ett kanbansystem är det 

lämpligt att använda sig av små buffertar som är synliga i processen snarare än stora lager i 

byggnader som är separerade från produktionen. (Olhager, 2000) 

Tvåbingesystem 

Tvåbingesystem är en vanlig metod för materialförsörjning inom produktionen. Vid ett 

tvåbingesystem används två lastbärare, exempelvis lådor, för en artikel. Bingen är alltså en lastbärare 

som flyttas mellan lager och produktion, se Figur 3. 

 
Figur 3 Illustration av tvåbingesystem (1) (Oskarsson et al., 2006) 

Den ena lådan placeras bakom den andra vid produktionsytan för att fungera som en buffert när den 

andra lådan har slut på material. När lådan närmast produktionsytan är slut ställs den på en 
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påfyllnadsplats som en visuell signal att materialet behöver fyllas på. Den tomma bingen hämtas och 

körs till förrådet för att fyllas på och placeras sedan åter på artikelns buffertplats enligt Figur 4. 

(Oskarsson et al., 2006) 

 
Figur 4 Illustration av tvåbingesystem (2) (Oskarsson et al., 2006) 

Antalet artiklar som finns i varje lastbärare är anpassat efter att den tomma bingen ska hinna fyllas 

på och sedan levereras tillbaka innan den andra hinner ta slut vid produktionsytan. (Oskarsson et al., 

2006) 

Periodisk inspektion 

Periodisk inspektion eller visuell inspektion innebär att med jämna mellanrum göra en 

inspektionsrunda och fylla på de olika artiklarna i produktionsbufferten med nödvändig mängd. 

Periodisk inspektion går att likna vid leverantörsstyrda lager, dock att leverantören i detta fall är den 

interna personalen och kunden är produktionspersonalen. (Oskarsson et al., 2006) 

Kittning 

Då kundspecifika varianter av produktionen tillämpas och olika komponenter då används från gång 

till gång kan en typ av JIT-leverans (Just-In-Time) tillämpas. En sådan är kittning som innebär att det 

material som ingår i en viss produktionsorder plockas ihop och levereras tillsammans i ett så kallat 

kitt till det aktuella produktionssteget. Leveransen av detta ska även ske så nära produktionssteget 

som avses som möjligt. (Oskarsson et al., 2006) 

Sekvensleveranser 

Även sekvensleveranser är lämpligt då ett företag har produktion av ett stort antal varianter, så 

främst vid löpandebandstillverkning. En sekvensleverans ska innehålla material för ett bestämt antal 

produkter åt gången ordnade efter den produktionssekvens som råder. (Oskarsson et al., 2006) 

2.5 Kapacitet 
Då det enligt de tidigare beskrivna direktiven för examensarbetet finns som mål att ett 

resursplaneringsverktyg ska visa en beläggning på en arbetsposition, vilket innebär utnyttjad 

kapacitet i förhållande till tillgänglig, behöver det för läsaren förtydligas vilken definition av 

begreppet kapacitet som kommer tillämpas i detta arbete. 

Kapacitet innebär en förmåga att uträtta något (Nationalencyklopedin, 2012). Vid resursplanering är 

det viktigt att ta hänsyn till den rådande kapaciteten för avdelningen. Olhager (2000) menar att ett 

flertal åtgärder kan användas för att justera den tillgängliga kapaciteten. Dessa är: 
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 Att investera i nya maskiner eller produktionsutrustning, exempelvis ny teknik. 

 Öka eller minska personalstyrkan 

 Ändra antalet skift, exempelvis mellan tvåskift och treskift 

 Utnyttja legotillverkande underleverantörer 

2.6 Flexibilitet 
Då Scania, som beskrivet i bakgrunden, arbetar med ständiga förbättringar innebär det att arbetssätt 

och metoder förändras ofta. Detta ställer krav på ett visst mått av flexibilitet gällande det nya 

resursplaneringssystemet. Därför ges här en förklaring av begreppet flexibilitet. 

Olhager (2000) beskriver begreppet flexibilitet som anpassningsbarhet till förändrade förhållanden. 

Denna anpassningsbarhet innebär olika saker på lång respektive kort sikt. På lång sikt innebär det 

förmågan att snabbt utveckla nya produkter och produktionssystem, medan det på kort sikt snarare 

innefattar begreppen volym- och produktmixflexibilitet.  

Volymflexibilitet innebär att den producerade volymen snabbt kan ökas eller minskas vid en given 

produktmix, medan en produktmixflexibilitet syftar till att kunna ändra typen av produkter och de 

relativa produktkvantiteterna givet en viss produktionsvolym (Olhager, 2000). Jonsson och Mattson 

(2011) menar att det i begreppet produktmixflexibilitet även ingår att förändringen ska göras med 

befintlig personal. De menar vidare att volymflexibiliteten bland annat bestäms av köpartiklars 

leveranstider, genomloppstider i produktionen och det nuvarande kapacitetsutnyttjandet i befintlig 

anläggning (Jonsson & Mattson, 2011). En förmåga att variera produktionsvolymerna genom att 

investera i överkapacitet medför enligt Jonsson och Mattson (2011) att de flexibilitetsrelaterade 

kostnaderna ökar, något som i sin tur kan medföra att kundservicen ökar och kapitalbindningen 

minskar. Genom detta resonemang menar Jonsson och Mattson (2011) att logistiksystemets 

flexibilitet har direkt påverkan på kostnaderna och kundservice. Oskarsson et al. (2006) visar på att 

det oftast är nödvändigt att bygga in en viss flexibilitet i den egna logistiken för att klara av 

kundanpassningar. 

Förutom volymflexibilitet och produktmixflexibilitet benämns även leveransflexibilitet. Denna 

definieras av Jonsson och Mattson (2011) som förmågan att vid behov anpassa sig till kunders 

ändrade behov genom att själv genomföra leveransförändringar.  

2.7 Lean 
Scania arbetar, som tidigare beskrivet, efter ett produktionssystem kallat SPS vilket har sin grund i 

Lean. För att förstå bakgrunden till samt få bättre förståelse för hur SPS kan tillämpas i praktiken 

kommer här ingående delar i Lean att presenteras. Tanken är alltså att utöka kunskaperna kring SPS, 

Scania Production System. 

Lean är ett förhållningssätt inom ett företag som syftar till att skapa möjlighet att stärka både dess 

lönsamhet och konkurrenskraft. Detta genom att öka sin produktivitet och effektivitet. Lean omfattar 

alltifrån företagskultur till värderingar, principer och metoder. Uttrycket Lean kommer ursprungligen 

ifrån Toyota och deras sätt att arbeta. Direkt översatt betyder Lean ”smärt och smidigt”, men ett 

bättre svenskt ord för förhållningssättet är resurseffektiv. (Petersson et al., 2009) 
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2.7.1 Värderingar 

Ett företags gemensamma värderingar ska fungera som vägvisare och hela organisationen ska styras 

efter dessa. Tanken är alltså inte att gå in och detaljstyra medarbetarna. Värderingarna ska utgå ifrån 

företagskulturen och ligger normalt fast under en mycket lång tid. De ska även skapa förutsättningar 

för att nå resultat vilka ska tillfredställa alla intressenter. (Petersson et al., 2009) 

2.7.2 Principer 

Vidare utöver företagets värderingar är det centralt att organisationen styrs utifrån principer. En 

princip är ett sätt att tänka och ska fungera som riktlinjer för hur företaget vill bedriva sin 

verksamhet. Nedan beskrivs den ursprungliga modellens huvudprinciper; Utjämning, Just-In-Time 

samt Jidoka – Rätt från mig. (Petersson et al., 2009) 

Utjämning 

En grundläggande förutsättning inom Lean är utjämning av flöden. Detta är viktigt ur både ett flödes- 

och kvalitetsperspektiv. Ett flöde är utjämnat när beläggningen av flödet är så jämn som möjligt över 

tiden rent planeringsmässigt och då det inte finns några stresstoppar i arbetstempot. Detta leder 

både till att kvaliteten påverkas positivt samt att resursutnyttjandet blir jämt och högt. Utjämning av 

produktionsvolymen per tidsenhet underlättar även för arbetet med att kunna takta en verksamhet. 

Utjämning är alltså viktigt både med avseende på produktionsvolym samt arbetsinnehåll och att 

skapa bra förutsättningar för detta är en bra investering. (Petersson et al., 2009) 

Med utjämning med avseende på volym menas att per tidsenhet alltid producera samma antal 

artiklar. På så sätt får företaget ett jämnt kapacitetsbehov samt högt resursutnyttjande. Dock är det i 

verkligheten så att konstant efterfrågan oftast inte existerar varför en total utjämning inte är möjlig. 

Däremot ska strävan vara att uppnå ett sådant flöde och varje steg i rätt riktning kommer att leda till 

ökad effektivitet. (Womack & Jones, 2003; Petersson et al., 2009) För att undgå delar av problemet 

med utjämnat flöde kan ett företag med tillverkning mot lager till exempel spela med lagernivåerna 

för att produktionen ska kunna hålla ett jämnt flöde. Det finns dock sätt även för företag som 

producerar mot order att uppnå bättre utjämning. Detta kan till exempel vara genom att använda 

orderboken samt en leveransbuffert som ”vågbrytare”, se Figur 5. (Petersson et al., 2009) 

 
Figur 5 Utjämning avseende produktionsvolym (omarbetning av Petersson et al., 2009) 

Utjämning avseende arbetsinnehåll är nödvändigt för de företag som erbjuder sina kunder flera olika 

produkter och/eller varianter som produceras i samma flöde. Detta eftersom olika typer av 

produkter eller produktvarianter ofta har större arbetsinnehåll än andra. Om flera produkter med 

hög arbetsbelastning placeras efter varandra i produktionen leder det till att resursbehovet stiger 

under denna tid. För att kunna åstadkomma ett jämnare resursbehov behöver de arbetsintensiva 

produkterna då spridas ut så långt ifrån varandra som möjligt. På så sätt kan flödet fungera med 

ingen eller åtminstone mindre överkapacitet. (Womack & Jones, 2003; Petersson et al., 2009) En 

annan viktig aspekt gällande utjämning av flöde med hänsyn till arbetsinnehåll är att en uppblandad 
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produktionssekvens även ger ett jämnare materialbehov. En utjämning av flöde avseende 

arbetsinnehåll skapar alltså även bättre förutsättningar att effektivisera intern materialhantering 

såväl som externa transporter. (Petersson et al., 2009) 

Just-In-Time 

Just-In-Time (JIT) beskrivs på svenska vanligtvis som rätt detalj, i rätt antal, vid rätt tidpunkt. Strävan 

enligt JIT är att både producera och leverera i rätt tid, varken innan eller efter. På så sätt ska slöseri i 

form av väntetid undvikas. Inom JIT finns underprinciperna takt, kontinuerligt flöde samt dragande 

system. (Petersson et al., 2009) 

Takt 

Takten har som syfte att jämna ut produktionshastigheten i flödet och anger mer 

specifikt den produktionsvolym per tidsenhet som ska produceras i flödet. Ett taktat 

flöde bygger på att flödet är utjämnat avseende på produktionsvolym så att lika många 

produkter produceras i varje tidsintervall. (Petersson et al., 2009) 

      
                

   
 

Begreppet takttid är en vidare nedbrytning av takten och motsvarar den tid varje 

produktindivid behöver i varje del av processen. Takttiden beräknas genom att dela 

den produktionsplanerade tiden, alltså den produktionstid som är tillgänglig till 

exempel per skift, på takten, det vill säga det genomsnittliga kundbehovet på 

motsvarande tidsenhet. (Womack & Jones, 2003; Petersson et al., 2009) 

        
                       

    
 

Takttiden är alltså direkt kopplat till kundbehovet och är egentligen den genomsnittliga 

försäljningstakten sett utifrån den produktionsplanerade tiden. Genom att tillämpa 

takttid kan avvikelser upptäckas mycket snabbt efter att de uppstått och alla på 

företaget vet hela tiden hur de ligger till tidsmässigt gentemot leveranstidpunkten. 

Takttiden som används bör vara så nedbruten som det är möjligt, men kan även 

användas på annat än enstycksnivå. Olika takttid kan även användas i olika delar av 

flödet. Detta eftersom kundbehovet kan skilja sig i olika delar av flödet samt att olika 

avdelningar kan ha olika arbetstid. (Petersson et al., 2009) 

Kontinuerligt flöde 

Kontinuerligt flöde innebär att strävan ska vara att både produkten och materialet till 

denna ständigt ska vara i rörelse. Trots att nå detta fullt ut ses som svåruppnåeligt bör 

det ändå vara strävan att uppnå helt kontinuerliga flöden för att på så sätt minimera 

antalet stopp i processen. Detta eftersom ett stopp innebär väntetid som i sin tur är 

slöseri. För att komma så nära ett kontinuerligt flöde som möjligt och därmed även 

reducera ledtiden bör företaget eftersträva; korta avstånd mellan operationer, små 

buffertar, små förpackningsenheter samt frekventa transporter. Här spelar alltså 

flödeslayouten en stor roll. (Petersson et al., 2009) 
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Dragande system 

Ett dragande system innebär att inget produceras förrän den efterföljande processen i 

flödet signalerar ett behov. Detta behov utgår ytterst ifrån kundens order till företaget 

och flyttas sedan bakåt i flödet steg för steg. Detta exemplifieras i Figur 6. (Womack & 

Jones, 2003; Petersson et al., 2009) 

 
Figur 6 Dragande system (omarbetning av Petersson et al., 2009) 

Ett dragande system leder både till en förbrukningsstyrd produktion samt motverkar 

att oönskade buffertar byggs upp i flödet till följd av produktionsstörningar. Det finns 

olika metoder vid användandet av ett dragande flöde. (Petersson et al., 2009) Flera av 

dessa är beskrivna ovan under 2.4 Materialförflyttning från eget lager till produktion. 

Jidoka 

Den tredje huvudprincipen är Jidoka som är japanska och har som syfte att bygga in kvalitet i 

produkten. Detta genom att dels se till att saker och ting görs rätt från början och dels genom att 

stoppa processen direkt om något skulle bli fel. (Womack & Jones, 2003; Petersson et al., 2009) Ett 

viktigt arbete som ingår här är att personalen har rätt kompetens samt följer de arbetssätt som är 

bestämda. Det ska även vara lätt att göra rätt. Att stoppa vid fel innebär vidare att stoppa processen 

så fort ett fel upptäcks. Detta för att tydliggöra vart det faktiska problemet finns samt undvika att 

skicka vidare felaktiga produkter i flödet som sedan skapar större problem längre fram. (Petersson et 

al., 2009) 

2.7.3 Standardisering 

Tanken med en standard är att beskriva det för tillfället bästa kända sättet hur ett arbetsmoment ska 

utföras vilket även ska vara förmedlat till personalen. Standardisering ska fungera som grunden i en 

organisations strävan mot Lean. Vidare stödjer standardiseringen principerna som ska ge underlag 

för och vägledning i hur standarderna ska utformas. Arbetet med standarder är ständigt pågående 

och så fort ett bättre sätt att utföra uppgiften hittats ska detta sätt istället fungera som standard. 

Vinningen med standarder är att upptäcka avvikelser, skapa förutsägbarhet samt skapa lärande inom 

organisationen. (Petersson et al., 2009) 

Vid manuellt arbete används en metodstandard för att beskriva standarden i arbetsuppgifter. Denna 

ska beskriva alla manuella moment i en process och syftar till att öka säkerheten och ergonomin i 

arbetet, öka kvaliteten samt öka effektiviteten på arbetet. Metodstandarder kan tillämpas i de flesta 

typer av verksamheter och bör användas i de fall då det helt eller delvis förekommer repetitiva 

uppgifter. På så vis kan ett företag minska sin sårbarhet då de inte är beroende av att en viss person 

utför en uppgift. En jämnare kvalitet kan även uppnås då risken att glömma ett moment eller göra fel 

minskar. Kapaciteten kan även ökas då balansering av arbetet mellan individer möjliggörs. En bra 

metodstandard ska vara visuell, kortfattad samt beskriva det viktigaste. (Petersson et al., 2009) Vid 

skapandet av en metodstandard är det vikigt att medarbetarna är med i utvecklingen. Detta för att 
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erhålla rätt förankring, rätt detaljeringsgrad, enkelhet samt för att det ska vara lätt att göra rätt. 

(Womack & Jones, 2003; Petersson et al., 2009) 

2.7.4 Muda - slöseri 

Muda är en japansk term och betyder slöseri och en ursprunglig indelning är att skilja på sju olika 

typer av detta. För att kunna avgöra vad som är slöseri är det lämpligt att börja i en annan ände, 

nämligen vad som skapar värde. (Womack & Jones, 2003; Petersson et al., 2009) Värde skapas av 

producenten och kan skilja sig beroende på produkt, tidpunkt men framförallt vilken kund som avses. 

Det är nämligen ytterst kunden som definierar vad som är värde för just den. (Womack & Jones, 

2003) 

Vidare kan värde beskrivas genom en värdekedja vars ingående aktiviteter tillsammans ska skapa 

värde. För att analysera detta kan flödet delas upp i aktiviteter som vidare delas upp i tre olika typer; 

värdeskapande, icke värdeskapande men i dagens läge nödvändiga samt slöseri vilket är helt onödiga 

aktiviteter. Det räcker alltså inte att endast titta på de ingående aktiviteterna utan ett 

helhetsperspektiv ska innehas och hela värdekedjan studeras. Detta då det oftast är mellan de olika 

funktionerna eller företagen som mest slöseri finns. (Womack & Jones, 2003) 

För att skilja på det som skapar värde och det som är slöseri kan slöseri alltså delas upp i sju 

kategorier: 

1. Produktion av defekta produkter – Skapar slöseri i form av att det felaktiga jobbet behöver 

göras om. 

2. Överproduktion – Denna typ av slöseri bidrar även till andra former av slöseri varför det ses 

som allvarligt. Överproduktion innebär inte bara att tillverka mer än vad kunden beställt, det 

innebär även att tillverka snabbare eller tidigare än vad som krävs.  

3. Lager – Lager binder kapital och förlänger även ledtiden vilket gör att det är svårare att göra 

anpassningar till efterfrågan från kunderna. 

4. Överarbete – Inkluderar allt arbete som kunden inte är villig att betala för, exempelvis högre 

kvalitet än önskat eller onödiga arbetsmoment. 

5. Rörelse – Även här inkluderas all rörelse som inte tillför något värde för kunden, exempelvis 

att gå en sträcka för att hämta material. 

6. Transport – Hit räknas all intern transport då det inte tillför något direkt värde för kunden. 

Målet bör vara att minimera transportbehovet. 

7. Väntan – En vanlig form av slöseri i många verksamheter. Leder till att resursutnyttjandet blir 

lägre. 

(Womack & Jones, 2003; Petersson et al., 2009) 

Som tillägg till dessa sju kan några komplement göras. Womack & Jones (2003) tar även upp varor 

och tjänster som inte möter de krav som kunden ställer som slöseri. Petersson et al. (2009) beskiver 

vidare outnyttjad kompetens som en form av slöseri då det både finns risk att förlora medarbetaren 

samt gå miste om förbättringar för hela organisationen.  

2.7.5 Ständiga förbättringar 

Kaizen är ett vanligt begrepp inom Lean som även det kommer ifrån japanska och syftar på ständiga 

förbättringar för att vidare skapa mer värde och mindre slöseri. (Womack & Jones, 2003) 
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Standardisering är en förutsättning för arbetet med Kaizen eftersom det måste finnas något att utgå 

ifrån då en förändring ska genomföras. Tanken är att detta ska vara en del av det dagliga arbetet och 

att så många som möjligt i organisationen ska vara delaktiga på ett eller annat sätt. (Petersson et al., 

2009) 
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3 Situations-

beskrivning 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis Scania och dess egenutformade produktionssystem, SPS. 

Därefter presenteras produktionen och de ingående avdelningarna inom materialhanteringen, detta 

för att ge läsaren en inledande problemförståelse.  
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3.1 Scania i korthet 
Scania är ett globalt företag med anor redan från 1891. Till en början tillverkades både cyklar, bilar, 

lastbilar, bussar och spårvagnar, men under årens lopp har företaget förändrats genom nyförvärv och 

viktiga strategiska beslut till att fokusera på tunga transporter. Företaget är idag en av världens 

ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och motorer. (Scania, 2012b) 

Scania är ett premiumvarumärke med produktion i sju länder i Europa och Sydamerika samt 

försäljning och service i över 100 länder. I dagsläget har företaget drygt 35 000 anställda i världen. 

Scanias huvudkontor ligger i Södertälje och här finns även en produktionsanläggning samt forsknings- 

och utvecklingsverksamheten. I Sverige finns även produktionsanläggningar i Luleå och Oskarshamn. 

(Scania, 2012b) 

I över sju årtionden har Scania gått med vinst. Omsättningen uppgick 2010 till 78 168 miljoner SEK, 

med ett rörelseresultat för samma år på 12 746 miljoner SEK och en nettomarginal på 16,3%. Under 

2010 levererades totalt 57 000 lastbilar, 7 000 bussar och 6 500 motorer. (Scania, 2012b) 

Modulsystemet på Scania innehåller ett begränsat antal huvudkomponenter och möjliggör 

individuella specifikationer till sina kunder samtidigt som företagets kostnader hålls nere. Inom 

modulsystemet har alltså kunden möjlighet att välja individuella specifikationer till en basprodukt, 

vilket kan exemplifieras med att tillverkningen av en växellåda utgår från en standardlåda med sju 

olika stycken tillval (Logistikutvecklare, 2012). Alla fordon skräddarsys därmed utifrån kundens 

transportbehov och en hög grad av anpassning kan åstadkommas. (Scania, 2012b) 

Företagets tre kärnvärden är ”kunden i första hand”, ”respekt för individen” och ”kvalitet”. Dessa 

återfinns i Scanias produktionssystem, SPS, vilket har som syfte att öka produktiviteten och har en 

viktig del i Scanias framgångar. SPS har även en viktig roll i företagets arbete med ständiga 

förbättringar. (Scania, 2012b) 

3.2 Scania Production System, SPS 
Scania har utvecklat ett eget produktionssystem kallat Scania Production System (SPS) som är 

grunden till deras företagskultur och arbetssätt. Då examensarbetet utförs inom Scania är det 

väsentligt att detta utgår ifrån och genomförs i linje med SPS. Därför ges här en grundläggande 

genomgång av SPS och hur det används som verktyg för att uppnå ständiga förbättringar. All 

information är tagen ifrån boken Scanias Produktionssystem utgiven 2007. 

SPS är uppbyggt utefter Lean och sammanfattas som en bild på ett hus vars grund är byggd på 

värderingar, se Figur 7. Genom att arbeta efter dess värderingar och principer kan hög kvalitet på 

företagets produkter samt ökad produktivitet uppnås. Scanias framgång bygger mycket på SPS, som 

tidigare nämnts, samt att de genom detta kan ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som finns 

inom organisationen. Denna strategi ses som framgångsrik även när det gäller att möta den allt 

hårdare konkurrensen globalt.  
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Figur 7 Visualisering av SPS (omarbetning av Scanias Produktionssystem, 2007) 

3.2.1 Värderingar 

SPS är som beskrivet ovan uppbyggt av en grund med värderingar närmare bestämt tre stycken; 

Kunden först, Respekt för Individen samt Eliminering av slöseri. Dessa värderingar ska spegla Scanias 

kultur och benämns alla som lika viktiga.  

Kunden först  

Kunden ska alltid vara i fokus, både i själva arbetet och vid beslutsfattande. Med kunden menas inte 

enbart slutkunden av Scanias produkter utan även närmaste kund, alltså nästa steg i 

produktionskedjan.  

Respekt för individen  

Respekt för varandra är något som värderas högt på företaget. Det innebär att alla ska känna sig 

respekterade av både chefer och arbetskamrater. Alla ska även känna att de kan påverka sin 

situation samt att de ska få möjlighet att utvecklas efter sina individuella förutsättningar.  

Eliminering av slöseri  

Den sista värderingen i SPS är mer nära kopplat till förbättringsarbete. Den innebär att all sorts 

slöseri ska tas bort vilket hela tiden stärker konkurrenskraften. Eliminering av slöseri kan till exempel 

vara att eliminera kvalitetsproblem eller störningar i processen, men även att ta bort onödiga 

arbetsmoment.  

3.2.2 Huvudprinciper 

Huvudprinciperna visualiseras i SPS-huset av dess golv, tak och väggar. De fyra principerna är 

Normalläge – Standardiserat arbetssätt, Rätt från mig, Förbrukningsstyrd produktion samt Ständiga 

förbättringar. Tanken är att principerna ska ge vägledning om hur medarbetarna ska tänka. Utifrån 

det ska sedan metoden väljas, alltså hur medarbetarna ska göra. Det innebär att alla på Scania följer 

samma tankesätt, men att metoderna för hur det uppfylls kan skilja sig åt.  
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Normalläge – Standardiserat arbetssätt 

På Scania strävas det efter att alltid ha ett normalläge, där sedan avvikelser från detta tydligt kan ses. 

Detta normalläge ska vara baserat på SPS huvudprinciper samt dess underprinciper, mer förklarade 

nedan. En förutsättning för att uppfylla denna huvudprincip är ordning och reda. För att uppnå detta 

används en metod kallad 4S. I 4S ingår att; Sortera bort det som inte behövs, Skaffa det som behövs, 

Systematisera arbetsplatsen samt Sköt om arbetsplatsen. 

Standardisering 

Standarder är den första underprincipen och är en del av arbetet med SPS. Genom ett 

standardiserat arbetssätt kan avvikelser upptäckas och det blir även tydligt vad som 

behöver förbättras. Här åskådliggörs också att det inte bara är viktigt vad som görs 

utan även hur en arbetsuppgift utförs. Standardisering innebär att en uppgift utförs på 

samma sätt, oavsett vem som utför den, fram tills en ny metod tagits fram som gör att 

uppgiften kan utföras ännu bättre. Arbetet med standarder är alltså en ständig 

förbättringsprocess. Huvudsyftena med detta arbete är att skapa förutsättningar för 

hög säkerhet och kvalitet, säkra att arbetet hinner utföras inom takttid, vara en grund 

för förbättringsarbete, visualisera slöseri samt fungera som ett verktyg för nyanställda.  

Takt 

Genom att arbeta med ett taktat flöde går det alltid att utläsa hur produktionen ligger 

till tidsmässigt. Det gör även att det blir lättare att upptäcka avvikelser eller onödiga 

arbetsmoment. Visionen är att takten ska spegla kundens efterfrågan, vilket gör att 

systemet ska känna av efterfrågan i hela flödet. Scania producerar alltså mot behov 

vilket gör att överproduktion undviks. 

Utjämnat flöde 

På Scania strävas hela tiden efter ett utjämnat flöde i syfte att bättre kunna planera 

verksamheten och därav utnyttja de befintliga resurserna på ett så effektivt sätt som 

möjligt. Med utjämnat flöde menas dels att produktionsvolymerna jämnas ut över 

dagen, men även att arbetskrävande enheter fördelas över en arbetsdag. Detta gäller 

alltså för produktionen och för att uppnå detta utjämnade flöde används den 

inkommande orderkön samt en buffert av leveransklara fordon som vågbrytare i var 

sin del av flöde. Detta då företaget inte kan påverka så att orderingången håller ett 

jämt flöde.  

Balanserat flöde 

Med ett balanserat flöde kan arbetsinnehållet fördelas, så långt som det är möjligt, på 

ett jämt sätt mellan de resurser, eller personer, som ska utföra arbetet. Detta mäts i 

beläggningsgrad för de respektive positioner som skapats. En position ska motsvara ett 

antal moment som tillsammans utgör arbetet för en person och dag. Målet är att ha en 

jämn och hög beläggningsgrad vilket i sin tur bidrar till att kapaciteten kan optimeras.  

Visuellt 

Information som erhålls ska vara lättillänglig, enkel och tydlig. Detta för att kunna se en 

avvikelse mot normalläget och kunna reagera snabbt. Visualiseringar kan till exempel 
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ske genom ljus och ljud, men det viktigaste är att de går snabbt och är lätta att tolka. 

En grundtanke är även att flöden ska vara enkla, raka, visuella och överblickbara. 

Realtid 

Då all information är en färskvara betonas vikten av att alltid både reagera och agera i 

nutid. På Scania arbetar de med avvikelserapportering och en sådan händelse är större 

chans att kunna analysera om det görs omedelbart efter det inträffade. Information 

säkras då och en kortsiktig lösning kan tillämpas om en större förändring krävs för att 

undvika att samma sak inträffar igen. 

Rätt från mig 

Detta är ett tankesätt som bygger på att ingen ska ta emot, tillföra eller lämna en avvikelse vidare på 

nästa kund. Alla har eget ansvar för att det som är gjort blivit rätt och om arbetet bygger på 

punkterna ovan ska det även vara lätt att göra rätt. Rätt från mig är en del av Scanias kvalitetsarbete 

som ska främjas genom att det finns kunskap, metoder, verktyg och instruktioner som ska säkra att 

alla gör rätt från början. Detta är även nära sammankopplat med arbetet med avvikelser och 

uppdatering av standarder. 

Förbrukningsstyrd produktion 

På Scania tillämpas förbrukningsstyrd produktion vilket är den tredje av SPS huvudprinciper. 

Förbruksstyrd produktion innebär att inget produceras förrän den närmaste kunden signalerat ett 

behov. Detta kan ske på två sätt, antingen genom att det som förbrukats återfylls eller genom att 

information om kundens framtida förbrukning delges. Då erhålls stöd för planeringen och slöseri i 

form av överproduktion kan undvikas.  

Ständiga förbättringar 

Den fjärde huvudprincipen ska genomsyra hela verksamheten kallas ständiga förbättringar. Det 

tidigare beskrivna normalläget ska ständigt utmanas och förbättras och fungerar även som 

utgångspunkt för förbättringsarbetet. Detta ska vara en del av det dagliga arbetet då uppföljning av 

avvikelser sker i de olika förbättringsgrupperna på företaget. Inom ständiga förbättringar understryks 

även vikten av att lära sig att upptäcka slöseri samt öka produktiviteten. 

Även fast en avvikelse på en process innebär slöseri ses det även som den bästa källan till förbättring. 

Ett mått som följs upp är OPE (processeffektivitet) där 100 % motsvarar en helt störningsfri 

produktion. Genom detta mått kan det utläsas hur mycket förbättringspotential som finns inom en 

process.  

Ett av sätten att upptäcka slöseri och utmana processen som beskrivs är genom att minska sina 

buffertar. Detta kan liknas vid att det vid en sjösänkning, vilket i detta fall ska motsvara sänkningen 

av buffertar, kommer upp nya grund och stenar till ytan, som ska motsvara störningar. Detta brukar 

kallas för den japanska sjön vilken visas i Figur 8.  
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Figur 8 Illustration av den japanska sjön  

Med rätt avvägda buffertar kan störningar lättare upptäckas i tid och ett arbete sätts då igång med 

att rätta till de upptäckta problemen. På så sätt reduceras slöseriet.  

3.2.3 Prioriteringar 

I mitten av huset har ett fönster visualiserats som ska beskriva Scanias gemensamma prioriteringar. 

Att alla har samma prioriteringar gör att det blir lättare att snabbt fatta rätt beslut. De prioriteringar 

som råder är; Säkerhet/Miljö, Kvalitet, Leverans och slutligen Ekonomi. Egentligen är det ingen 

uttalad prioritetsordning dem emellan utan tanken är att alla delar ska kunna uppnås samtidigt. 

Prioritetsordningen som anges ska endast användas då de står i motsats till varandra eller vid ett 

avvikande läge. 

3.2.4 Ledarskap 

Som stöd för SPS ska ledarskapet fungera. Det finns ett antal framtagna ledarskapsprinciper som 

beskriver vad en chef, men även en medarbetare, ska arbeta utefter. Dessa innebär bland annat att 

som ledare fungera både som lärare, tränare och coach samt att dess ledarskap sätter fokus på att 

lära genom att göra. 

3.2.5 Reflektion kring SPS förhållande till Lean 

Som tidigare beskrivet grundas Scania SPS i Lean. Många av de begrepp som återfinns i förklaringen 

av Scanias produktionssystem går att härleda till filosofin kring Lean, exempelvis synen på 

standardiserat arbetssätt och eliminering av slöseri. Som Peterson et al. (2009) påpekar kan inte 

filosofin om Lean appliceras rakt av utan hänsyn till vilken organisation teorin appliceras på och vilka 

förutsättningar som råder just där. Scanias produktionssystem är därför, utifrån grundpelarna i Lean, 

omarbetat för att passa de förhållanden som råder inom Scania och dess omvärld.  

Som visats ovan går de två filosofierna olika djupt in på olika områden varför de inte är utbytbara i 

detta sammanhang.  

3.3 Axel- och Växellådsmonteringen 
För att ge en förståelse för uppdraget och vilka delar av Scania som examensarbetet berör, 

presenteras nedan Axel- och Växellådsmonteringen. Inledningsvis beskrivs produktionsprocessen, 

vilken sedan efterföljs av en beskrivning av hur de olika avdelningarna inom materialhantering 

arbetar i dagsläget. Eftersom det framtagna resursplaneringsverktyget ska vara applicerbart på 
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vardera enskild avdelning inom Axel- och Växellådsmonteringen enligt direktiv, utförs även 

beskrivningen utifrån den uppdelning av avdelningarna som finns idag. Den information som 

presenteras nedan är framtagen genom observationer under praktisering på de olika avdelningarna. 

Den har även kompletterats med flertalet informella samtal med personalen inom respektive 

avdelning.  

Axel- och Växellådsmonteringen för lastbilar och bussar är belägen på Scanias produktionsområde i 

Södertälje. Inom benämningen Axel- och Växellådsmontering ingår dels montering av framaxel, 

bakaxel, specialaxel och växellåda från ingående komponenter till färdig produkt, dels montering av 

centralväxel. Axel- och Växellådsmonteringen i Södertälje ligger alltså inom aktiviteten produktion i 

värdekedjan, se Figur 9.  

 
Figur 9 Produktionens position i värdekedjan 

Logistikavdelningen inom Scanias Axel- och Växellådsmontering är uppdelad i de fyra ingående 

sektionerna logistikutveckling, materialplanering, produktionsplanering samt materialhantering. 

Dessa har därefter enskilda förgreningar nedåt i organisationsschemat. Materialhanteringen, vilket är 

den organisation som berörs i detta examensarbete, är uppdelad i sex olika avdelningar enligt bilden 

nedan. Varje ingående avdelning har därefter en produktionsledare som har övergripande 

personalansvar samt under denne en team leader som är samordnare av den personal som jobbar 

med den fysiska materialhanteringen. Till varje avdelning inom materialhanteringen finns även en 

verkstadstekniker. Strukturen åskådliggörs i Figur 10. 
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Figur 10 Organisationsschema logistik 

3.3.1 Produktion 

Axel- och Växellådsmonteringen tillhör samma produktionsenhet, på Scania benämnd DT, men 

monteringen utförs på separata områden i produktionslokalen där monteringen av centralväxel i 

nuläget är beläget i en närliggande produktionslokal på området. 

Monteringen inom produktionsenheten Axel- och Växellådsmontering sker på taktad lina med en 

separat produktionslina för varje produkt; framaxel, bakaxel, specialaxel, växellåda samt 

centralväxelns singeline och boogieline. Den färdiga centralväxeln blir efter monteringen en ingående 

komponent vid monteringen av bakaxeln, vilket visas i Figur 11. 
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Figur 11 DT:s position 

Takten på samtliga linor är förutbestämd och inom en viss tidshorisont konstant. Allt som produceras 

på linan är kundorderstyrt, vilket innebär att den montering som sker utförs utifrån kundens 

specifikation och ser därmed olika ut från den ena produkten till nästa i orderboken. De olika 

monteringslinorna har olika takttid vilket är nödvändligt eftersom det i en lastbil till exempel endast 

ingår en växellåda medan den kan innehålla flera fram- eller bakaxlar. 

All montering sker vid de olika stationerna på linan där montören/montörerna monterar fast en eller 

flera komponenter på den framväxande växellådan, centralväxeln eller axeln. Stationerna på linan är 

generellt fasta medan produkten förflyttas framåt mellan stationerna. Antalet artiklar som monteras 

vid varje station varierar dels med vilken monteringsstation som produkten befinner sig vid, dels 

beroende på vilken specifikation produkten har. Montörerna följer en standard vid monteringen. En 

schematisk bild över en monteringslina visas i Figur 12. 

 
Figur 12 Schematisk bild av en monteringslina 

Efter att produkten är färdigmonterad dockas den av från linan. Växellådorna skickas till testning 

medan axlarna sänds direkt till avdelningen för måleri. När växellådorna testats klart skickas även de 

till måleri innan de lagras in i ett färdigvarulager i väntan på transport till kund. Centralväxeln som 

tillverkats i en närliggande byggnad hämtas med vagnar och transporteras till byggnaden där 

bakaxelmonteringen sker.  
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3.3.2 Materialhantering 

Materialhanteringen inom Axel- och Växellådsmonteringen utförs som ovan nämnt av de sex 

arbetslag som är uppdelade i godsmottagning, förråd axel, furnering axel3, utlastning axel, växellåda 

och centralväxel. Gemensamt för dessa är att de arbetar utifrån ett antal arbetspositioner, där en 

person sköter en viss position en specifik dag. Arbetspositionen innehåller i sin tur ett antal 

arbetsmoment, se Figur 13, där antalet moment och innehållet i dessa varierar från position till 

position. 

 
Figur 13 Arbetspositionernas uppbyggnad 

På Scania, där det ideligen pågår ett arbete för ständiga förbättringar, förändras som tidigare nämnt 

arbetssätt snabbt. Då även exempelvis produktsortimentet skiftar frekvent medför det att vilka 

moment och inom vilken position det ska utföras ofta förändras. I och med detta kommer även 

innehållet i vardera arbetsposition att fortsätta förändras under examensarbetets gång. På grund av 

denna ständiga förändring kommer en förklaring om vilka moment som ingår i respektive position i 

dagsläget inte förklaras, utan exemplet nedan ska ge en förståelse för hur det skulle kunna se ut. I 

Figur 14 visas ett exempel på vilka moment som en furnerare har till uppgift att utföra.  

                                                           
3
 De positioner som jobbar direkt med att försörja monteringslinan med material kallas för furnerare på Scania 

och har till uppgift att se till att montören alltid har det material till hand som behövs för att utföra 
monteringen.  
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Figur 14 Exempel på ingående moment i en position 

Vidare, tillhörande varje ingående moment i arbetsstandarden, ska det finnas förklarat vad 

momentet innebär med bild och text. Ett exempel av beskrivning av momentet 0.07, Beställa box, 

finns i Figur 15. 

 

Figur 15 Exempel på beskrivning av ett ingående moment 

Pos 3 Furnering

0.01 Daglig tillsyn av truck

0.02 Inloggning av handscanner

3.00 Byte av MH-0394 och MH-0403

3.01 Beställa och hämta orange artiklar

3.02 Byte av internflöde (Bärhylsor)

3.03 Byte av internflöde (ekodummies)

3.04 Köra slinga

0.03 Äkta 2-binge H-pall

0.04 Äkta 2-binge E-pall

0.07 Beställa box

0.08 Tomboxhantering

0.09 Köra tompallar till uppmärkt yta

0.10 Byte av pall med MH-innehåll

0.11 Hämta pall ur förråd

0.12 Tömning av mellanlägg

0.13 Byte av boxpall

0.15 Ropa på Andon

Metodstandard, benämning
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Situationsbeskrivningen nedan syftar till att visa hur flödet av material sker genom Axel- och 

Växellådsmonteringen och vilka arbetsuppgifter som materialhanteringen ansvarar för totalt sett.  

Allt material som levereras till Axel- och Växellådsmonteringen från extern leverantör passerar 

godsmottagningen. Godsmottagningens uppgift är då att vidare leverera materialet till axel 

respektive växellådans förråd. Den största delen av godset som ska ingå centralväxelmonteringen 

passerar dock inte den nedan beskrivna godsmottagningen utan går via Scanias logistikcenter, vilket i 

detta arbete räknas som en extern leverantör. Generellt gäller vidare att förråd har som uppgift att 

försörja furneringen med material och furneringens kund är i slutändan produktionslinan. Det 

arbetslag vars uppgifter vidtar när monteringen är slutförd är utlastningen. 

De olika avdelningarnas inblandning i kedjan visas med Figur 16 där logistikcenter i detta 

examensarbete inte kommer att behandlas. Förklaringen till hur denna inblandning ser ut fås under 

kartläggningen av respektive avdelning. 

 
Figur 16 De olika logistikavdelningarnas inblandning i logistikkedjan 

3.3.3 Godsmottagning 

Ankommande gods 

När material ankommer till Axel- och Växellådans byggnad i Södertälje från leverantör för att 

användas i monteringen levereras det först till godsmottagningen. Här finns i dagsläget tolv stycken 

arbetspositioner som sköter materialhanteringen. Transportföretagen som lämnar godset har 

förutbestämda slottider för när de har tillåtelse att leverera, vilka är satta för att ge 

godsmottagningen möjlighet att planera ankomsten och få ett så jämnt inflöde av material som 

möjligt. Vid godsmottagningen finns två platser för transportbilarna att stanna vid för avlastning, 

vilket innebär att maximalt två stycken kan lossas samtidigt. Godset som ankommer är i de flesta fall 

föraviserat, vilket innebär att registreraren stämmer av att artikelnummer och antal kolli som står 

angivet på fraktsedeln stämmer överens med beställt antal vid leveransen. 

De som arbetar med lossning av godset har till uppgift att förflytta det material, som i samtliga fall 

levereras på pall, från lastbilen till en förutbestämd yta på godsmottagningens område utomhus, 

benämnd lossningsyta. Vid denna förflyttning sker också en första sortering av materialet beroende 

på om det ska levereras in till monteringen av växellådan eller till monteringen av axlar. Vid 

lossningen räknas även antalet kolli för att stämma av med antalet givet på fraktsedeln. Den 

arbetsbelastning som råder inom godsmottagningen är således till stor del beroende av hur många 

transporter med inkommande material som fås, samt hur mycket gods som anländer i respektive 

lastbil. 
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När materialet är ställt på avsedd plats märks det upp på godsmottagningen med gula flaggor som 

innehåller information om vilket datum godset ankommit, vilken plats i förrådet det ska levereras till, 

artikelnummer samt kolli-/crmnummer. Efter att allt gods är uppmärkt tar det olika vägar in till 

monteringsbyggnaden. Vidare sköts transport av gods till axelmonteringen av avdelningen förråd 

axel. För det gods som ska användas vid monteringen av växellådan sorteras pallarna ytterligare en 

gång innan transport in till produktionslokalen. På lossningsytan sorteras alla pallar utifrån om de 

innehåller boxar som lastbärare eller inte, dock inom samma lossningsyta. Efter denna sortering lyfts 

pallarna upp på ett rullband som leder dem in till monteringslokalen. Det finns där ett separat band 

för pallar respektive boxar.  

En bild som visar flödet av material genom godsmottagningen från en av avlastningsplatserna visas i 

Figur 17. 

  
Figur 17 Godsmottagningens layout. Pilarna visar materialflödet schematiskt från en avlastningsplats fram till 

inlastning i lokalen eller till området för förråd axel.  

Utgående gods 

Efter att monteringen, målningen och testningen av växellådan är gjord och växellådan är nerpackad i 

en egen pall, tar godsmottagningen vid igen för transport och inlagring i ett färdigvarulager. När den 

färdigmålade växellådan lagts ner i en pall och ställts på bandet in till färdigvarulagret av personalen 

tas den emot av en person på andra sidan på inbanan. Denna ansvarar för att flytta varje pall från 

transportbandet och transportera den till en plats i färdigvarulagret. I färdigvarulagret är 

lagerplatserna flytande, vilket medför att växellådorna lagras in utifrån en lagerlista som systemet 

ger. Växellådorna ankommer från monteringen med jämna mellanrum med en växellåda i taget. 

Detta medför att en växellåda lagras in i taget, även där med jämnt mellanrum som motsvarar den 

tid det tar för monteringen att färdigställa en växellåda, alltså produktionslinans takt. Då 

växellådorna ska skickas iväg till kund flyttas de från sin pallplats i lagret ut till ett rullband som tar 

växellådorna utomhus till den väntande lastbilen. Flödet illustreras i Figur 18.  
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Figur 18 Layout växellådans färdigvarulager. De färdiga växellådorna transporteras in till sin plats i 

färdigvarulagret via inbanan. Vid transport till kund sker transport ut från lagret till en lastbil via utbanan. 

Slutligen ansvarar även godsmottagningen för att lasta på pallarna med växellådor på en lastbil som 

ska frakta dem vidare ut till kund. Även denna lastbil har en given slottid för lastning. 

Övriga uppgifter 

Förutom ingående och utgående gods ansvarar även godsmottagningens personal för att sköta 

avsändningen av material från godsmottagningen. Detta innebär att de har ansvaret för att boka 

transporter, interna likväl som externa. Många av avsändningarna infaller slumpartat då behov 

uppkommer. Slutligen faller det även inom godsmottagningens uppgifter att ansvara för 

emballagehanteringen. Detta innebär dels att lasta returemballage från monteringen på lastbilar för 

transport från produktionsanläggningen, dels för att köra fram tomma pallar till slutet på 

monteringslinan för att kunna lägga växellådorna i efter färdig produktion.  

3.3.4 Centralväxel 

Vid centralväxelmonteringen finns i dagsläget sju stycken arbetspositioner inom materialhantering. 

Materialet som ska ingå i monteringen av centralväxlarna erhålls dels från godsmottagningen som 

beskrivits tidigare och dels från det för Scania i Södertälje gemensamma logistikcentret. Allt material 

kommer i vagnar på angivna tider vilka placeras utanför produktionslokalen. Materialhanteringen på 

centralväxeln ansvarar för avlastning av pallarna, och måste göra detta under den förutbestämda 

tiden som vagnen står utanför lokalen. Pallarna lyfts upp på en inbana för vidare transport in i 

byggnaden. Från inbanan kan materialet antingen flyttas vidare till förråd, buffertplats, en 

förmontering eller direkt till monteringslinan beroende på produkt.  

Vid centralväxeln tillämpas visuell kontroll för furnering till monteringslinan vilket innebär att 

montören vid monteringslinan tänder en lampa eller hissar en flagga vilket signalerar när en pall 

behöver bytas ut inom området. Ansvarig furnerare för det området kör då dit och kontrollerar vad 

som behöver bytas ut. Den tomma pallen lyfts bort och streckkoden för artikeln skannas för att göra 

en beställning. Sedan hämtas beställningen och körs till den tomma platsen. Det används ett 

tvåbingessystem för försörjning av många av artiklarna. Förutom detta används även plockning till 

kitt för vissa artiklar. Detta arbete utförs även det av de som arbetar med materialhanteringen och 

kittningen utförs under en given takttid.  

När centralväxeln är färdigmonterad körs den med truck till en utbana och lastas därefter på en vagn 

som tar dem vidare till monteringslinan för bakaxlar.  
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3.3.5 Förråd axel 

I dagsläget finns tolv positioner inom avdelningen förråd axel. Förrådet hör till axellinorna, fram- och 

bak- och specialaxel, samt deras förmonteringar och ansvarar för att transportera materialet från 

godsmottagningen in till förrådet samt att göra utplock av material från förrådet till linorna. Arbetet 

för förråd axel vidtar där godsmottagningens slutar och börjar därför med att sortera pallarna som 

tidigare märkts upp av godsmottagningen på lossningsytan. Här görs en grov sortering av pallarna 

utefter vilken adress de ska till inom produktionsanläggningen och placeras på korrekt sorteringsyta.  

Transport till respektive intern adress görs med hjälp av olika typer av vagnar. Tomma vagnar körs till 

sorteringsytan enligt ett bestämt körschema där de lastas med pallar. Här skiljs på AP-vagnar vilka 

körs in till förrådet, VB-vagnar vilka körs till visuella buffertar nära linorna samt CVX-vagnar vilka körs 

till byggnaden för centralväxelmontering. Även utkörning av vagnar till respektive adress görs enligt 

bestämt schema. Då vagnarna lämnas vid den visuella bufferten tar avdelningen furnering axel över 

ansvaret för materialet. På samma sätt tar materialhanteringen vid centralväxelmonteringen över 

ansvaret då vagnarna lämnas utanför deras byggnad. 

De vagnar som körs in till höglagret tas däremot omhand inom avdelningen förråd. Pallarna lagras in, 

dels i högförrådet och dels i boxförrådet där boxarna på en pall splittas och lagras in var för sig. Alla 

pallar och boxar har en, från systemet, given adress som de lagras in på. Båda förråden är flytande.  

I Figur 19 visas en illustration på layouten för avdelningen förråd axel.  

   
Figur 19 Layout förråd axel. Pallar körs från godsmottagningen till förrådet där de lagras in i hög- eller 

boxförrådet. Vid signalerat behov sker transport från förrådet till monteringslinorna. 

Det material som behövs vid någon av axellinorna eller dess förmonteringsstationer beställs av 

furneringen. I förrådet fås då utskrivna etiketter som anger vad som ska hämtas från högförrådet 

eller boxförrådet uppdelat på olika områden. Den som plockar materialet i förrådet har en bestämd 

takt för när vilket område ska behandlas. Pallar från högförrådet hämtas och placeras på en vagn. 

Även hämtning av vagnar sker enligt bestämt schema. Plockningen i boxförrådet är endast uppdelad 

på tre områden; fram- och bak- och specialaxellinan. Boxar ifrån boxförrådet plockas till en vagn som 

kallas rack. När ett område är plockat lämnas racket på avsedd plats och inväntar hämtning av 

furneringen. Liksom för pallarna är det hur många beställningar som ankommit som bestämmer hur 

många boxar som plockas till respektive rack. 
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3.3.6 Furnering axel 

Furnering axel består idag av tolv positioner och ansvarar för all materialförsörjning till de tre linorna 

för fram- och bak- och specialaxelmontering. 

Furneringen är uppdelat på två huvudområden, ett gemensamt för fram- och specialaxel och ett 

enskilt för bakaxel. Furneringen består i huvudsak av olika trucktransporter, men det finns även olika 

typer av omplockstationer inom avdelningen. Placeringen för omplockstationen visas i Figur 20.  

  
Figur 20 Layout furnering axel. Materialet hämtas från förrådet vartefter det transporters till sin adress som 

kan vara vid en visuell buffert (VB), framme vid linorna eller vid plockningsstationerna. 

Utmed monteringslinan används olika typer av lastbärare för att förvara materialet. Det finns 

helpallar för stora komponenter och halvpallar och gröna boxar för de något mindre. Dessutom 

används små blå boxar och ännu mindre bruna kartonger. Generellt sett tillämpas ett 2-binge system 

vid monteringslinorna.  

För högförbrukande artiklar finns pallar mellanlagrade på visuella buffertplatser. Vid linan samt 

sekvensplockplatsen signaleras behov av pallbyte antingen genom att locket till pallen flyttas eller via 

gula flaggor som skjuts ut. Furneringen ansvarar då för att byta den tomma pallen mot en ny från 

buffertplatsen. 

För vissa skrymmande artiklar sker i dagsläget sekvensplock. Sekvensen fås genom 

produktionssystemet. Innan en sekvensplockad pall körs till linan kontrolleras sekvensen av en annan 

person för att säkerställa att ordningen är korrekt. Pallen hämtas sedan av en truckförare först när en 

pall på linan är tom, även här tillämpas alltså 2-bingesystem.  

De artiklar som lagras i boxförrådet beställs och hämtas av furneringen. Först körs en runda vid en av 

de båda linorna för att göra en visuell kontroll av behovet. Beställningar görs via skanner då behov 

finns vilket då automatiskt förmedlas till boxförrådet, beskrivet ovan. Furneringen ansvarar även för 

att hämta boxarna i förrådet när de plockats till ett rack. Racket körs ut till den berörda linan och 

boxarna lämnas vid sina respektive adresser. Även tomma boxar hämtas upp under rundan. Dessa 

arbetsuppgifter görs i en bestämd ordning enligt ett körschema. 
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För artiklar i som är mindre till storlek sker omplock till annat än originalemballage på en 

omplockningsstation. Det mesta materialet hanteras genom att det först genomförs en visuell 

kontroll vid linan genom att en förutbestämd runda körs. På materialställagen vid linan finns det 

angivet en streckkod samt en min- och maxnivå för antal artiklar/emballage. Om antalet är under 

maxnivån beställs önskat antal enheter genom skanning av streckkod samt en manuell angivelse av 

önskat antal. När hela rundan är genomförd återgår personen till omplockningsstationen där alla 

beställda artiklar skrivits ut på klisteretiketter. Artiklarna plockas sedan i angivet emballage och körs 

ut till sin adress på linan, tomboxar tas med tillbaka. Vissa artiklar som finns i omplockningsstationen 

beställs automatiskt av systemet när saldot räknas ner. För övriga artiklar behöver furneraren själv 

göra en manuell beställning till förrådet. 

3.3.7 Utlastning axel 

Avdelningen för utlastning axel består av åtta positioner idag. Då en axel är färdigmonterad 

transporteras den automatiskt från fram- respektive bakaxellinan via en skena i taket och in till 

måleriet. För specialaxellinan sker denna förflyttning manuellt. I måleriet genomgår axlarna ett antal 

moment innan de är färdiga för leverans. Transporten inom måleriet sker under hela processen med 

hjälp av skenan i taket. Då en axel är färdigställd dockas den av från skenan för att sedan transporters 

ut till utlastningen via två rullbanor kallade utbanor. Det är först när axlarna ankommer på utbanorna 

som utlastningens arbete tar vid. Hela layouten för utlastning axel visas i Figur 21, där de blå pilarna 

illustrerar flödet av färdigmonterade axlar. 

 
Figur 21 Layout utlastning axel. De färdiga axlarna ankommer på utbanor för vidare transport till 

sorteringsytor och slutligen till en lastbil som ska transportera dem vidare till kund. 

Axlarna ankommer en och en på de två utbanorna i takt med måleriets takttid. Därifrån lyfts de av 

banan med en truck och grovsorteras på olika ytor med hänsyn till vilken monteringsanläggning de 

ska till i världen. Då axelmonteringen inte har samma produktionssekvens som 

monteringsanläggningarna samt eftersom axelmonteringen är uppdelad mellan fram- och bakaxlar 

behöver ytterligare en sortering göras. Även denna koordinering sker med truck och axlarna sorteras 

i ordning efter monteringsanläggningens sekvens. Detta arbete kan påbörjas först när en yta är 
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komplett med alla axlar som ska med en viss lastbil. På utlastningen finns i totalt sett i snitt ett dygns 

produktion av axlar. 

Lastbilarna som transporterar axlarna till respektive monteringsanläggning inkommer till utlastningen 

enligt ett bestämt slottidsschema. Då en lastbil inkommit lastas denna enligt den bestämda 

sekvensen. Axlarna staplas tre på varandra i lastbilen fortfarande vilande på transportracken4.  

Använda transportrack skickas efter leverans tillbaka till axelmonteringen. Utlastningen tar då emot 

lastbilen med rack och lastar av denna samt placerar racken på en buffertplats. Kontinuerligt behövs 

nya rack vid avdockningen inne på måleriet varför racken transporteras från buffertplatsen till 

inbanan. Sedan åker racken via inbanan och in till avdockningsstationen igen.  

3.3.8 Växellåda 

Inom avdelningen för växellåda finns i dagsläget tolv positioner. När godsmottagningen lastat in 

pallarna på de två rullbanden enligt beskrivningen tidigare tar personalen tillhörande växellådan vid. 

Av de två rullbanden som materialet ankommer på är ett avsett för hel- och halvpall samt det andra 

för pallar innehållande mindre boxar med material. En person på avdelningen har som ansvar att när 

godset anländer på banan för pallar, lagra in det i högförrådet. Det förråd som finns på växellådan 

fungerar som en buffert för att täcka upp för eventuell förändring i åtgång av materialet eller 

försening från leverantörens sida. Pallarna som ankommer på rullbandet är redan vid inleverans 

uppmärkta med både datum, artikelnummer, kollinummer och till vilken plats i förrådets hyllställage 

som pallen ska lagras in på. Inbanan visas längst till höger på illustrationen av växellåda i Figur 22. 

 
Figur 22 Layout växellåda. Materialet ankommer på inbanorna för vidare transport in i respektive förråd. 

Därifrån transporteras det vidare till monteringslinan. 

De pallar som ankommer på det andra bandet för små boxar lagras även det in i ett förråd, på Scania 

benämnt boxförråd. Även från detta rullband anländer pallen uppmärkt med artikelnummer, 

kollinummer och adress till tilldelad lagerplats.  

                                                           
4 Transportrack är en metallställning som används för att transportera de färdiga axlarna på hela vägen till kund. Transportracken går sedan 
via ett returflöde tillbaka från kunden efter att axlarna är levererade. 
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Vid växellådans monteringslina används lastbärarna helpallar, halvpallar, gröna boxar, mindre blå 

boxar samt de minsta bruna kartongerna. För de flesta lastbärare använder man sig av ett 

tvåbingesystem och visuell inspektion. Om en av de två lastbärarna för artikeln är tom innebär det 

att denna ska bytas ut till ny, full sådan. Personen skannar då en sträckkod som sitter vid pallens plats 

vid linan och får då ut ett utskrivet papper som anger plats i förrådet som den artikeln finns. Därefter 

hämtas artikeln från ställaget i förrådet och levereras den till avsedda plats på linan. Furneraren har 

även som ansvar att visuellt inspektera huruvida någon blå box med mindre komponenter behöver 

fyllas på. Då scannar furneraren sträckkoden varvid en gul klisterlapp med artikelnummer, 

kollinummer samt adress i både förråd och på monteringslinan skrivs ut. 

Påfyllningen av de gröna och blå boxarna till monteringslinan fungerar på samma sätt förutom att de 

lappar som skrivs ut i detta fall är klisterlappar från en annan skrivare och att fler boxar kan levereras 

ut på samma gång då de tar mindre plats på trucken. Utifrån utskriften i skrivaren hämtas de blå 

boxarna från förrådet med hjälp av en typ av lågplockstruck och kör sedan längs med hela 

monteringslinan för att lämna boxarna på avsedd plats.  

Som tredje typ av lastbärare vid monteringslinan använder sig Scania av de tidigare nämnda bruna 

små kartongerna. Dessa innehåller material som klassas som lågvärda, exempelvis skruvar. De små 

bruna kartongerna ankommer till förrådet för växellåda i pallar och lagras in i de två nedersta 

nivåerna i hyllställaget i lagret. Dessa fylls på vid linan med hjälp av en lågplockstruck och hämtas 

även med den trucken från pallarna i hyllställaget. De bruna kartongerna förbrukas i olika mängd 

vilket medför att vissa måste fyllas på oftare än andra. Påfyllningen av de små bruna kartongerna 

sker utifrån ett förutbestämt schema som anger vilka artiklar som ska fyllas på när. 

Förutom att jobba med att fylla på material vid monteringslinan har även avdelningen växellåda 

andra uppgifter vilka involverar hantering och förflyttning av den färdiga växellådan. När växellådan 

är färdigtillverkad på monteringslinan ska den flyttas över till ett annat område för testning. Detta 

görs med truck i två steg. Först flyttas växellådan från slutstationen på linan till en buffertplats på 

golvet i närheten av teststationerna. Därefter flyttas den vidare till någon av teststationerna. När 

växellådan testats klart flyttas den slutligen till ett rullband som tar växellådan vidare in till måleriet.  

När växellådan är färdigmålad behöver den flyttas från måleriet vidare till rullbandet som tar 

växellådan till färdigvarulagret, vilket även det faller på personalen som arbetar med 

materialhantering vid växellådsmonteringen. Ytterligare uppgift för dem är att lyfta tomma pallar till 

måleriets avdelning som färdigmålade växellådorna kan förvaras i.  

En ingående komponent i en växellåda tillverkas i en annan byggnad på området. Denna hämtas 

utifrån ett bestämt tidsschema i vagnar från den byggnaden och körs ned till monteringsområdet för 

växellåda. Dessa lossas därefter från vagnen och ställs upp på ett rullband för att bli en ingående 

komponent i växellådan.  

3.4 Nuvarande resursplaneringssystem 
För att få en förståelse för de problem som upplevs med dagens resursplaneringssystem samt för att 

kunna utveckla dessa till ett bättre anpassat verktyg, behöver de nuvarande verktygen kartläggas i 

ett inledande skede. I dagsläget finns sex olika resursplaneringsverktyg, ett för vardera avdelning 

inom Axel- och Växellådsmonteringen. Dessa har samtliga utvecklats av de enskilda avdelningarna 
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och har därför olika uppbyggnad på grund av de varierande förutsättningarna och behoven inom 

respektive avdelning samt att arbetet har prioriterats olika mycket inom olika avdelningar. 

Gemensamt för samtliga bemanningsverktyg, centralväxel exkluderat, är att de visar en beräknad 

beläggningsgrad för vardera arbetsposition, enligt bilden nedan. Denna beläggningsgrad är definierad 

som den andel av den tillgängliga tiden inom en position som utnyttjas. Samtliga verktyg är även 

skapade i Microsoft Excel och används i huvudsak för den långsiktiga planeringen av 

bemanningsbehovet samt som ett hjälpmedel i ambitionen att balansera arbetsbelastningen mellan 

de olika positionerna. I Figur 23 visas ett exempel på det resultat ett av dagens 

resursplaneringssystem genererar. 

 
Figur 23 Exempel på visualiserad beläggningsgrad för respektive position på godsmottagningen 

3.4.1 Godsmottagning 

Bemanningsverktyget för godsmottagningen utgår från att ett arbetsmoment inom en arbetsposition 

tar ett uppmätt antal sekunder att utföra. Varje moment inom positionen måste sedan utföras ett 

antal gånger beroende på vilket antal växellådor som ska tillverkas under den dagen. Antalet 

moment som utförs inom positionen tillsammans med den tid vardera moment tar att utföra samt 

hur många gånger per skift som momentet utförs ger tillsammans hur många sekunder de givna 

arbetsuppgifterna tar att genomföra. Denna siffra visas som en total summerat över en arbetsdag. 

Då godsmottagningen arbetar i två-skift med förutbestämda arbetstider räknar modellen utifrån 

detta ut hur många sekunder som varje anställd finns till förfogande under sitt skift, vilket sedan blir 

grund till att räkna ut beläggningsgraden på positionen. 

I resursplaneringsverktyget finns samtliga arbetspositioner och dess ingående moment definierade, 

se Figur 24. Ett exempel på ett arbetsmoment är 0.01 Daglig tillsyn av truck. Detta moment tar enligt 

modellen två minuter att utföra och ska göras en gång på förmiddagen samt en gång på 

eftermiddagen. Tiden för momentet tillsammans med antalet gånger det ska utföras ger vilken total 



Sistuationsbeskrivning 

41  

 

tid som arbetsmomentet tar att utföra under en arbetsdag. Detta kan utläsas ur kolumnen Total tid 

FM eller Total tid EM till höger i figuren. Total tid för samtliga moment summeras sedan längst ner i 

verktyget, där även beläggningsgraden räknas ut som tidsåtgång dividerat med arbetstid som här 

utgör den tillgängliga tiden som finns till förfogande för att utföra arbetsuppgifterna. 

 
Figur 24 Exempel på positionsbeskrivning med tidtagning för respektive moment 

Den tid som ett arbetsmoment tar i förfogande är uppmätt under en ”normaldag” då antalet 

växellådor som producerades ekvivalent med ett genomsnitt. Denna normaldag används därefter 

som en standard för att fungera som en referens. Om antalet växlar som monteras under ett skift 

skiljer sig från detta standardtal fylls det in i modellen och omvandlas till en faktor av det antal som 

producerades under normaldagen. Den faktor som fås används efter detta till att beräkna hur många 

gånger respektive moment behöver utföras under skiftet givet den nya produktionskvantiteten. Som 

tidigare nämnt ansvarar godsmottagningen för avlastning av ingående komponenter till både axlar 

och växellådor, men verktyget tar dock endast hänsyn till antalet monterade växellådor. Dessutom 

tar inte verktyget hänsyn till faktiska inflödet av material utan endast den mängd som förbrukas vid 

monteringslinan. 

Den resursplaneringsmodell som används i dagsläget gör antagandet att antalet gånger ett moment 

måste utföras är proportionellt med antalet växellådor som produceras på linan denna dag. 

Modellen säger alltså att ett moment endast behöver utföras hälften så många gånger om antalet 

producerade enheter är hälften jämfört med en normaldag. Modellen utgår vidare ifrån att det 

enskilda momentet tar lika lång tid att utföra oavsett tillverkningskvantitet. 

Positionsstandard Version 1.5 Datum: XXXX-XX-XX

Position Takt

Pos 3 Furnering XXX

Total tid FM Total tid EM

0.01 Daglig tillsyn av truck 0:02:00 1 1 0:02:00 0:02:00

0.02 Inloggning av handscanner 0:02:00 1 0 0:02:00 0:00:00

3.00 Byte av MH-0394 och MH-0403 0:02:06 1 0 0:02:31 0:00:00

3.01 Beställa och hämta orange artiklar 0:03:39 0 0 0:00:00 0:00:00

3.02 Byte av internflöde (Bärhylsor) 0:03:16 11 12 0:35:56 0:39:12

3.03 Byte av internflöde (ekodummies) 0:06:00 1 0 0:07:12 0:00:00

3.04 Köra slinga 0:03:19 20 14 1:06:20 0:46:26

0.03 Äkta 2-binge H-pall 0:01:00 57 0 0:57:00 0:00:00

0.04 Äkta 2-binge E-pall 0:00:40 10 0 0:06:40 0:00:00

0.07 Beställa box 0:00:23 56 0 0:21:42 0:00:00

0.08 Tomboxhantering 0:00:22 45 0 0:16:30 0:00:00

0.09 Köra tompallar till uppmärkt yta 0:01:06 23 15 0:25:18 0:16:30

0.10 Byte av pall med MH-innehåll 0:02:06 4 0 0:07:32 0:00:00

0.11 Hämta pall ur förråd 0:01:30 70 0 1:45:00 0:00:00

0.12 Tömning av mellanlägg 0:04:12 3 1 0:12:36 0:04:37

0.13 Byte av boxpall 0:02:57 1 0 0:03:32 0:00:00

0.15 Ropa på Andon 0:00:30 1 1 0:00:36 0:00:33

3.07 Köra Internflöde Retarderfäste 0:00:36 2 1 0:01:12 0:00:40

TOTAL FM EM

50% 82% 17%

14:46:00 7:34:00 7:12:00

1:49:58
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Avdelning

DTLLC

Metodstandard, benämning Viktigt/att tänka på

Arbetstid

Tidsåtgång 8:03:35 6:13:38
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Genom att förändra faktorn producerad kvantitet förändras den totala tid en position tar att utföra 

och i förlängningen visualiseras beläggningen på positionen som förändrad. I dagsläget används detta 

planeringsverktyg, dock utan tillförlit till det. Uppdateringen av verktyget sker inte lika ofta som 

förändringar sker av till exempel arbetssätt för ett moment, vilket medför att verktyget inte längre 

speglar verkligheten.  

3.4.2 Förråd axel 

Bemanningsverktyget som finns i dagsläget för förråd axel tar även det hänsyn till vilken 

produktionskvantitet som råder. Utifrån historisk data finns det beskrivet hur många kolli av 

respektive slag som går åt till att tillverka en axel. Detta antal kolli tillsammans med antalet 

producerade axlar ger därmed det totala antal kolli som måste förflyttas under den aktuella dagen. 

Då mycket av flödet inom förråd axel går enligt en förutbestämd takt tar resursplaneringsverktyget 

dels hänsyn till om personalen hinner utföra sitt moment under takttiden, dels görs en kontroll att 

antalet kolli som ska transporteras också får plats på den truck som används för transporten under 

den takttiden. Det går alltså i planeringsverktyget att utläsa dels vilken beläggning en arbetsposition 

har under en takt, dels hur mycket av truckens kapacitet som utnyttjas vid transporten. Den senare 

av dessa är endast en koll för att se att antalet kolli som behöver förflyttas inte överstiger vad som är 

möjligt att lasta på trucken. Verktyget som används till förråd axel tar inte hänsyn till vilken typ av 

axlar som ska monteras. 

Data till det resursplaneringssystem som används på förråd axel idag har inte uppdaterats på lång tid 

vilket medför att tider för moment exempelvis är inaktuella. Olika personer har ansvarat för 

uppdateringen och i dagsläget finns ingen rutin för detta. 

3.4.3 Furnering axel 

Resursplaneringsverktyget för avdelningen furnering axel är uppbyggt utifrån samtliga 

artikelnummer som används till monteringen av en axel. Dessa artikelnummer ingår i ett så kallat 

masterdokument och har skapats manuellt. I masterdokumentet finns det definierat vilka artiklar 

som ingår i vilka axlar separerat på om de ingår i samtliga axlar, i de med skivbroms, trumbroms eller 

RPX som är en speciell typ av trumbroms. Detta förs in i indatabladet enligt exemplet i Figur 25. 

 
Figur 25 Exempel på indatablad för furnering axel. Här anges andelen trumma (trumfaktor), andelen RPX 

(RPXfaktor) samt andelen skiva (skivfaktor) 
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Beroende på vad den individuella artikeln ska användas till för axel samt vilken andel av den totala 

produktionskvantiteten som är denna typ av axlar, fås ett antal av denna artikel som förväntas 

förbrukas denna dag. Detta, i kombination med vilken lastbärare artikeln använder, resulterar i hur 

många gånger som denna lastbärare måste bytas vid monteringslinan respektive dag.  

I masterdokumentet finns det definierat en transportsträcka som respektive artikelnummer behöver 

förflyttas från förråd eller plockstation till given plats på monteringslinan. Hur lång tid det då tar för 

furneraren att flytta denna artikel till avsedd plats är dels beroende på denna sträcka, dels beroende 

på vilken hastighet trucken har under transporten samt hur lång tid det tar att lasta och lasta av 

pallen. Resursplaneringsmodellen tar hänsyn till detta genom att, förutom transportsträckan, 

använda en genomsnittlig transporthastighet för trucken med en start- och stoppsträcka inräknad 

samt en tid för genomsnittlig på- och avlastning av pall. I modellen görs antagandet att endast en pall 

i taget fraktas, vilket dock inte är fallet i praktiken. Masterdokumentet har inte uppdaterats sedan 

skapandet, däremot justeras taktider och volymer i indata inför en förändring. 

Genom att multiplicera antalet byten av lastbärare med tiden det tar för ett byte av densamma, fås 

vilken tid som furneraren måste lägga på att byta denna artikel under ett skift. Summeras denna tid 

för alla artiklar som furneraren ansvarar för erhålls den totala tid som furnerarens arbetsuppgifter 

förväntas ta under skiftet. Detta ger sedan beläggningen på positionen på samma sätt som för övriga 

avdelningar.  

3.4.4 Växellåda 

Bemanningsverktyget för växellåda är uppbyggt utifrån samma grund som det som används till 

godsmottagningen. Eftersom växellåda har andra moment att utföra är indata i modellen skiljd från 

indata i bemanningsverktyget för godsmottagning. I övrigt fungerar verktygen på samma sätt och tar 

hänsyn till antalet producerade växlar under en dag på samma sätt. Uppdateringen av växellådans 

verktyg sker mer sällan än önskvärt. Tanken är att det ska uppdateras med ny data inför en 

förändring för att se hur detta påverkar positionerna, dock tillämpas det inte alltid. 

I dagsläget finns även en arbetsversion av ett nyare bemanningsverktyg för växellåda som ska ha 

bättre precision vid färdigställande. Detta är tänkt att, förutom att ta hänsyn till antalet växellådor 

som monteras totalt, även uppmärksamma hur många av dessa som har olika tillval. Då tillvalen till 

växellådorna resulterar i fler ingående komponenter och därmed högre arbetsbelastning för 

positionerna inom växellåda, skulle detta verktyg bättre visualisera beläggningen. 

3.4.5 Centralväxel 

Avdelningen där centralväxeln monteras har i dagsläget inget resursplaneringsverktyg som 

visualiserar vilken beläggning som en arbetsposition har. Det verktyg som används är istället en 

positionsstandard där varje moment som enligt standarden ingår i positionen har klockats och tiden 

det tar att utföra momentet har delats upp i värdeskapande och icke värdeskapande tid. Utifrån den 

tid som momenten tar att utföra görs sedan, med hjälp av handpåläggning, en utvärdering om vilka 

arbetsmoment som bör ingå i positionen och om den anställde kommer hinna utföra dessa under det 

förutbestämda tempot.  
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3.4.6 Utlastning 

Den resursplaneringsmodell som används för att beräkna beläggningen på arbetspositionerna inom 

utlastningen är i dagsläget även det uppbyggd likt godsmottagningens resursplaneringsmodell. 

Denna utgår från att ett visst arbetsmoment inom en position tar en given lång tid att utföra och att 

detta moment sedan måste utföras ett visst antal gånger på en dag beroende på vilken kvantitet av 

axlar som monteras. Även här görs förutsättningen att ett moment tar lika lång tid att utföra oavsett 

tillverkningskvantitet, samt att antalet gånger momentet måste utföras är direkt proportionellt mot 

den producerade kvantiteten. Det som särskiljer utlastningens resursplaneringsverktyg från 

godsmottagningens är i dagsläget att utlastningens tider är uppdelade i transport och handhavande. 

Även utlastningens verktyg är inte uppdaterat på länge. Tanken här är även den att en uppdatering 

ska ske inför en förändring, men det utförs inte alltid. 
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4 Fördjupad 

förstudie 
I detta kapitel redovisas resultatet av den fördjupade förstudie som genomförts på Axel- och 

Växellådsmonteringen. Kapitlet inleds med att den övergripande beläggningsformeln för verktyget 

presenteras vartefter de ingående delarna inom denna behandlas var för sig. 
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4.1 Struktur för beläggningsberäkning 
Som beskrivet i de tidigare direktiven ska en arbetsbeläggning på en position visualiseras likt 

nuvarande resursplaneringssystem. Som uppmärksammat under kartläggningen är samtliga 

arbetspositioner inom de olika avdelningarna uppbyggda utifrån ett antal arbetsmoment som 

behöver utföras. Vidare tar varje moment en viss tid att utföra och måste även göras ett visst antal 

gånger under en angiven arbetstid. Hur stor beläggning på en arbetsposition som detta resulterar i 

räknas ut som förhållandet mellan hur lång tid arbetsmomenten inom positionen tar att utföra, 

antalet gånger respektive moment behöver uträttas samt vilken tid personen har på sig att 

genomföra dessa. Detta kan sammanfattas med formeln nedan och kommer att utgöra grunden för 

även det nya resursplaneringsverktyget. Samma övergripande beläggningsformel används alltså i 

flera av de nuvarande resursplaneringsverktygen, men den kommande nedbrytningen av de 

ingående komponenterna är den struktur som tagits fram av författarna under examensarbetets 

gång.  

           
                                                                         

               
 

Enligt den ovan gjorda kartläggningen kan därefter den tillgängliga tiden, tiden momentet tar att 

utföra samt antalet gånger momentet utförs variera från den i positionsstandarden uppmätta tid och 

antal beroende på vilken position som kartläggs. Dessa komponenter kan även i sin tur variera från 

dag till dag inom en position beroende på vilka förhållanden som råder den dagen. För att kunna 

bygga upp resursplaneringssystemet utifrån den ovanstående grunden behöver de tre ingående 

komponenterna i beläggningsberäkningen redas ut för att få en komplett bild över vad som ger 

beläggning på en arbetsposition.  

4.1.1 Tillgänglig tid 

Den tillgängliga tiden för en arbetsposition eller ett moment inom en position skiljer sig beroende på 

om detta är bunden till någon produktionstakt eller slingtakt alternativt om den inte är det och 

skifttiden då istället utgör den tillgängliga tiden. Med bunden till en takt innebär att de moment som 

ska utföras inom positionen utförs ett antal gånger under varje takt, exempelvis momentet 

avdockningen av den färdigmonterade växellådan, som innebär att den lyfts av linan en och en för 

varje takt. Antalet gånger momentet behöver utföras behandlas vidare nedan. 

Som beskrivet sker all produktion inom Axel- och Växellådsmonteringen utifrån en given 

produktionstakt, dock skiljer sig denna mellan de olika produktionslinorna. De olika 

produktionstakter som ett moment kan vara låst till är axel fram, axel bak, specialaxel, axel måleri, 

växellåda, växellåda måleri, CVX singelline samt CVX boogieline. För ett moment som är låst till en 

produktionstakt blir den tillgängliga tiden att utföra momentet just den aktuella produktionstakten 

eftersom momentet behöver hinna utföras inom varje takt. Beläggningen för ett skift för en position 

som endast innehåller moment som är låsta till samma takt blir således densamma som 

beläggningen under en takt eftersom ett skift endast är en summa av ett antal takter.  

Det tredje förhållandet som identifierades under nulägesbeskrivningen av verksamheten var att en 

position även kan vara låst till en typ av slingtakt där ett visst antal moment utförs under en slingtid 

som sedan upprepas ett bestämt antal gånger per skift. Generellt är en slingtakt längre än 
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produktionstakten och arbetsmomenten fler, vilket är anledningen till att dessa två typer av låsta 

positioner särskiljs i Figur 26. 

 
Figur 26 Nedbrytning av tillgänglig tid för en position 

De tidpunkter som den tillgängliga tiden för ett moment skulle förändras är enligt ovanstående bild 

vid en förändring av antingen skiftgången, produktionstakten eller slingtakten för positionen. 

4.1.2 Tid för ett moment 

Vid kartläggningen av arbetspositionerna upptäcktes det att tiden det tar att utföra ett moment inom 

en position antingen är konstant eller inte konstant och då har ett beroende kopplat till den rådande 

produktionen. Vissa moment som exempelvis daglig tillsyn av truck tar alltid lika lång tid för 

personalen att utföra oavsett vad som monteras på linan. Däremot skiljer sig tiden för momentet 

hämta pall beroende på var just den pallen ska hämtas ifrån. Se Figur 27. 

 
Figur 27 Nedbrytning av tid för ett moment inom en position 

4.1.3 Antal gånger momentet utförs under tillgänglig tid 

Vidare kan även antalet gånger ett moment behöver utföras också vara konstant eller icke konstant. 

Vid en kartläggning av arbetsmoment inom positionsstandarderna har det visat sig finnas moment 

som behöver utföras var dag, var skift eller var takt oavsett vilka förhållanden i produktionsvolym 

eller godsflöde som råder. Förutom de moment som är konstant till antalet finns även sådana som 



Fördjupad förstudie 

50  

 

varierar med vilket materialflöde som råder. Vid kartläggningen identifierades det tre stora 

materialflöden som påverkar hur ofta ett moment inom en arbetsposition behöver utföras. Dessa är: 

 Volymåtgång vid produktion 

 Mängden inkommande gods 

 Mängden utgående gods i form av färdiga produkter  

För att kunna visualisera beläggningen på vardera arbetsposition bör alltså hänsyn tas till dessa 

materialflödens påverkan på hur ofta ett moment behöver utföras. Som fjärde aspekt vid 

identifieringen av momentets frekvens finns ett så kallat slumpberoende. Detta innebär att antalet 

gånger ett moment behöver utföras under den tillgängliga tiden inte går att härleda till någon 

produktionsfaktor utan infaller med slumpmässiga mellanrum. Sammanfattningsvis kan antalet 

gånger ett moment behöver utföras presenteras i Figur 28. 

 
Figur 28 Nedbrytning av antalet gånger ett moment behöver utföras inom en position 

För de positioner som är påverkade av volymåtgång vid produktion kan den tid ett moment tar att 

utföra samt hur många gånger det behöver utföras bero på dels hur mycket som tillverkas, men även 

vilken produktmix som råder. Detta eftersom vissa produkter som monteras innehåller fler och 

annorlunda komponenter än andra. Då Axel- och Växellådsmonteringen innefattar de sex 

produktionslinorna axel fram, axel bak, specialaxel, växellåda, CVX singleline samt CVX boogieline kan 

produktionsvolymen brytas ner i dessa. Dessutom finns det möjlighet att bryta ner dessa ytterligare, 

se Figur 29. 
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Figur 29 Nedbrytning av volymåtgång vid produktion 

Likväl som att produktionsvolymen kan brytas ner på de olika linorna kan även mängden utgående 

gods brytas ned eftersom det flödet är uppdelat mellan axel och växellåda, se Figur 30. 

 
Figur 30 Nedbrytning av utgående gods 

Totalt sätt ger dessa beroendeträd vilka vidare undersökningar som behöver göras för att komma 

fram till vad som medför att ett moment tar en viss tid att utföra, vad som påverkar hur ofta det 

behöver utföras samt vilken tid de har på sig att utföra momenten för att kunna räkna ut vilken 

beläggning som råder på de olika positionerna. 

4.2 Sammanfattning av struktur 
Sammantaget ser strukturen för det nya resursplaneringssystemet ut enligt Figur 31. För varje 

moment inom respektive position på Axel- och Växellådsmonteringen kan denna struktur följas för 

att identifiera just vad som är den tillgängliga tiden för momentet, vad som medför att momentet 

behöver utföras ett visst antal gånger. 
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Figur 31 Struktur för det nya resursplaneringssystemet
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5 Uppgifts-

precisering 
I detta kapitel definieras det studerade systemet. Därefter struktureras syftet upp och bryts ner i 

delsyften för att göra problemet lättare att angripa. Genom att därefter bryta ner problemställningen 

till konkreta frågeställningar fås en bättre bild över de berörda huvud‐ och underfrågorna med mål 

att kunna utföra arbetet och besvara syftet. 
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5.1 Det studerade systemet  
För att få en bild av examensarbetets studerade system visas här en flödesbeskrivning av detta. I det 

studerade systemet ingår all typ av materialhantering från godsmottagning till utlastning inom Axel- 

och Växellådsmonteringen i Södertälje. De ingående delarna är i Figur 32 inringade med rött. Då 

materialhantering äger rum både innan och efter monteringen fås två stycken inringningar i figuren. 

Som visat i situationsbeskrivningen är det studerade systemet vidare uppdelat i sex avdelningar; 

godsmottagning, förråd axel, furnering axel, utlastning axel, växellåda samt centralväxel. 

 
Figur 32 Visualisering av det studerade systemet 

I det studerade systemet kan det identifieras att monteringslinan är kunden tillhörande 

materialhanteringen, eftersom materialhanteringens primära uppgift är att försörja monteringslinan 

med material. Kundorderpunkten kan då, som nämnts tidigare, ses som den punkt då 

materialhanteringen får meddelande om att material behövs till monteringsstationerna. Eftersom 

det utifrån Mattson och Jonssons (2011) samt Rudbergs (2005) beskrivning av kundorderpunktens 

position är kortare leveranstid inom systemet än vad materialhanteringen behöver för att kunna 

leverera materialet, måste påfyllnad ske utifrån uppskattade behov. De korta leveranstiderna gör 

alltså att materialåtgången inte går att förutsäga vilket är en svårighet med framställandet av ett 

resursplaneringssystem.  

5.2 Nedbrytning av syfte 
Syftet med examensarbetet är, som beskrivet i 1 Inledning, att:  

”Utveckla och standardisera dagens resursplaneringssystem till ett gemensamt som möjliggör 

visualisering av arbetsbeläggning under en dag på respektive position. Detta verktyg ska vara 

applicerbart på materialhanteringen hos Axel- och Växellådsmonteringen på Scania." 

Då syftet inkluderar vida begrepp som att utveckla och standardisera samt ett antal interna begrepp 

inleds detta kapitel med en förklaring kring de i syftet ingående begreppen.  

Till att börja med ”att utveckla och standardisera dagens resursplaneringssystem” har sin grund i att 

olika avdelningar inom organisationen har olika system i dagsläget. Med grund i direktiv från Scania 

är målet alltså att både utveckla, det vill säga förbättra dagens system, samt standardisera, vilket 

innebär att samtliga avdelningar ska arbeta i samma verktyg gällande resursplanering av 

bemanningen. Som beskrivet i direktiven från Scania ska det nya resursplaneringssystemet 

fortfarande ha sin grund i programmet Microsoft Excel. 

Vidare ingår i syftet att det ska vara ett verktyg som ”möjliggör visualisering av beläggningen på 

respektive position”. En position är, som beskrivits tidigare, en arbetsposition som innehåller ett visst 
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antal moment som tillsammans ska utgöra arbetet för en person och dag. Beläggningen ska spegla 

hur väl arbetstiden utnyttjas vilket i sin tur ger hur väl momenten är sammansatta till positioner. 

Scania strävar efter att ha en jämn och hög beläggningsgrad vilket innebär att de strävar efter hög 

effektivitet i arbetet som utförs. (SPS Office, 2007) Målet är alltså att ta fram ett 

resursplaneringssystem som kan visualisera denna beläggning position för position och rättvist spegla 

den verkliga arbetsbördan.  

Utifrån ovanstående resonemang samt direktiv fås alltså att grunden för det nya 

resursplaneringssystemet, fortfarande efter utvecklingen av det, ska vara uppbyggt i Microsoft Excel 

som i dagsläget samt låta visualisera beläggningen på likartat sätt. Däremot har den bakomliggande 

strukturen för systemet ändrats för att utveckla dagens verktyg. I och med en ny struktur för 

systemet, behöver således också ny data som passar inom strukturen inhämtas. 

Att verktyget ska ”vara applicerbart på materialhanteringen hos Axel- och Växellådsmonteringen på 

Scania” medför dock vissa begränsningar på standardiseringen av resursplaneringssystemet. Då 

samtliga avdelningar inom Axel- och Växellådsmonteringen upplever individuella svårigheter behöver 

verktyget till viss del anpassas efter den avdelning det i slutändan ska användas till. 

Eftersom produktionsvolymer och arbetssätt förändras snabbt på Scania (Gruppchef 

logistikutveckling, 2012) ställer det även vissa krav på den flexibilitet som resursplaneringsverktyget 

ska inrymma. Då det resursplaneringssystem som ska tas fram förväntas kunna användas under en 

tid fram över, behöver det kunna modifieras när dessa förändringar sker och då fortfarande visa 

aktuell beläggning på arbetspositionerna. Skulle resursplaneringssystemet inte klara av att anpassas 

efter dessa förändringar skulle det snabbt bli inaktuellt.  

Som beskrivet i referensramen innebär flexibilitet att kunna anpassa sig till förändrade förhållanden 

(Olhager, 2000). Inom Axel- och Växellådsmonteringen finns ett antal varierande faktorer som 

påverkar det studerade systemet och därför bör kunna justeras i resursplaneringssystemet för att få 

olika output gällande beläggningen (Styrgruppen, 2012); 

 Produktionsvolym inklusive hål på line 

 Takttid  

 Skiftgång 

 Produktmix 

 Arbetssätt 

Olhager (2000) beskriver även att ett flexibelt system bör kunna hantera volym- och 

produktmixförändringar. Petersson et al. (2009) definierar producerad volym per tidsenhet som takt. 

Då Scanias monteringslinor samtliga tillämpar ett taktat monteringsflöde påverkar en förändrad 

produktionsvolym antingen takten på linan, då volymen per tidsenhet förändras, eller arbetstiden på 

linan, då volymen per tidsenhet hålls konstant. En utredning av volymförändringar skulle därför också 

sammanfalla med utredningen av materialhanteringsförändringar vid taktjusteringar (Petersson et 

al., 2009). För att vidare veta hur mycket tid som finns tillgänglig bör materialhanteringens arbetstid 

även kunna speglas av modellen. Då även den är föränderlig bör således verktyget även vara flexibelt 

med hänsyn till olika skiftgång. Den identifierade faktorn arbetssätt kan vidare liknas vid Olhagers 
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(2000) beskrivning ett systems förmåga att kunna hantera nya teknologier varför även denna är 

lämplig att studera vidare. 

För att dels kunna angripa problemet på ett metodiskt sätt, dels i slutändan kunna avgöra om syftet 

är uppnått, har det brutits ner i tre delsyften. Att bryta ner syftet i mindre delar vid en logistisk 

utredning stöds även av Björklund och Paulsson (2003). 

Eftersom det i det ovan definierade syftet står formulerat att dagens resursplaneringssystem ska 

utvecklas och standardiseras, behöver dagens verktyg i första hand kartläggas för att ha en 

utgångspunkt och veta på vilket sätt visualisering av beläggningen ska ske. Även en övergripande 

struktur på resursplaneringssystemet behövde tas fram för att veta vilken data som var nödvändig 

att samla in till verktyget. Det första delsyftet blir således Kartläggning av de nuvarande 

resursplaneringssystemen samt sammanställning av struktur för det nya verktyget. Detta delsyfte är 

redan genomfört och presenterat i 3 Situationsbeskrivning, samt i form av en förstudie i 4 Fördjupad 

förstudie. Kartläggningen hade alltså som syfte att bidra med förståelse kring vilken information 

resursplaneringssystemet ska kunna hantera och strukturen var nödvändig att ha fastställd innan 

datainsamlingen påbörjades. 

Som tidigare beskrivits i 4 Fördjupad förstudie, beror beläggningen på en arbetsposition av en mängd 

olika faktorer som hänger ihop enligt det samband som presenteras nedan. Då målet med 

examensarbetet är att ta fram ett resursplaneringssystem som tar hänsyn till faktorerna 

produktionsvolym, takttid, skiftgång, produktmix och arbetssätt är det viktigt att dessa beroenden 

fångas i den nya strukturen. I Figur 33 visualiseras hur och var de olika direktiven inkluderas, vilket 

även visar på att den struktur som identifieras är tillräckligt specifik för att kunna hantera de 

önskemål som styrgruppen tagit fram. Ett direktiv som inte är direkt representerat i strukturen nedan 

är det gällande hål på line. Hål på line innebär att positionerna på monteringslinan ej har någon 

produkt att tillverka vid varje takt och exempelvis att det efter fyra takter endast producerats tre 

enheter (Logistikutvecklare, 2012). Detta fenomen är således ingen enskild beroendefaktor utan 

något som påverkar hur många produkter som hinner monteras på linan under skiftet, i detta fall 

faktorn produktionsvolym. Därför kommer detta direktiv att behandlas vidare genom faktorn 

produktionsvolym. 

Det ytterligare direktiv som inte heller går att representera som någon direkt koppling till en 

beläggningsberäkning är det gällande förändring av arbetssätt eftersom uppbyggandet av det nya 

resursplaneringssystemet måste utgå ifrån de arbetssätt som finns i dagsläget. Dock, då både 

moment och positioner kommer att förändras i framtiden kommer det finnas möjlighet att i systemet 

ändra och göra om positioner och moment med hjälp av den framtagna strukturen för 

resursplaneringssystemet.  
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Figur 33 Strukturens hänsyn till direktiv 

Efter detta steg i arbetet följer insamling av data vilket ska utgöra grunden för det nya 

resursplaneringssystemet, vars syfte motiverats tidigare. Delsyfte två blir därmed Datainsamling till 

nytt resursplaneringssystem. När detta är genomfört blir nästa steg att, utifrån den information och 

data som samlats in inom delsyfte två, praktiskt bygga upp resursplaneringssystemet. Detta delsyfte 

utförs eftersom det övergripande syftet med examensarbetet är att leverera ett nytt verktyg för 

resursplaneringen. Det tredje delsyftet benämns Uppbyggnad av nytt resursplaneringssystem. 

5.3 Frågeställningar 
I det tidigare avsnittet presenterades ett delsyfte som redan är uppfyllt, samt de återstående två som 

ska ligga till grund för det kommande arbetet: 
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 Datainsamling till nytt resursplaneringssystem 

 Uppbyggnad av nytt resursplaneringssystem  

De två delarna ska genomföras i ordning då det första steget krävs för att kunna fullfölja det andra.  

5.3.1 Datainsamling till nytt resursplaneringssystem  

För att beläggningen på en arbetsposition ska kunna beräknas krävs, som beskrivet i 4 Fördjupad 

förstudie, att resursplaneringssystemet innehåller tiden det tar att utföra ett moment inom 

positionen, antalet gånger detta utförs under den tillgängliga tiden samt vad den tillgängliga tiden är 

för det aktuella momentet. För att erhålla den totala beläggningen på en position summeras vidare 

detta för samtliga moment som ingår i positionen enligt formeln nedan som även presenterats i det 

föregående kapitlet.  

            
                                                                      

               
 

För att reda ut vilken beläggning som fås på en position behöver således dennes ingående moments 

koppling till beläggningsstrukturen utredas, samt med hjälp av det beroende som fås utläsa vilken 

tillgänglig tid momenten har, reda ut hur lång tid momentet tar att utföra samt fastställa hur ofta det 

måste göras. 

Som tidigare beskrivet kan antalet gånger ett moment utförs variera med de olika 

produktionsförhållanden som råder. Dock, då det inte direkt går att härleda vilket antal gånger ett 

moment behöver utföras utifrån vilka produktionsförhållanden som råder på ett metodiskt sätt, 

kommer endast produktionsförhållandena i verktyget att kunna spegla förändringen av antalet 

gånger ett moment utförs, inte hur många gånger det utförs explicit. Anledningen till detta är att det 

inte systemmässigt finns underlag till att kunna utläsa exempelvis hur många gånger en position 

byter navreduktionspallar vid monteringslinan vid en viss produktionsvolym eftersom det inte i 

systemet finns angivet hur många lastbärare personen väljer att frakta samtidigt vid ett byte. Således 

kommer den dokumenterade informationen om antalet gånger ett moment utförs som finns 

dokumenterad i dagens positionsstandarder från ett tidigare mättillfälle att användas som ett 

grundantal. Detta kommer sedan, med hjälp av detta mättillfälles produktionsförhållanden 

tillsammans med nulägets produktionsförhållanden, resultera i hur många gånger ett moment 

behöver utföras vid andra produktionsförhållanden. Detta angreppssätt kan beskrivas med formeln 

nedan: 

                                        

                                              
                        å        

                              å       
 

Med hjälp av ovanstående formel samt det beroendeträd som visats ovan kan det identifieras ett 

antal olika typer av moment som kan tänkas förekomma inom Axel- och Växellådsmonteringen samt 

vilken tillgänglig tid, tid för moment och vilket antal gånger ett moment behöver utföras som råder 

för respektive moment.  
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1. Ett ej bundet moment som måste utföras ett konstant antal gånger inom skifttiden 

alternativt konstant antal gånger per dag. 
  

                                       å             
                                              

                                   å                                         
 

1. Ett ej bundet moment som utförs ett varierat antal gånger beroende på rådande 

produktionsförhållanden. 
 

                                       å             
                                              
                                        

                                              
                        å        

                              å       
 

 
a. Ett moment som utförs olika antal gånger beroende på vilken produktionsvolym som 

råder. 
 

                      å       
                                              
                       

                            å       
                                              
                       

 
Där 1,2,..,n representerar de olika produktionslinorna som det aktuella momentet är 
kopplat mot. 
 

b. Ett moment som utförs ett varierat antal gånger beroende på vilken 
produktionsvolym och produktmix som råder. 
 

                      å       
                                             
                                               
                                              

                            å       
                                            
                                               
                                              

 
Där 1,2,…,n representerar de olika produktionslinorna som momentet är kopplat mot 
och faktor produktmix representerar den förändring i antal lastbärare som fås vid 
respektive produktionslina givet en viss produktmix. 
 

2. Ett ej bundet moment som utförs olika antal gånger beroende på hur många färdiga 
produkter som levereras vidare till kund. 
 

                                       å            
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Där färdiga produkter avser färdiga axlar eller växellådor i antal stycken. 
 

3. Ett ej bundet moment som utförs olika antal gånger beroende på hur många lastbilar med 
färdiga produkter som levereras vidare till kund. 
 

                                       å            
                                              

                                       
                                             

  
           å                     

           å                           
 

 
4. Ett ej bundet moment som utförs olika antal gånger beroende på hur många antal lastbärare 

som inkommer. 
                                       å            

                                              
                                       

                                             

  
                                    

                                          
 

 
5. Ett ej bundet moment som utförs olika antal gånger beroende på hur många antal lastbilar 

med inkommande gods som inkommer. 
 

                                       å            
                                              

                                       
                                             

  
                                   

                                         
 

 
6. Ett moment som är bundet till en produktionstakt eller en slingtakt och utförs ett konstant 

antal gånger per takt. 
                                                
                                              

                                       
                                              

 
7. Ett moment som är bunden till en slingtakt och utförs ett varierat antal gånger inom takten 

beroende på rådande produktionsförhållanden. 
 

                 å               
                                              

                                       
         å                                                    

 
                      å       

                            å       
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a. Ett moment som utförs olika antal gånger beroende på vilken produktionsvolym som 

råder. 
 

                      å       
                                              
                       

                            å       
                                              
                       

 
Där 1,2,..,n representerar de olika produktionslinorna som det aktuella momentet är 
kopplat mot. 

 
b. Ett moment som utförs ett varierat antal gånger beroende på vilken 

produktionsvolym och produktmix som råder. 
 

                      å       
                                             
                                               
                                              

                            å       
                                            
                                               
                                              

 
Där 1,2,…,n representerar de olika produktionslinorna som momentet är kopplat mot 
och faktor produktmix representerar den förändring i antal lastbärare som fås vid 
respektive produktionslina givet en viss produktmix. 
 

8. Ett moment som är bundet till en slingtakt och utförs olika antal gånger beroende på hur 
många färdiga produkter som levereras vidare till kund.  
 

                 å               
                                              

                                       
                                                             

  
                                             

                                                   
 

 
9. Ett moment som en bundet till en slingtakt och utförs olika antal gånger beroende på hur 

många lastbilar med färdiga produkter som levereras vidare till kund. 
 

                 å               
                                              

                                       
                                                              

  
           å                     

           å                           
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10. Ett moment som är bundet till en slingtakt och utförs olika antal gånger beroende på hur 
många antal lastbärare som inkommer. 
 

                 å               
                                              

                                       
                                             

  
                                    

                                          
 

 
11. Ett moment som en bundet till en slingtakt och utförs olika antal gånger beroende på hur 

många antal lastbilar med inkommande gods som inkommer. 
 

                 å               
                                              

                                       
                                                              

  
                                   

                                         
 

Övriga kombinationer som fås av beroendeträdet ovan är inte möjliga inom Axel- och 

Växellådsmonteringen. 

 

Tiden det tar för att genomföra ett moment kommer i resursplaneringssystemet att behandlas som 

konstant. Detta antagande är en approximation av verkligheten då vissa moment, t.ex. byta ut helpall 

på linan rimligtvis bör variera i tid beroende på vilken pall som är slut och hur lång körsträcka det är 

till dess buffertplats. Dock att ha både tiden och antalet gånger som varierande skulle göra 

resursplaneringssystemet allt för komplext och kräva mycket tidsmätning. Det finns även risk att tid 

dubbelräknas och vinningen i precision ses som liten. Därför har det beslutats att tiden för ett 

moment antas vara konstant, se Figur 34. 

 
Figur 34 Avgränsning av tid för ett moment 

Antalet gånger ett moment behöver utföras under den tillgängliga tiden kommer däremot att tillåtas 

variera. Som beskrivet i 4.1.3 Antal gånger momentet utförs under tillgänglig tid, kan antalet gånger 

antingen vara konstant per dag, skift eller taktad slinga eller variera med produktionsvolymen vid de 

olika linorna, volymen inkommande och utgående gods samt vara slumpberoende. Som tillägg till 

detta kan även antalet gånger variera med vilken produktmix som råder. De slumpberoende 

momenten kommer inte att behandlas vidare i modellen, se Figur 35. Detta beslut har tagits 

tillsammans med styrgruppen för examensarbetet med grund i att det inte tillför något att räkna och 

ta tid på något som inte har ett beroende att variera utefter. Datainsamlingen för de övriga 

områdena kommer att presenteras under respektive rubrik nedan. 
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Figur 35 Avgränsning av slumpberoende moment 

Den tillgängliga tiden för respektive position kommer enligt 4.1.1 Tillgänglig tid, baseras på skifttiden, 

respektive linas produktionstakt eller en positionsspecifik slingtakt. Även datainsamlingen för de 

andra områdena presenteras nedan var för sig. 

Produktionsvolym 

Scania arbetar som bekant mot ett så utjämnat flöde som möjligt (SPS 

Office, 2012), men på grund av att all produktion är kundorderstyrd 

medför detta vissa begränsningar av utjämnandet av 

produktionsvolymen. Då direktivet är att det nya 

resursplaneringssystemet ska ta hänsyn till en variation i 

produktionsvolym behöver det utredas hur en förändring av 

produktionsvolymen påverkar arbetsbelastningen för de som arbetar 

med materialhanteringen. 

 Hur påverkar en förändring i produktionsvolym materialförsörjningen till monteringslinan? 

För att ta reda på detta kommer skillnaden i antalet förflyttningar som behöver göras vid respektive 

produktionslina att undersökas vid olika produktionsvolymer. Detta i syfte att få fram ett förhållande 

mellan antalet gånger ett moment behöver utföras vid varierande produktionsvolym vilket sedan 

kommer att kunna utnyttjas i verktyget för att erhålla olika beläggning vid olika produktionsvolymer.  

 Hur ser det procentuella förhållandet ut mellan antalet förflyttningar under en dag och 

produktionsvolymen för respektive produktionslina? 
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Takttid 

De olika produktionslinorna på Axel- och Växellådsmonteringen har, 

som nämnts i Situationsbeskrivningen, olika takttid. Dessutom skiljer sig 

i vissa fall takttiden inom respektive linas flöde. En linas takttid 

beräknas som den produktionsplanerade tiden dividerat på takten, 

vilket innebär den produktionstid som är tillgänglig under en tidsenhet i 

förhållande till genomsnittliga kundbehovet på motsvarande tidsenhet 

(Womack & Jones, 2003; Petersson et al., 2009). Detta innebär att en 

förändrad takttid skulle påverka materialbehovet under den 

tidsenheten. Vid en förändring i takttid kan antingen 

tillverkningsvolymen hållas konstant och arbetstiden förändras vilket 

gör att den tillgängliga tiden för en position förändras. Eller så kan arbetstiden hållas konstant men 

tillverkningsvolymen förändras vilket redan behandlats ovan under produktionsvolym. En tredje 

variant är att låta både produktionsvolym och arbetstid förändras som följd av en förändrad takttid, 

men detta fenomen kan med enkelhet behandlas som en kombination av de tidigare beskrivna två 

varianterna. 

För att veta hur den tillgängliga tiden påverkas av en takttidsförändring behöver en utredning göras 

om ett aktuellt moment är direkt kopplat till någon produktionstakt. Detta då den tillgängliga tiden 

för dessa moment då kommer att vara just produktionstakten.  

 Vilka arbetsmoment är direkt beroende av respektive produktionstakt som råder inom Axel- 

och Växellådsmonteringen? 
  

För de moment som ej är direkt kopplade till takttiden kommer istället den totala arbetstiden på 

skiftet att förändras vilket behandlas i stycket nedan. 

Som nämnts ovan kan den tillgängliga tiden för ett moment även vara en positionsspecifik slingtakt. 

Därför blir det i verktyget relevant att kunna ange slingtakten som tillgänglig tid. En liknande 

utredning gällande slingtakt bör därför göras likt den för produktionstakt för att reda ut vilka 

moment som är direkt kopplade till någon slingtakt. 

 Vilka arbetsmoment är direkt beroende av respektive slingtakt som råder inom Axel- och 

Växellådsmonteringen? 

Skiftgång 

Som diskuterat ovan kan en förändring i arbetstid likställas med en förändring av 

skiftgång. Då det tillämpas olika typer av skiftgång på olika avdelningar inom Scania 

hör det till direktiven att resursplaneringssystemet ska fungera vid olika typer av skiftgång samt även 

vid en förändring av dessa. Som beskrivet i referensramen är kapacitet en förmåga att uträtta något 

(Nationalencyklopedin, 2012), och att en förändrad skiftgång medför en förändrad kapacitet 

(Olhager, 2000). Genom att förändra skiftgången på materialhanteringen ändras därmed även 

förmågan för personalen att hinna utföra arbetsmomenten, vilket i resursplaneringssystemet innebär 

att den tillgängliga tiden på en dag minskar eller ökar.  
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Verktyget ska alltså kunna hantera olika arbetstider, men en förändring av dem utan en förändring av 

takttiden skulle som beskrivits tidigare innebära att den tillverkade volymen per tidsenhet förblir 

konstant. Det intressanta blir här istället att undersöka vilka olika typer av skiftgång som tillämpas 

inom det studerade systemet samt om de olika skiften skiljer sig tidmässigt för att kunna kartlägga 

den tillgängliga tiden på dagsbasis.  

 Vilka olika typer av skiftgång tillämpas inom Axel- och Växellådsmonteringen? 

 Vad är den tillgängliga arbetstiden på de olika skiften inom Axel- och Växellådsmonteringen? 

Produktmix 

Då Scania erbjuder ett stort antal kundanpassade 

lösningar utifrån sitt modulsystem (Scania, 2012b) har 

de, som beskrivet tidigare, ett stort antal 

produktvariationer. Eftersom olika produkter har olika 

antal och sorter av ingående material (Olhager, 2000) 

skulle detta orsaka olika materialåtgång för 

materialhanteringen. Beroende på vilken andel av 

respektive produktvariant som tillverkas kommer olika 

artikelnummer därför behöva transporteras till 

monteringslinorna i olika stor kvantitet givet en viss tidsrymd. För att det nya 

resursplaneringssystemet ska kunna hantera detta behöver det kartläggas vilka kundspecifikationer 

som orsakar stora skillnader i materialåtgång.  

 Vilka olika typer av produktmix finns som orsakar stora skillnader i materialåtgång? 

Sedan behöver det undersökas på vilket sätt en viss produktmix påverkar materialhanteringens 

arbete. Detta för att verktyget ska kunna ta hänsyn till de aktuella produktmixerna. För att ta reda på 

detta kommer skillnaden i antalet förflyttningar som behöver göras vid respektive produktionslina att 

undersökas vid olika produktionsandel av respektive utvald produktmix och vid konstant 

produktionsvolym. Detta i syfte att få fram ett förhållande mellan antalet gånger ett moment 

behöver utföras vid varierande produktmix vilket sedan kommer att kunna utnyttjas i verktyget för 

olika produktionsandelar av dessa. Därför ska följande frågor utredas. 

 Givet en konstant produktionsvolym, hur förändras antalet förflyttningar under en dag vid 

förändringar i de identifierade produktmixerna? 

Produktmixflexibiliteten innebär att produktionen eller materialförsörjningen till denna snabbt kan 

anpassa sig efter efterfrågeförskjutningar mellan olika produktvarianter med befintlig personal 

(Jonsson & Mattson, 2011). Genom att det i resursplaneringssystemet ska vara möjligt att variera 

faktorn produktmix för de varianter som kommer att identifieras enligt ovan erhålls ett flexibelt 

verktyg med avseende på produktmix. 

Arbetssätt 

I linje med både Lean och SPS sker ideligen ett pågående arbete med ständiga förbättringar 

(Petersson, 2009; SPS Office, 2007) inom Scania. Detta arbete leder till att arbetssätt snabbt 

förändras varför resursplaneringssystemet enligt direktiven bör vara möjligt att förändra utifrån olika 
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arbetssätt i största möjliga mån. Då detta mer hör till själva uppbyggandet av 

resursplaneringssystemet kommer det att behandlas först under nästa delsyfte Uppbyggnad av nytt 

resursplaneringssystem. 

Övrigt 

Förutom de presenterade faktorerna resursplaneringssystemet ska kunna hantera presenteras nedan 

ett antal ytterligare faktorer utöver de direktiv som angivits och som i 4 Fördjupad förstudie, 

identifierats som relevanta. Antalet gånger ett moment behöver utföras kan, som beskrivet ovan, 

förutom produktionsvolym och produktmix variera med volymen inkommande gods eller utgående 

gods, då i form av färdiga produkter. Mängden inkommande/utgående gods kan mätas både i form 

av antalet förflyttningar per lastbärere/färdig produkt och i form av antalet ankommande/avgående 

lastbärare. Det är givet att varje inkommande lastbärare eller utgående färdig produkt är i behov av 

förflyttning. Antalet nödvändiga förflyttningar förändras därmed proportionellt med antalet 

inkommande lastbärare respektive utgående produkter. Därför behöver ingen ytterligare 

undersökning angående detta göras. Däremot är det inte känt hur förhållandet ser ut mellan antalet 

förflyttningar och antalet ankommande/avgåenede lastbilar varför en utredning kring detta krävs. 

 Hur ser det procentuella förhållandet ut mellan antalet förflyttningar under en dag och 

mängd inkommande gods i form av ankommande lastbilar? 

 Hur ser det procentuella förhållandet ut mellan antalet förflyttningar under en dag och 

mängd utgående gods i form av utgående lastbilar? 

Syfte med detta är att erhålla hur många förflyttningar, vilket i detta fall är konstant per tillverkad 

produkt, en avgående lastbil genererar. Detta kommer sedan att användas i verktyget för att 

generera hur många förflyttningar en avgående lastbil genererar, alternativt hur många lastbilar som 

behöver lastas givet antalet färdigtillverkade produkter. 

Något som däremot är relevant ur datasamlingssynpunkt är att studera de fall där en 

beläggningsberäkning med hänsyn till tillgänglig tid inte är tillräcklig. Detta fall kan uppstå då en 

position utför ett moment ett antal gånger under sin tillgängliga tid, såkallad slinga. 

Beläggningsberäkningen med avseende på tillgänglig tid kommer då att spegla om momentet hinner 

utföras under den tillgängliga tiden. Vad som dock inte visas är om allt gods som behöver förflyttas 

får plats i transporten. Denna utredning är alltså endast nödvändig att utföra för de positioner som 

använder ett taktat schema och därmed inte kan göra en ytterligare förflyttning av extra material vid 

behov.  

Vid kartläggningen av de nuvarande resursplaneringssystemen identifierades det en kontroll som 

uppmärksammade vilken fyllnadsgrad i vagnarna som de rådande produktionsförhållandena 

resulterade i. Eftersom detta är viktigt att uppmärksamma inom det nya resursplaneringssystemet, 

kommer denna kontroll att behållas och tillhörande data insamlas.  

För att kunna utföra denna kontroll måste utredningar utföras för att undersöka hur mycket gods per 

monterad produkt som behöver flyttas av de lastbärartyper som förflyttas med den ovan beskrivna 

strategin. De lastbärartyper som används på detta sätt är VB-pallar, AP-pallar samt box. Därför 

behövs följande utredning göras: 
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 Utredning av hur stor mängd VB-pallar som behöver förflyttas i snitt per tillverkad produkt 

vid respektive produktionslina. 

 Utredning av hur stor mängd AP-pallar som behöver förflyttas i snitt per tillverkad produkt 

vid respektive produktionslina.  

 Utredning av hur stor mängd box som behöver förflyttas i snitt per tillverkad produkt vid 

respektive produktionslina. 

Dessutom behöver denna utredning kompletteras med information om vilket max antal lastbärare 

som de berörda positionerna har möjlighet att förflytta vid varje slinga. 

 Vilket max antal lastbärare kan förflyttas med respektive slingspecifikt fordon?  

Denna kontroll kan användas i de fall där en fast begränsning finns gällande antalet box/pall som får 

plats i en transport samt då det går att särskilja vilket gods som transporten ska transportera och på 

så sätt komplettera den tidsmässiga beläggningsberäkningen på positionen.  

Då Scania arbetar med ständiga förbättringar (SPS Office, 2007) vill de, enligt direktiv beskrivet i 

Direktiv från uppdragsgivaren, att det verktyg som tas fram ska kunna visualisera dessa förändringar i 

form av ett effektivitetsmått. Scanias mål angående ständiga förbättringar och ökad produktivitet är 

jämförbart med filosofin om att minska slöseri (Womack & Jones, 2003). Därför, för att kunna 

visualisera effektivitetsförbättringar och därmed en minskning av slöseriet, behöver det definieras 

vad som är slöseri i dagens arbete. Womack och Jones (2003) menar att det finns tre typer av 

aktiviteter; värdeskapande, icke värdeskapande men i dagens läge nödvändiga samt slöseri vilket är 

helt onödiga aktiviteter. För att kunna visualisera effektivitetsförbättringar behöver det alltså 

verktyget kunna anges vad som är slöseri i dagens arbete.  

 

Dock, då Womack och Jones (2003) samt Petersson et al. (2009) anger all transport som slöseri, 

skulle en mycket stor del av arbetsmomenten inom de olika logistikpositionerna på Axel- och 

Växellådsmonteringen klassas som helt onödiga aktiviteter och därmed inte vara till någon hjälp för 

att visualisera vad som är slöseri ur deras perspektiv. För att kunna bli hjälpt av ett effektivitetsmått 

måste därför Scania själva få möjligheten att värdera aktiviteter utifrån sina specifika förhållanden 

och möjligheter. Detta behandlas vidare under uppbyggnaden av resursplaneringssystemet nedan. 

5.3.2 Uppbyggnad av nytt resursplaneringssystem  

Efter att faktorernas påverkan på materialhanteringen tagits fram är nästa steg att bygga upp 

modellen enligt det tredje delsyftet Uppbyggnad av nytt resursplaneringssystem. Den bakomliggande 

data som samlats in genom delsyfte två kommer att föras in i Excel tillsammans med de identifierade 

faktorerna som användaren ska kunna variera.  

Övergripande uppbyggnad 

Något som gäller för samtliga arbetsmoment som ska ingå i det nya resursplaneringssystemet är att 

för att kunna visualisera beläggningen på positionsnivå, behöver samtliga moment inom respektive 

position i verktyget kopplas likt den beläggningsformel som visats i början på detta kapitel. Eftersom 

verktyget ska kunna hantera både nuvarande och nya arbetsmoment inom positionerna behöver det 

finnas vägledning i systemet för hur beläggningen räknas ut givet en viss beläggningsstruktur. Detta 
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för att användaren även i framtiden ska kunna föra in nya arbetsmoment eller kunna modifiera de 

nuvarande inom en positionsstandard. 

 För in tekniskt stöd för hur celler i verktyget ska kopplas för respektive möjlig 

beläggningsstruktur. 

Som ovan nämnt ska det även finnas möjlighet för Scania att värdera sina aktiviteter i kategorierna 

värdeskapande, ej värdeskapande men nödvändigt samt slöseri. Eftersom denna värdering behöver 

utföras av dem själva ska verktyget endast innehålla stöd för införandet, ej innehålla datan i sig. 

 För in tekniskt stöd för att kunna kategorisera ett moment som värdeskapande, ej 

värdeskapande men nödvändigt samt slöseri i verktyget. 

Bakomliggande data 

Nedanstående punkter behöver vidare föras in i verktyget rörande den bakomliggande datan då 

detta ska användas vid beläggningsberäkningen. 

 För in förhållandet mellan antalet förflyttningar under en dag och produktionsvolymen för 

respektive produktionslina 

 För in förhållandet mellan antalet förflyttningar under en dag och förändringar i de 

identifierade produktmixerna 

 För in antalet VB-pallar som behöver förflyttas i snitt per tillverkad produkt vid respektive 

produktionslina. 

 För in antalet AP-pallar som behöver förflyttas i snitt per tillverkad produkt vid respektive 

produktionslina.  

 För in antalet box som behöver förflyttas i snitt per tillverkad produkt vid respektive 

produktionslina. 

 För in det vilket maximalt antal lastbärare som får plats på respektive slingspecifikt fordon. 

Indata 

Gällande indata ska endast den nedanstående punkten föras in, då den är konstant över en längre 

tid. De övriga indata uppgifterna ska föras in av användaren. 

 För in den tillgängliga tiden för de olika skiften inom Axel- och Växellådsmonteringen. 

Momentspecifik data 

För att kunna visa att resursplaneringssystemet möjliggör visualisering av beläggning på respektive 

position enligt syftet behöver den struktur som tagits fram testas med hjälp av att föra in ett 

representativt antal positioner i verktyget. Eftersom en testning av verktygets struktur innebär en 

kontroll av att det klarar av att hantera samtliga olika typer av arbetsmoment som kan förekomma 

inom Axel- och Växellådsmonteringen måste de utvalda positionerna tillsammans ge en heltäckande 

bild av de olika momenttyperna. Med grund i detta har därför nio stycken positioner valts ut av 

styrgruppen på Scania som både är spridda över olika avdelningar samt innehåller olika typer av 

ingående moment med olika beroenden. Genom att kontrollera att visualiseringen av beläggningen 

på dessa positioner är möjlig, fås även att visualiseringen av beläggningen på övriga positioner inom 
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Axel- och Växellådsmonteringen skulle vara genomförbar med den struktur på det nya 

resursplaneringssystemet som tagits fram.  

De positioner som tagits fram genom urvalet är: 

 Godsmottagningens position Lossning 

 Förråd axels position AP ut 

 Furnering axels två positioner Vänster fram & Sekvensplock nav och drivaxlar  

 Utlastning axels position Koordinering 

 Växellådas position Avdockning & Furnering 2 

 Centralväxelns två positioner CVX & Kitt 15, 16, 17, 18  

Samtliga ingående moment i dessa positioner presenteras i 11.3 Bilaga 3: Samtliga moment i 

testpositionerna. 

För att kunna föra in dessa positioner på rätt sätt i verktyget behöver samtliga ingående moment 

inom dessa positioner kartläggas utifrån de beroenden som presenterats vid 

beläggningsberäkningens struktur. För varje ingående moment i samtliga framtagna positioner 

behöver därför följande utredas, i enighet med de beroenden som presenterats i 4 Fördjupad 

förstudie. 

Tillgänglig tid: 

 Vad är momentets tillgängliga tid? Skifttiden, en positionsspecifik slingtakt eller någon av 

produktionstakterna? 

Antal gånger ett moment behöver utföras: 

 Är antalet gånger momentet behöver utföras konstant under sin tillgängliga tid? 

 Om ja; per dag, skift eller takt? 

 Om nej; varierar det med produktionsvolym (i så fall vilken lina), inkommande godsvolym, 

utgående godsvolym eller slumpberoende? 

 Om variation med produktionsvolym; påverkas antalet gånger av olika produktmixer (i så fall 

vilken)? 

För de ovan beskrivna utvalda positionerna kommer även länkningar från de ingående momenten till 

korrekt bakomliggande data göras utifrån de kartlagda beroendena.  

Eftersom det resursplaneringssystem som ska tas fram ska vara implementerbart vid överlämningen 

är det av stor vikt att dess resultat testas också, både under uppbyggnadsfasen och efter 

färdigställandet. Eftersom det nya resursplaneringssystemet enligt direktiv ska ta hänsyn till 

faktorerna produktionsvolym, takttid, produktmix, arbetssätt, skiftgång och hål på line samt enligt 4 

Fördjupad förstudie även ingående/utgående volym är det just detta som är relevant att testa. Detta 

test kan delas upp i två delar;  

 Huruvida beläggningen på en position förändras vid förändring av indatan till 

resursplaneringssystemet. 
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 Huruvida beläggningen på en position förändras åt rätt håll vid förändring av indatan till 

resursplaneringssystemet. 

Med rätt håll avses att den visualiserade beläggningsgraden på en position ökar vid exempelvis en 

ökning av produktionsvolym allt annat lika.  

När verktyget är färdigställt är det också av vikt att det utförs en känslighetsanalys på det. Oskarsson 

et al. (2006) menar att i princip alla kalkyler innehåller osäkerhet. Framförallt då förenklingar och 

antaganden av olika slag har gjorts. För att kunna göra en bedömning av hur säkert resultat som 

erhålls bör därför en känslighetsanalys utföras. (Oskarsson et al., 2006) 

 Genomförande av känslighetsanalys på resursplaneringssystemet. 
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6 Metod 
I detta kapitel beskrivs det praktiska tillvägagångssätt som använts för den aktuella studien samt hur 

detta tagits fram. Till en början förklaras valet av övergripande metod för examensarbetet vilket 

sedan vidare bryts ner inom dess ingående delar. 
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6.1 Val av metod 
I detta examensarbete har val av metod utgått från det Wahlbinska U:et eftersom denna metod är 

vedertagen vid vetenskapligt utredningsarbete. Detta stöds av Björklund och Paulsson (2003) som 

menar att en vedertagen modell är att rekommendera vid akademiskt arbete. Lekvall och Wahlbin 

(2001) listar ett antal steg som bör finnas med i denna typ av utredning, vilka samtliga presenteras i 

Figur 36. 

 
Figur 36 Det Wahlbinska U:et (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Dock, då denna modell är framtagen för studier inom marknadsföring, kommer den att justeras för 

att bättre passa det aktuella examensarbetet. Detta beskrivs nedan.  

Det första steget i Lekvall och Wahlbins (2001) modell, Ett beslutsproblem finns, är i detta arbete 

benämnd Identifiering av problembakgrund. Här samlas grundläggande information in om 

problemet, vilket i enighet med Lekvall och Wahlbins (2001) modell behövs för att få grundläggande 

förståelse för vad som förväntas uppnås.  

Det andra steget i den modifierade modellen benämns Fastställande av syfte och avgränsningar, 

stämmer väl överens med det ursprungliga U:ets steg Undersökningens syfte vilka båda syftar till att 

fastställa studiens syfte, avgränsningar samt krav på rapporten.  

Steg tre i Lekvall och Wahlbins (2001) modell är Preciserad undersökningsuppgift och innebär att 

studiens syfte måste preciseras ytterligare för att det vidare arbetet ska kunna planeras. Här ingår 

bland annat att göra en litteraturstudie och skriva en referensram. Då lite kunskap kring det aktuella 

problemet fanns valdes litteraturstudien att göras i ett eget steg innan uppgiftspreciseringen 

benämnt Litteraturstudier. Dessutom, då liten kunskap om det studerade systemet fanns vid detta 

inledande skede, krävdes ytterligare ett steg för att sedan kunna bryta ner uppgiften i mindre delar. 
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Detta steg benämns Informationssamling för problemförståelse i den modifierade modellen. Då 

dessa två kompletterande steg genomförts följer den modifierade modellen vidare den ursprungliga 

genom steget Preciserad undersökningsuppgift vilken innehåller både en nedbrytning av uppgiften 

samt en undersökningsplan för det fortsatta arbetet. 

Då Lekvall och Wahlbins (2001) modell utgår från ett marknadsföringsperspektiv skiljer sig sättet att 

samla in information samt analysera det. I steget Datainsamling samt bearbetning av data i den 

modifierade modellen ingår både Fältarbete och Grunddatabas från det Wahlbinska U:et. Detta 

eftersom insamlingen och bearbetningen av informationen behöver ske parallellt i det aktuella 

arbetet.  

Eftersom syftet med examensarbetet är att ta fram ett resursplaneringssystem i form av en produkt, 

skiljer sig det sista steget i undersökningen markant från stegen i Lekvall och Wahlbins (2001) modell. 

Det sjunde steget i den modifierade modellen benämns Uppbyggnad av resursplanering och 

innefattar det praktiska arbetet med framtagandet av modellen. Slutligen, eftersom det enligt 

Oskarsson (2011) är en viktig del av ett logistiskt förändringsarbete att granska sin lösning kritiskt och 

säkerställa att det som studien resulterat i är relevant och välgrundat kommer en kritisk granskning 

att ingå i det sista steget i modellen.  

Den modifierade modellen i sin helhet presenteras i Figur 37. 

 
Figur 37 Praktiskt tillvägagångssätt 

6.2 Identifiering av problembakgrund 
Denna logistiska utredning som görs i rapporten är utförd på uppdrag av Scania CV AB. Då författarna 

vid det inledande skedet hade begränsad kunskap om dels Axel- och Växellådsmonteringen på 

Scania, dels om det resursplaneringssystem som används på avdelningen, var det första steget i 

utredningen att skapa sig en inledande problemförståelse. För detta bokades ett inledande möte 

med uppdragsgivaren på Scania, Sandra Ilmrud. Angreppssättet för denna studie liknas med 

Björklund och Paulssons (2003) beskrivning av en explorativ studie, vilken används då författarna har 

lite kunskap om forskningsområdet och har som mål att skapa sig en grundläggande förståelse. 

Genom att använda en intervju som insamlingsmetod erhölls tillgång till primärdata, vilket innebär 

att datan är insamlad i syfte att utnyttjas i det berörda arbetet. Positivt med intervju som 
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insamlingsmetod är även att den ger information som är direkt relevant för den aktuella 

utredningen. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Eftersom det första intervjutillfället hade som syfte att låta uppdragsgivaren ge sin bild av situationen 

och problemet tillämpades en ostrukturerad intervju. Detta stöds av det faktum att det vid en 

explorativ studie inte lämpar sig att använda sig av en strukturerad intervju, som vidare innebär att 

samtliga frågor och dess ordningsföljd är definierade. Detta på grund av den låga kunskapsnivå som 

råder (Björklund & Paulsson, 2003). En ostrukturerad intervju betyder att intervjuaren endast har en 

lista eller en uppsättning teman med mer allmänna frågeställningar om vad intervjun ska täcka. 

Formuleringen av frågorna och ordningsföljden på frågorna skiljer sig mellan intervjutillfällena och 

ställs på ett informellt sätt. (Bryman, 2011) Det lades stor medvetenhet i att undvika ledande frågor 

vid intervjutillfället, vilket ligger i linje med Björklund och Paulssons (2003) rekommendation.  

Bryman (2011) skiljer på kvalitativa och kvantitativa intervjuer. Normalt sett är en kvalitativ intervju 

jämförbar med ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer, där en semisturkturerad intervju 

innebär att intervjuaren har en uppsättning frågor på förhand men att frågornas ordningsföljd 

varierar och följdfrågor kan formuleras under intervjuns gång. (Bryman, 2011; Björklund & Paulsson, 

2003) Den intervjumetod som användes kan därför också beskrivas som kvalitativ i detta fall. 

För att få en bredare förståelse genomfördes även ytterligare en intervju med den tilldelade 

handledaren på Scania, Maja Parnegård. Denna intervju hade även den ett ostrukturerat 

angreppssätt med samma motivering som ovan. 

6.3 Fastställande av syfte och avgränsningar 
Syftet med examensarbetet togs fram dels utifrån den problembakgrund som identifierats och dels 

med hänsyn till de direktiv som erhållits från uppdragsgivaren. I åtanke fanns även Björklund & 

Paulssons (2003) rekommendationer för att erhålla ett bra syfte. Dessa innebär att syftet ska vara väl 

underbyggt genom problembakgrunden och att det ska vara klart definierat samt rakt på sak. Att 

utgå från detta gör att författarna kan bedöma huruvida det syfte som formulerats har uppnåtts vid 

projektets slut. (Björklund & Paulsson, 2003)  

I detta steg fastställdes, tillsammans med uppdragsgivaren, även övergripande avgränsningar för att 

tydliggöra vad som ingår i examensarbetet och vilka delar av framtagandet av 

resursplaneringssystemet som ska genomföras av författarna. Detta gjordes främst med 

utgångspunkt i direktiv från uppdragsgivaren, men även för att klocka tider för samtliga moment 

personalen utför skulle göra att tiden för examensarbetet inte skulle räcka till. Detta presenterades i 

1 Inledning, med syfte att göra det tydligt för läsaren vad examensarbetet kommer att omfatta 

(Björklund & Paulsson, 2003). 

6.4 Litteraturstudier  
Litteraturstudier är enligt Björklund och Paulsson (2003) ofta en stor hjälp för att kartlägga 

existerande kunskap inom problemområdet och bygga upp en teoretisk referensram och innebär 

insamling av alla former av skrivet material såsom böcker och artiklar. Litteraturstudier benämns 

vidare enligt Lekvall och Wahlbin (2001) som sekundärdata. För denna typ av datainsamling är 

insamlingsproblemet främst att söka reda på den information som är relevant för det aktuella 

problemet. En svårighet med sekundärdata är vidare att materialet ofta inte är anpassat efter att 



Metod   

79  

 

belysa exakt de områden som man själv söker. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Därför är det enligt 

Björklund och Paulsson (2003) viktigt att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt vid insamlandet.  

Då framtagandet av ett resursplaneringssystem inte stöds explicit i logistisk litteratur har insamlingen 

av en referensram att bygga uppgiftspreciseringen på skett med viss svårighet. På grund av den 

knapphändiga information som hittats kommer det inte finnas möjlighet litteraturmässigt att ta 

direkt hjälp vid uppbyggandet av det nya resursplaneringssystemet. Den litteratur som tagits fram 

har istället som syfte att fungera som stöd och grund för vilket tankesätt som ska användas vid 

framtagandet av verktyget, samt att skapa förståelse för de begrepp och metoder som tillämpas 

inom Axel- och Växellådsmonteringen på Scania. 

Eftersom många av de i referensramen ingående logistiska termerna har behandlats i tidigare kurser 

vid Linköpings Universitet, valdes de tillhörande kursreferenserna som huvudsaklig informationskälla 

för dessa begrepp. För att därefter kunna samla in mer specifik information om respektive område 

behövde böckerna kompletteras med mer riktad litteratur. Här användes dels andra böcker men 

även sökning i databaser. De databaser som användes för den mer djupgående litteratursökningen 

var Scopus och Business Source Premier, eftersom dessa har rekommenderats som de databaser som 

innehåller mest relevanta artiklar under huvudområdet logistik av de som Linköpings Universitet 

erbjuder. De sökord som använts vid sökandet har varit direkt förknippade, dock översatta, med de 

definitioner och begrepp som litteraturstudien bestämdes skulle innefatta. Björklund och Paulsson 

(2003) menar att de sökrutiner som används kan medföra att litteraturunderlaget blir ofullständigt. 

Dessutom pekar de på vikten i att vara medveten om att den information som hittas vid en 

litteratursökning kan vara vinklad eller inte heltäckande (Björklund & Paulsson, 2003). På grund av 

detta användes olika synonymer vid letandet av samma information i databaserna för att försöka få 

en så heltäckande bild av litteraturområdet som möjligt. De sökord som användes samt antalet 

träffar redovisas 11.1 Bilaga 1: Sammanställning av litteratursökning. Som sammanfattning kan det 

konstateras att litteratursökningen i databaserna gav mindre träffar än önskvärt. 

Den litteraturstudie som genomfördes presenterades sedan i 2 Referensram. 

6.5 Informationsinsamling för problemförståelse 
Då Axel- och Växellådsmonteringen på Scania har en omfattande verksamhet krävdes det 

inledningsvis att god förståelse skapades kring denna. Detta för att få djupare förståelse kring det 

uppdrag som erhållits samt för att skapa en grund till det senare steget preciserad 

undersökningsuppgift. Denna insamling av information gällande materialhanteringen inom Axel- och 

Växellådsmonteringen gjordes dels genom att iaktta arbetet, dels genom praktik på de olika 

avdelningarna samt genom informella samtal med personalen. Att iaktta en aktivitet utifrån är en typ 

av observation där deltagande i aktiviteten inte ingår. Praktik på de olika avdelningarna räknas 

däremot till en deltagande observation då författarna själva fick vara med och utföra vissa 

arbetsuppgifter. (Björklund & Paulsson, 2003) Genomförandet kan beskrivas som en direkt 

observation, vilket innebär att studeraren själv med egna ögon iakttar de skeenden man är 

intresserad av att studera (Lekvall & Wahlbin, 2003). Denna studie beskrivs enligt Björklund och 

Paulsson (2003) som deskriptiv, beskrivande, eftersom det vid denna fas fanns grundläggande 

kunskap för området och målet var att beskriva relationer.  
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För den information som inte uppfattades vid praktiken eller observationerna, tillämpades kvalitativa 

semi-strukturerade intervjuer med personal inom materialhanteringen för att fylla i de luckor av 

verksamheten som fanns. Genom att använda intervjuer som metod erhölls även denna gång primär 

data, vilket är positivt eftersom det samlas in i syfte för det aktuella arbetet. Anledningen till att 

intervjuerna var semistrukturerade var vidare för att det på förhand var klargjort vilka 

kompletterande uppgifter som behövdes, medan utrymme skulle finnas för följdfrågor.  

Lekvall och Wahlbin (2003) menar att valet av uppgiftslämnare är viktigt och att det ofta kan vara 

lämpligt att använda olika uppgiftslämnare för att uppgiftslämnarens personliga åsikter och 

uppfattningar inte ska medföra att resultatet blir missvisande. För att uppfylla detta valdes det att 

genomföra intervjuer med minst två personer om samma ämne, samtidigt som intervjuerna skulle 

inriktas på de som arbetade med de berörda områdena för att få en så verklighetstrogen skildring av 

verksamheten som möjligt. 

Som komplement till verksamhetsförståelsen samlades även information om Scanias 

Produktionssystem vilket är en gemensam filosofi och ska spegla företaget kultur. Detta gjordes 

genom en intern informationsinsamling på företaget via boken ”Scanias Produktionssystem” skriven 

av SPS Office. Då avsikten var att beskriva hur företaget vill arbeta och vad de strävar efter ses denna 

insamlingsmetod genom endast en intern källa som godtagbar. 

Som avslutning på denna del inom arbetet gjordes även en kartläggning i syfte att finna vad det är 

som gör att ett resursbehov uppstår inom materialhanteringen vilket sammanfattades i en struktur 

för det nya resursplaneringssystemet. Denna kartläggning genomfördes genom semistrukturerade 

intervjuer med team leaders och verkstadstekniker inom respektive avdelning. Att intervjuerna hade 

en semistrukturerad form, vilket som ovan nämnts innebär att ämnesområden är i förväg definierade 

men att följdfrågor formuleras efterhand (Björklund & Paulsson, 2003), var eftersom respondenterna 

inte skulle känna sig låsta av allt för specifika frågeställningar. Det var även lämpligt då följdfrågor 

kunde ställas beroende på respondenternas svar på en tidigare fråga. Intervjuunderlag som användes 

vid dessa intervjuer finns i 11.2 Bilaga 2: Sammanställning av intervjuunderlag.  

Denna informationsinsamling presenteras i 3 Situationsbeskrivning samt 4 Fördjupad förstudie och 

besvarar delsyftet Kartläggning av de nuvarande resursplaneringssystemen samt sammanställning av 

struktur för det nya verktyget. 

6.6 Preciserad undersökningsuppgift  
Efter att både syftet, referensramen, nulägesbeskrivningen och strukturen för verktyget var 

färdigställd behövdes resterande arbete planeras för att kunna gå vidare i processen. Lekvall och 

Wahlbin (2001) menar att man i detta läge behöver mer konkreta och precisa beskrivningar av vad 

som ska undersökas. Med utgångspunkt i detta, tillsammans med Björklund och Paulssons (2003) 

rekommendation om att bryta ner syftet i mindre delar, gjordes en syftesnedbrytning följt av en 

uppgiftsprecisering som skulle ligga till grund för resterande arbete.  

Som bekant identifierades tre delsyften, varav det första redan uppfyllt i förstudien. 

 Kartläggning av de nuvarande resursplaneringssystemen samt sammanställning av 

struktur för det nya verktyget 
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 Datainsamling till nytt resursplaneringssystem 

 Uppbyggnad av nytt resursplaneringssystem  

Att precisera uppgiften har enligt Lekvall och Wahlbin (2001) tre innebörder; att bestämma 

undersökningens inriktning, specificera undersökningens innehåll samt göra ytterligare avgränsningar 

av uppgiftens omfattning. Med grund i detta bröts därför, med hjälp av den framtagna 

referensramen, situationsbeskrivningen, direktiv och den framtagna strukturen, examensarbetets 

delsyften ner i frågeställningar och mindre undersökningsuppgifter som skulle föra arbetet vidare.  

6.7 Datainsamling samt bearbetning av data 
Som beskrivet i uppgiftspreciseringen innebär det efterföljande arbetet att besvara de 

frågeställningar som tagits fram. Det som har till syfte att besvaras här är delsyfte två, Datainsamling 

till det nya resursplaneringssystemet. Vid denna punkt har arbetet övergått till att blivit explantivt 

eftersom studien utförs för att söka djupare kunskap och förståelse, samt för att syftet är att både 

beskriva och förklara (Björklund & Paulsson, 2003).  

Insamling av kvantitativ data kommer att ske från Atoll som är ett system som sammanlänkar de 

olika produktionssystemen inom Scania. Under datainsamlingen har endast data ifrån 2012 använts. 

Detta eftersom Scania, som nämnts tidigare, ständigt gör förändringar av bland annat lastbärartyper 

varför användning av tidigare data skulle kunna ge ett missvisande resultat. För att verifiera att den 

insamlade datan gav en heltäckande bild av det som önskas studeras kommer sammanställningen av 

datainsamlingen att genomläsas av verkstadstekniker inom avdelningarna. Dessa valdes eftersom de 

har stor kännedom kring produktionssystemen samt har god kunskap inom de olika linornas 

materialhantering.  

Under insamlingsfasen användes vid insamling av kvalitativ data i huvudsak strukturerade samt semi-

strukturerade intervjuer. Insamlingsmetoden intervju användes då det ger möjlighet till en 

anpassning av frågorna till varje respondent samt att erhålla en djupare förståelse (Björklund & 

Paulsson, 2003). Intervjuer som metod vid kvalitativ insamling är enligt Svensson och Starrin (1996) 

lämpligt som medel för att bestämma omfattningen av redan definierade samband och beroenden. 

De specifika intervjufrågorna som ställdes vid respektive intervju finns sammanställda i 11.2 Bilaga 2: 

Sammanställning av intervjuunderlag. 

Då en intervju kan medföra personberoende svar (Kvale & Brinkmann, 2009), är det viktigt att 

använda sig av flera respondenter för att erhålla det Björklund och Paulsson (2003) benämner 

datatriangulering. Datatriangulering innebär att olika datakällor används för att undersöka en och 

samma företeelse, något som höjer studiens trovärdighet (Björklund & Paulsson, 2003). Med grund i 

detta har flera intervjuobjekt valts för samma frågor i största möjliga mån. I de fall där lämplig 

kvantitativ data finns att tillgå kommer även detta att använts för att verifiera de svar som erhållits 

genom intervjuerna.  

Nedan presenteras metoden vidare för de specifika frågeställningarna. Även här är de sorterade efter 

de tidigare uppdelade områdena.  
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Produktionsvolym  

För att kartlägga hur en förändring av faktorn produktionsvolym påverkar materialhanteringen 

kommer här de i uppgiftspreciseringen framtagna frågeställningarna och utredningspunkternas 

utredningssätt att besvaras. 

 Hur ser det procentuella förhållandet ut mellan antalet förflyttningar under en dag och 

produktionsvolymen för respektive produktionslina? 

För att besvara denna fråga behövs datautdrag med historisk data gällande förbrukning av artiklar. 

För att kunna veta antalet förflyttningar behöver även storleken på emballaget i antal att inkluderas, 

samt en förklaring på vid vilken lina materialet förbrukats. Detta för att kunna se förhållandet för 

respektive produktionslina vid Axel- och Växellådsmonteringen. För att vidare räkna ut antalet 

förflyttade lastbärare en dag ska antalet förbrukade artiklar delas med storleken på emballaget, 

vilket sedan summeras för varje lina för att få antalet förflyttade lastbärare under en vald dag. Denna 

uträkning behöver alltså göras för respektive produktionslina. 

 

                               
                         

                             
                     
                      

 

 

För att erhålla det procentuella förhållandet mellan antalet förflyttningar under en dag och den 

rådande produktionsvolymen delas dessa med varandra vilket gör att antalet förflyttningar per 

tillverkad produkt erhålls. Data för den rådande produktionsvolymen hämtas ur ett taktdokument 

som sammanställs och distribueras av produktionsplaneringen innehållande produktionsvolymen för 

respektive produktionslina var dag. 

                                                    
                            

                
 

För att erhålla ett tillförlitligt resultat ska tre stycken dagar per produktionslina väljas ut för dessa 

beräkningar. De dagar som väljs för undersökningen ska omfatta olika produktionsvolym, men i 

största möjliga mån samma produktmix. Detta för att inte få ett missvisande resultat på grund av 

skiftande materialåtgång vid olika produktmixer. Då antalet förflyttade lastbärare per tillverkad 

produkt räknats ut för de tre utvalda dagarna ska de föras in i ett linjediagram. Lutningen på den 

erhållna kurvan ska då motsvara det procentuella förhållandet mellan antalet förflyttningar och 

produktionsvolymen.  

Den data som ger information om antal förbrukade artiklar och antal artiklar per lastbärare hämtas 

som tidigare beskrivet ur programmet Atoll. Exempel på hur ett utdrag för ett datum ser ut visas i 

Figur 38. 
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Figur 38 Utdrag ur Atoll med betäckningarna WPL= vilken produktionslina produkten förbrukas vid, 

Consumption/day = antal förbrukade artiklar, Part.No = artikelnummer, samt Packunit Qty = antal artiklar 

per lastbärare 

Takttid 

Som beskrivet i uppgiftspreciseringen kommer materialhanteringens påverkan av takttiden att visa 

sig genom ett moments tillgängliga tid. Därför behöver det utredas vilka arbetsmoment som är direkt 

kopplat till produktionstakt respektive positionsspecifika slingtakter. 

 Vilka arbetsmoment är direkt beroende av respektive produktionstakt som råder inom Axel- 

och Växellådsmonteringen? 

 Vilka arbetsmoment är direkt beroende av respektive slingtakt som råder inom Axel- och 

Växellådsmonteringen? 

Här ska informationsinsamlingen ske genom två kanaler. Dels genom att studera de dokumenterade 

positionerna i arbetsstandarderna. Dels genom intervjuer med team leaders eftersom dessa frågor 

berör de som arbetar fysiskt inom materialhanteringen. Här valdes mer strukturerade intervjuer då 

svar inom ett mer specifikt område eftersträvades och intervjun ämnade ge svar på den specificerade 

frågeställningen. Att två sätt väljs för denna insamling gör dels att personliga åsikter inte får lika stort 

utslag, vilket höjer trovärdigheten, samt ger en möjlighet för författarna att själva skapa sig en bild av 

hur det borde vara innan intervjuobjekten tillfrågas.  

Skiftgång 

Efter att produktionsvolymen och takttidens påverkan på materialhanteringen är utredd kommer 

informationsinsamlingen att gå vidare och undersöka skiftgångens påverkan på den tillgänglida tiden 

utifrån de frågor som presenterades i uppgiftspreciseringen. Då samtliga produktionsledare inom 

Axel- och Växellådsmonteringen på Scania blir väl informerade om den skiftgång som råder, samt har 

kunskap om vilka olika typer som kan tillämpas inom de olika avdelningarna, faller det sig naturligt 

att nedanstående frågeställning behandlas med dem. 

 Vilka olika typer av skiftgång tillämpas inom Axel- och Växellådsmonteringen? 

 Vad är den tillgängliga arbetstiden på de olika skiften inom Axel- och Växellådsmonteringen? 
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Detta ska göras genom strukturerade intervjuer viket är lämpligt eftersom frågorna även här var 

förutbestämda. Här används alltså bara en respondent inom vardera avdelning, dock då varken 

personliga åsikter eller tolkning av frågan bedöms vara en risk för resultatet av intervjun, bedöms 

valet av respondenter tillräckligt i detta fall. Den information som fås vid intervjuerna ska även 

kompletteras med information från det tidigare nämnda taktdokumentet som på kort sikt, en vecka 

framåt, ger information om vilken tillgänglig arbetstid som råder inom respektive skift. 

Produktmix 

För att utreda hur produktmixen påverkar de som arbetar med materialhanteringen inom Axel- och 

Växellådsmonteringen behöver, som visats i uppgiftspreciseringen, nedanstående fråga besvaras.  

 Vilka olika typer av produktmix finns som orsakar stora skillnader i materialåtgång? 

Innan datainsamling gällande olika produktmixer kan påbörjas krävs alltså först en utredning av vilka 

produktmixer inom respektive produktionslina som ska undersökas vidare. Denna frågeställning är 

viktig för att i det fortsatta arbetet fokusera på rätt områden. För att inte riskera att någon viktig del 

missas kommer denna frågeställning att behandlas dels med produktionsledarna för respektive 

avdelning, dels med verkstadstekniker för de olika produktionslinorna samt dels med team leaders 

för de olika avdelningarna inom materialhanteringen. Frågan ska behandlas genom semi-

strukturerade intervjuer då ett fördefinierat område finns att ställa frågor kring, men följdfrågor kan 

vara nödvändiga att formulera under intervjuns gång.   

 Givet en konstant produktionsvolym, hur förändras antalet förflyttningar under en dag vid 

förändringar i de identifierade produktmixerna? 

Vidare ska det procentuella förhållandet mellan antalet förflyttningar under en dag och andel 

produktionsmix för de i frågan innan identifierade produktmixerna undersökas. Detta ska fungera 

både som en kontroll att en ökning av de identifierade produktmixerna verkligen ger fler antal 

förflyttade lastbärare än utgångsläget samt ingå som input i verktyget liknande andelen som 

räknades ut för olika produktionsvolym. Denna kontroll anses öka trovärdigheten då den kvantitativa 

datan kan verifiera de under intervjuerna identifierade varianterna.  

För att praktiskt ta räkna ut det procentuella förhållandet mellan antalet förflyttade lastbärare ska en 

liknande undersökning göras som gällande produktionsvolymer ovan. Även här för respektive 

produktionslina, men med skillnaden att produktionsvolymen är konstant för de studerade dagarna 

medan produktionsmixen ska vara den varierande faktorn. I övrigt görs samma beräkningar som 

ovan och resultatet, lutningen på den erhållna kurvan, ska då motsvara det procentuella förhållandet 

mellan antalet förflyttningar vid olika produktionsmix. Vilken produktmix som råder en viss dag kan 

liksom produktionsvolymen erhållas från taktdokumentet. 

Övrigt 

Nedan beskrivs metoden för de faktorer som identifierats under punkten övrigt.  

 Hur ser det procentuella förhållandet ut mellan antalet förflyttningar under en dag och 

mängd inkommande gods i form av ankommande lastbilar? 
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 Hur ser det procentuella förhållandet ut mellan antalet förflyttningar under en dag och 

mängd avgående gods i form av avgående lastbilar? 

Även denna undersökning ämnas göras med hjälp av historisk data. Statistik på antal inkommande 

lastbärare ska inhämtas på dagsnivå och som beskrivet i uppgiftspreciseringen motsvarar detta antal 

lastbärare som behöver förflyttas. Denna statistik innehåller alltså samtliga artiklar inom Axel- och 

Växellådsmonteringen som ankommer via godsmottagningen. Detta då det ankommande godset 

behandlas på samma sätt oavsett om artiklarna sedan ska förbrukas vid olika produktionslinor. 

                                                       
                            

                          
 

För att sedan få fram antal förflyttningar per inkommande lastbilar görs beräkningen enligt ovan. 

Denna uträkning ska göras för fyra valda dagar, alla med olika antal lastbilar och sammanställs i ett 

linjediagram för att sedan kunna utläsa lutningen. Denna lutning ska då motsvara förhållandet mellan 

antalet förflyttningar en dag och antalet inkommande lastbilar. 

Gällande antalet förflyttade lastbärare och mängden gods i form av avgående lastbilar kommer, som 

framställts i uppgiftspreciseringen, mängden färdiga produkter att likställas med antal förflyttade 

lastbärare. Därför ska data kring antal färdiga produkter under en dag inhämtas från det tidigare 

beskrivna taktdokumentet. För att undersöka det procentuella förhållandet mellan antalet 

förflyttningar under en dag och mängd avgående gods i form av avgående lastbilar görs sedan 

beräkningar på samma sätt som ovan. 

                                                     
                            

                        
 

Antalet inkommande och avgående lastbilar fås vidare ur historisk data erhållen från programmet 

Webstars som godsmottagningen och utlastningen använder för att registrera transporter. 

För att vidare kunna genomföra den kompletterande beläggningsberäkningen som presenterades i 

Uppgiftspreciseringen, ska nedanstående frågor undersökas. 

 Utredning av hur stor mängd VB-pallar som behöver förflyttas i snitt per tillverkad produkt 

vid respektive produktionslina. 

 Utredning av hur stor mängd AP-pallar som behöver förflyttas i snitt per tillverkad produkt 

vid respektive produktionslina.  

 Utredning av hur stor mängd box som behöver förflyttas i snitt per tillverkad produkt vid 

respektive produktionslina. 

Dessa snitt ska beräknas på historisk data gällande förbrukade artiklar, samtliga för en tidsperiod om 

fyra veckor. För de två första frågorna krävs data som inkluderar dels hur stor mängd pallar som 

förbrukats under en tidsperiod, dels från vilket förråd pallarna ankommer, detta för att kunna skilja 

på VB- och AP-pallar.  
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För att räkna ut snittet för VB- respektive AP-pallar särskiljs dessa genom att endast ta med pallar 

som hör till respektive variants förråd i beräkningen. De båda snitten fås då genom uträkningen 

nedan. 

                                        
                          

                
 

 

                                        
                          

                
 

Vilka pallar som är AP-pallar respektive VB-pallar kan även det utläsas ur Atoll, se Figur 39. 

 
Figur 39 Utdrag ur Atoll som visar vilka artiklar som ankommer från respektive förråd. Betäckningen Store = 

förråd 

För den tredje punkten behövs vidare endast data för antalet förbrukade boxar samt den rådande 

produktionsvolymen under den studerade tiden. Även denna beräkning ska göras för respektive 

produktionslina. 

                                  
                      

                
 

Slutligen för att kunna använda kontrollen behöves information kring max antal lastbärare på de 

olika slingspecifika fordonen. 

 Vilket max antal lastbärare kan förflyttas med respektive slingspecifikt fordon?  

Denna utredning kommer att göras genom intervjuer med verkstadstekniker samt team leaders på 

de olika avdelningarna. Detta då de, som beskrivits tidigare, har bra kunskaper om fysiska arbetssätt 

inom Axel- och Växellådsmonteringen.  
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6.8 Uppbyggnad av nytt resursplaneringssystem  
Nästa steg i arbetet är vidare att uppfylla delsyfte tre, Uppbyggnad av nytt resursplaneringssystem. 

Detta arbete ska utgå från den i delsyfte två insamlade informationen, men även viss ny kunskap 

kommer även här att vara nödvändig att inhämta allt efter som. Även i detta steg klassas arbetet som 

explantivt. Anledningen till att framtagandet av det nya resursplaneringssystemet ska ske i Microsoft 

Excel är dels eftersom medarbetarna inom Axel- och Växellådsmonteringen själva ska kunna 

uppdatera verktyget, samt dels eftersom de tidigare resursplaneringssystemen är gjorda i det 

aktuella programmet och syftet innebär att utveckla dessa. 

Uppbyggnaden av resursplaneringssystemet kommer att indelas med att en övergripande layout för 

verktyget bestäms genom att låta varje avdelning få en varsin del i verktyget där avdelningsspecifika 

resultat ska visualiseras. Vidare ska den, av användaren, krävda informationen återfinnas i en del av 

verktyget. Den första data som förs in i resursplaneringssystemet är den bakomliggande data, 

presenterad i datainsamlingen, som ska ligga till grund för hur variationerna senare ska ske i 

verktyget.  

Vägledningen för hur beläggningen för en position ska räknas ut givet dess beroenden ska föras in på 

separat ställe med tillhörande förklaring. Dessutom bör visualiseringen av formeln även finnas med 

på respektive avdelningsspecifikt blad eftersom det ska finnas som stöd för användaren vid själva 

kopplingen av cellerna tillhörande momentet. Syftet med att beräkningsformeln visualiseras i 

verktyget är för att användaren ska kunna veta vilka celler som ska kopplas med vilka för att erhålla 

rätt beläggningsformel. 

Då den momentspecifika datan ska föras in behövs, som beskrivet i uppgiftspreciseringen, en 

ytterligare insamling gällande positions- och momentspecifik data. Denna insamling kommer att ske 

för det urval av positioner som tagits fram. Framtagningen av detta urval gjordes tillsammans med 

styrgruppen för examensarbetet. Detta för att säkerställa att urvalet skulle utgöra en tillräcklig grund 

för den senare testningen av modellen. Insamlingen av den momentspecifika datan ska vidare ske 

genom strukturerade intervjuer med verkstadstekniker samt team leaders. Valet av dessa 

respondenter föll sig även här naturligt, då frågeställningarna berör den fysiska materialhanteringen. 

Att strukturerade intervjuer tillämpas ses även det som en naturlig följd av att den information som 

önskas samlas in är av specifik karaktär. 

Då den momentspecifika datainsamlingen är genomförd för de utvalda positionerna ska 

informationen som erhållits även den föras in i resursplaneringssystemet. Detta görs inom de 

avdelningsspecifika delarna i resursplaneringssystemet. Vidare, beroende på vilka svar som erhållits i 

kartläggningen av momenten, ska de kopplas till korrekt bakomliggande data. 

Vidare framgår det ifrån uppgiftspreciseringen att testning av resursplaneringssystemet behöver 

genomföras. Det som då ska undersökas är: 

 Huruvida beläggningen på en position förändras vid förändring av indatan till 

resursplaneringssystemet. 

 Huruvida beläggningen på en position förändras åt rätt håll vid förändring av indatan till 

resursplaneringssystemet. 
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Den förstnämnda punkten kan verifieras av examensarbetarna själva genom att olika värden skrivs in 

i verktyget. Avseende även den andra punkten kan verifieringen ske på egen hand eftersom vetskap 

finns om vilka förändringar i indata som påverkar antal gånger momentet utförs och tillgänglig tid 

och därför också hur det bör påverka beläggningsgraden vid en förändring. 

Vidare bör det inom testningen göras en känslighetsanalys på resultatet, vilket motsvarar 

nedanstående punkt från uppgiftspreciseringen. 

 Genomförande av känslighetsanalys på resursplaneringssystemet. 

Enligt Oskarsson et al. (2006) görs en känslighetsanalys för att se hur sitt resultat påverkas av 

förändringar i gjorda antaganden och i använd indata. Därför bör det vid en känslighetsanalys först 

identifieras alla felkällor och sedan välja ut de mest kritiska. Detta då det ofta finns många osäkra 

parametrar. Därefter ska alternativa värden på de osäkra faktorerna tas fram vilka sedan ska varieras 

för att studera hur det påverkar resultatet. (Oskarsson et al., 2006) Denna metod kommer att nyttjas 

inom examensarbetet i syfte att påvisa hur säkert resultat som erhålls genom 

resursplaneringsmodellen är. Detta bidrar även till hur användaren bör tolka sitt resultat vid 

nyttjande av verktyget. 
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7 Data-

insamling 
I detta kapitel presenteras den datainsamling som gjorts utifrån de frågeställningar som 

presenterades i uppgiftspreciseringen. Vidare bearbetas och tolkas den inhämtade datainformationen 

som sedan ska användas i olika delar av det nya resursplaneringssystemet.  
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7.1 Produktionsvolymens påverkan på antalet förflyttade lastbärare 
Nedan visas en sammanställning av de beräkningar som gjorts avseende produktionsvolym i 

förhållande till antalet förflyttade lastbärare. För varje lina har kvoten mellan antalet förflyttade 

lastbärare per tillverkad produkt och produktionsvolym beräknats enligt tillvägagångssättet beskrivet 

i 6 Metod. Denna beräkning gjordes alltså för varje produktionslina och för tre olika dagar. Under de 

tre utvalda dagarna rådde samma produktionsmix, men varierande produktionsvolym här benämnd 

X, Y och Z där X<Y<Z. Resultatet för samtliga produktionslinor visas i Tabell 1: 

Tabell 1 Antal förflyttningar per tillverkad produkt vid olika produktionsvolymer och monteringslinor 

Produktionslina     

Framaxel (FAX) Antal förflyttningar 

per tillverkad produkt 

1,73 1,67 1,69 

Produktionsvolym X Y Z 

Bakaxel (BAX) Antal förflyttningar 

per tillverkad produkt 

3,95 3,82 

 

3,88 

Produktionsvolym X Y Z 

Specialaxel (SAX) Antal förflyttningar 

per tillverkad produkt 

4,33 4,16 4,46 

Produktionsvolym X Y Z 

Växellåda (VXL) Antal förflyttningar 

per tillverkad produkt 

3,39 3,37 3,41 

 Produktionsvolym X Y Z 

Centralväxel (CVX) Antal förflyttningar 

per tillverkad produkt 

0,86 0,92 0,94 

 Produktionsvolym X Y Z 

Resultatet sammanställdes sedan i linjediagram, vilka visas nedan. Detta gjordes alltså i syfte att 

beräkna det procentuella förhållandet emellan antalet förflyttningar under en dag och 

produktionsvolymen för den aktuella dagen. Som åskådliggörs i Figur 40, Figur 41 och Figur 42 

resulterade beräkningarna i tre punkter för vardera produktionslina. 

 
Figur 40 Antalet förflyttade lastbärare för fram- respektive bakaxellinan 
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Figur 41 Antalet förflyttade lastbärare för växellådslinan och centralväxeln 

 
Figur 42 Antal förflyttade lastbärare för specialaxellinan 

I samtliga diagram bildar punkterna horisontella linjer vilket innebär att en ökning i 

produktionsvolym ger en lika stor ökning i antalet förflyttningar under en dag vilket i sin tur innebär 

att förhållandet emellan antal förflyttade lastbärare och produktionsvolym är ett till ett. Detta gäller 

för samtliga produktionslinor och innebär att en ökning i produktionsvolym med en viss procent ger 

en lika stor procentuell ökning i antal lastbärare som behöver förflyttas5. Exempelvis ger en 

fördubbling av antalet producerade enheter även en fördubbling av antalet förflyttade lastbärare 

som behöver göras inom positionerna på materialhanteringen som är kopplade till faktorn 

produktionsvolym.  

7.2 Takttid 
Inom de olika avdelningarna på Axel- och Växellådsmonteringen kan ett moment vara direkt 

beroende av en slingtakt eller någon av de produktionstakter som råder. Att ett moment är beroende 

av slingtakt innebär, som beskrivits tidigare, att det måste hinna utföras under sin slingtakt och att 

slingtakten därmed blir den tillgängliga tiden som momentet måste utföras inom. På samma sätt kan 

en produktionstakt bli den tillgängliga tiden i de fall ett eller flera moment måste hinna utföras inom 

denna. Nedan kommer dessa att diskuteras, avdelning för avdelning.  

Inom godsmottagningen finns i dagsläget inga moment som är direkt beroende av varken slingtakt 

eller produktionstakt. (Team leader Godsmottagningen, 2012) 

                                                           
5
 Besvarar frågeställningen ”Hur ser det procentuella förhållandet ut mellan antalet förflyttningar under en dag 

och produktionsvolymen för respektive produktionslina?” 
 



Datainsamling 

94  

 

Inom avdelningen för förråd axel finns det ett flertal moment inom flera arbetspositioner som är 

direkt kopplade till olika slingtakter samt ett fåtal som är beroende av någon av produktionstakterna. 

De slingtakter som finns inom förråd axel är en typ av körtider som ska visa vilken tid ett visst område 

ska behandlas eller när en vagn ska befinna sig på en viss position. De är således individuella för 

respektive position som tillämpar slingtakt, men bestäms utifrån en helhetssyn av både hur lång tid 

det tar att utföra det som är tänkt under slingtakten och med hänsyn till andra positioners 

slingtakter. De specifika slingtakter som i dagsläget finns inom förråd axel är slingtakt för 

positionerna; AP in, AP ut, AP/VB-vagn, Box och CVX-vagn. Moment som är direkt kopplade till 

produktionstakt har endast en typ av beroende identifierats för förråd axel och det är moment som 

är direkt kopplade till produktionstakten för bakaxel. (Team leader Förråd axel, 2012) 

Avdelningen furnering axel har mycket få moment som är direkt kopplade till slingtakt och inget alls 

som är direkt beroende av någon produktionstakt. I dagsläget finns endast en typ av slingtakt som 

moment är kopplade till och det är slingtakten för positionen smallbox. (Team leader Furnering axel 

1; 2; 3, 2012) 

För utlastning axel finns inga moment som är direkt kopplade till någon slingtakt utan här finns 

istället ett antal moment som i dagsläget är fördelade på tre positioner och som är direkt beroende 

av produktionstakten för måleri axel. Dessa moment behöver alltså hinna utföras inom den tid det 

tar för måleriet att färdigställa en axel. (Team leader Utlastning axel, 2012) 

Avdelningen växellåda innehar för närvarande ett fåtal moment som är direkt kopplade till slingtakt 

eller produktionstakt. En position har moment som är specifikt kopplade till produktionstakten för 

växellåda. Sedan finns det två positioner som i dagsläget är beroende av respektive slingtakt inom 

linefeeding samt HA-SA. (Verkstadstekniker 1, 2012) 

När det gäller avdelningen för centralväxel finns det ett flertal moment som är direkt kopplade till 

produktionstakt, då främst den för boogieline. Det finns även ett fåtal som är kopplade till singleline 

samt den specifika slingtakten tillhörande cvx-vagnen som förråd axel ansvarar för. Dessa moment 

blir direkt kopplade eftersom de måste hinna utföras innan vagnen, enligt sitt schema, förflyttas till 

en annan plats. (Team leader Centralväxel, 2012) 

Samtliga moment som identifierats vara direkt kopplade till produktionstakt eller slingtakt finns 

åskådliggjort i 11.4 Bilaga 4: Moment som är beroende av slingtakt eller produktionstakt, avdelning 

för avdelning.6 Denna information kommer dels att nyttjas vid uppbyggandet av 

resursplaneringssystemet, alltså införandet av de utvalda positionerna, samt dels fungera som en 

hjälp då övriga positioner ska föras in av personal inom Scania. 

                                                           
6
 Besvarar frågeställningen ”Vilka arbetsmoment är direkt beroende av respektive produktionstakt som råder 

inom Axel- och Växellådsmonteringen?” samt ”Vilka arbetsmoment är direkt beroende av respektive slingtakt 

som råder inom Axel- och Växellådsmonteringen?” 
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7.3 Skiftgång 
På Axel- och Växellådsmonteringen tillämpas olika skiftgång utifrån efterfrågan på produkterna och 

varierar därför under perioder (Produktionsledare Godsmottagning, 2012; Produktionsledare 

Centralväxel, 2012). Beroende på hur efterfrågan är under en viss period har Axel- och 

Växellådsmonteringen historiskt sett varierat mellan att ha dagtid och förmiddags- och 

eftermiddagsskift på sina logistikavdelningar. I dagsläget tillämpas dagskift på avdelningarna 

växellåda, förråd axel och furnering axel (Produktionsledare Växellåda, 2012; Produktionsledare 

Förråd axel, 2012; Produktionsledare Furnering axel, 2012). Godsmottagningen arbetar med dels 

förmiddags- och eftermiddagsskift på vissa positioner, dels dagskift på andra arbetspositioner 

(Produktionsledare Godsmottagning, 2012). På utlastningen tillämpas i dagsläget förmiddags- och 

eftermiddagsskift (Produktionsledare Utlastning axel, 2012) medan avdelningen för centralväxel 

jobbar med förmiddagsskift och ett reducerat eftermiddagsskift (Produktionsledare Centralväxel, 

2012).7 

Den arbetstid som används vid de olika skiften presenteras i Tabell 2. Den totala rasten inom 

respektive skift presenteras även och ger den tillgängliga arbetstiden som total skifttid minus total 

rast8: 

Tabell 2 Skifttid och tillgänglig arbetstid (Team leader Godsmottagning, 2012) 

Skifttyp Starttid Sluttid Total rast Tillgänglig arbetstid 

Förmiddagsskift 06:18 15:00 1:10:00  7:32:00 

Eftermiddagsskift 15:00 23:12 0:50:00  7:22:00 

Dagskift 06:48 15:48 1:20:00  7:40:00 

Förutom varierad skiftgång tillämpas även förlängning eller förkortning av det givna skiftet, 

exempelvis att det förlängs eller förkortas med en timme. Även detta är för att kunna anpassa den 

monterade kvantiteten efter den rådande efterfrågan och varken över- eller underproducera. 

(Gruppchef logistikutveckling, 2012) 

7.4 Produktmixens påverkan på antalet förflyttade lastbärare 

7.4.1 Produktvarianter9 

På Axel- och Växellådsmonteringen finns vissa varianter av de olika produkterna som innehåller ett 

större antal ingående komponenter. Då en större andel av dessa produkter tillverkas, medför det 

även att antalet förflyttningar av lastbärare som materialhanteringen måste utföra, ökar. 

(Produktionsledare Furnering axel, 2012; Produktionsledare Växellåda, 2012) 
  

På avdelningen för fram- och bakaxel finns möjlighet utifrån Scanias modulsystem att välja mellan 

trumbroms eller skivbroms på både fram- och bakaxeln för buss eller lastbil. En trumbroms 

innehåller ett större antal artiklar än vad en skivbroms gör, vilket innebär att när andelen axlar med 

trumbroms ökar vid en konstant produktionsvolym, ökar mängden ingående material till varje axel 

                                                           
7
 Besvarar frågeställningen ”Vilka olika typer av skiftgång tillämpas inom Axel- och Växellådsmonteringen?” 

8
 Besvarar frågeställningen ”Vad är den tillgängliga arbetstiden på de olika skiften inom Axel- och 

Växellådsmonteringen?” 
9
 Besvarar frågeställningen ”Vilka olika typer av produktmix finns som orsakar stora skillnader i 

materialåtgång?” 
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som i sin tur medför mer förflyttningar av material. (Produktionsledare Furnering axel, 2012; 

Verkstadstekniker 2, 2012) I övrigt upplevs ingen annan produktvariant skapa betydande merarbete 

för materialhanteringen. (Team leader Furnering axel 1, 2012; Team leader Furnering axel 3, 2012; 

Produktionsledare Förråd axel, 2012) 
  

Inom växellådsmonteringen finns även där ett tillval till grundprodukten som av materialhanteringen 

upplevs skapa merarbete (Produktionsledare Växellåda, 2012; Verkstadstekniker 1 2012). På en 

växellåda kan kunden välja att lägga till såkallade retarder. Retarder i växellådan medför att mängden 

ingående material i en växellåda ökar, och leder därmed till att materialhanteringen får fler 

lastbärarförflyttningar att utföra. På en växellåda finns även ytterligare två tillval som kunden kan 

göra, opticruse och kraftuttag. Dessutom ser även en växellåda för en buss något annorlunda ut. 

Enligt Produktionsledar Växellåda (2012) är det dock tillvalet retarder som påverkar arbetsbördan för 

materialhanteringen och att övriga tillval inte påverkar arbetsbördan nämnvärt. 
  

På avdelningen för centralväxel skiljer man som tidigare nämnt på singleline och boogieline, eftersom 

dessa tillverkas på olika produktionslinor. På boogieline utfös kitting av vissa komponenter. I 

dagsläget finns där möjlighet att göra sju olika varianter av centralväxeln vilka även har olika antal 

ingående komponenter (Produktionsledare Centralväxel, 2012). Dock har det visat sig att det i 

dagsläget inte påverkar vilken typ av centralväxel som tillverkas, mängden ingående material i dem 

är fortfarande densamma (Produktionsledare Centralväxel, 2012; Team leader Centralväxel, 2012). 

På singleline upplevs ingen produktmix skapa någon förändring i mängden ingående material (Team 

leader Centralväxel, 2012). 

7.4.2 Produktvarianternas påverkan på antalet förflyttade lastbärare10 

Som tidigare beskrivet är det mängden trumma som påverkar hur stor mängd material som behöver 

förflyttas till bakaxelmonteringen givet en viss produktionsvolym. För att undersöka hur mycket mer 

material som behöver förflyttas vid en större procentandel trumma har därför ett datautdrag gjorts, 

enligt beskrivningen i 6 Metod, som visar hur många antal lastbärare som förflyttats vid en konstant 

produktionsvolym och en varierande produktmix. Datautdraget som hämtats har tagits från fyra 

separata tillfällen med olika procentandel trumbroms. Dessa datautdrag har gjorts för både fram- 

och bakaxel separat eftersom de tillhör separata produktionslinor. I Tabell 3 visas vilket antal 

förflyttade lastbärare en viss produktmix givit upphov till för bakaxeln: 

Tabell 3 Genomsnittligt antal förflyttade lastbärare för en bakaxel vid varierad procentandel trumbroms 

Procentandel trumbroms 37% 42% 50% 58% 

Genomsnittligt antal förflyttade lastbärare per axel 3,82 st 4,02 st 4,15 st 4,49 st 

Denna ökning med mängden trumbroms kan även representeras i grafen i Figur 43 tillsammans med 

en linjärapproximation av förändringen.  

                                                           
10

 Besvarar frågeställningen ”Givet en konstant produktionsvolym, hur förändras antalet förflyttningar under en 
dag vid förändringar i de identifierade produktmixerna?” 
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Figur 43 Förändring av antalet förflyttade lastbärare per monterad bakaxel vid varierad procentandel 

trumbroms 

Som kan utläsas ur den trendlinje som är utritad i kurvan blir det genomsnittliga antalet lastbärare 

som måste förflyttas per axel, y:  

             

Där x anges i procent. 

På liknande sätt kan ökningen av antalet lastbärare för framaxeln beskrivas. Även här har fyra 

datautdrag gjorts för att beräkna vilken ökning av antalet lastbärare en ökning av procentandelen 

trumma genererar. Detta presenteras i Tabell 4: 

Tabell 4 Genomsnittligt antal förflyttade lastbärare för en framaxel vid varierad procentandel trumbroms 

Procentandel trumbroms 28% 30% 35% 38% 

Antal förflyttade lastbärare per axel 1,64 st 1,71 st 1,80 st 1,73 st 

Och kan även visualiseras i ett diagram, se Figur 44, med en linjärapproximation av förändringen: 
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Figur 44 Förändring av antalet förflyttade lastbärare per monterad bakaxel vid varierad procentandel 

trumbroms 

Som kan utläsas ur den trendlinje som är utritad i kurvan blir det genomsnittliga antalet lastbärare 

som måste förflyttas per axel, y:  

             

Där x anges i procent.  

En motsvarande beräkning har därefter gjorts för att beräkna hur mycket procentandelen retarder 

påverkar antalet lastbärare som behöver förflyttas av materialhanteringen för växellådan. I Tabell 5 

visas vad de fyra utdragen givit upphov till: 

Tabell 5 Genomsnittligt antal förflyttade lastbärare för en växellåda vid varierad procentandel retarder 

Procentandel retarder 45% 55% 64% 74% 

Antal förflyttade lastbärare per axel 3,29 st 3,41 st 3,61 st 3,75 st 

 

Den trend som denna ökning ger upphov till visualiseras i grafen i Figur 45:  
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Figur 45 Förändring av antalet förflyttade lastbärare per monterad växellåda vid varierad procentandel 

retarder 

Som kan utläsas ur den trendlinje som är utritad i kurvan blir det genomsnittliga antalet lastbärare 

som måste förflyttas per växellåda, y:  

             

Där x anges i procent. 

Dessa linjära samband kan användas till att precisera komponenten faktor produktmix i formeln för 

produktmixberoende moment som visades tidigare i uppgiftspreciseringen. Faktor produktmix kan 

numera ses som det linjära sambandet         där K motsvarar den ökning av antalet 

lastbärare en ökning i procentandel av retarder eller trumma medför samt M motsvarar det antal 

som är oberoende av vilken produktmix som råder. 

                      å       
                                       
                                        
                                       

                            å       
                                     
                                        
                                       

 
Där 1,2,…,n representerar de olika produktionslinorna som momentet är kopplat mot. 

7.5 Inkommande och utgående gods 
Antalet lastbärare som ankommer i en lastbil varierar enligt Team leader Godsmottagning (2012) från 

dag till dag bland annat beroende på transportör och typ av artikel som ankommer. Som kan utläsas i 

både Tabell 6 och Figur 46 är denna variation stor och det går inte att med tillförlitlighet påvisa något 

generellt antal lastbärare som förväntas ankomma givet hur många lastbilar som förväntas.11  

                                                           
11

 Besvarar ”Hur ser det procentuella förhållandet ut mellan antalet förflyttningar under en dag och mängd 
inkommande gods i form av ankommande lastbilar?” 
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Tabell 6 Antal förflyttade lastbärare per inkommande lastbil vid olika mättillfällen 

Mättillfälle 1 2 3 4 
Antal förflyttade lastbärare per inkommande lastbil 30,14 st 39,56 st 31,03 st 49,27 st 

 
Figur 46 Genomsnittligt antal förflyttade lastbärare per inkommande lastbil med gods 

Med grund i detta går det inte att i det nya resursplaneringssystemet använda sig av något 

förhållande mellan antal förflyttade lastbärare och inkommande lastbilar för att kunna härleda vilket 

antal förflyttningar ett visst antal inkommande lastbilar förväntas ge upphov till. Det går därför inte 

att utesluta varken antal inkommande lastbärare eller antal inkommande lastbilar som indata till det 

nya resursplaneringssystemet. 

De färdiga produkter som levereras från Axel- och Växellådsmonteringen är dels färdiga växellådor, 

dels färdiga fram- och bakaxlar. De centralväxlar som monteras förflyttas som tidigare nämnt med 

vagnar till monteringen av bakaxeln och skickas således inte med någon avgående lastbil. Fram- och 

bakaxlar skickas från samma utlastning och transporteras ibland med samma lastbil, ibland med 

separata lastbilar (Team leader Utlastning axel, 2012). I Tabell 7 visas hur många färdiga axlar 

respektive växellådor som i genomsnitt transporteras med en avgående lastbil. 

Tabell 7 Antal levererade axlar och växellådor per avgående lastbil 

Mättillfälle 1 2 3 4 
Antal lev. axlar per avgående lastbil med axlar 28,95 st 28,85 st 26,63 st 28,47 st 

Antal lev. växellådor per avgående lastbil med 
växellådor 

47,75 st 54,00 st 50,40 st 49,75 st 

Som kan utläsas ur Figur 47 varierar antalet axlar och växellådor per lastbil. Eftersom antalet 

förflyttningar per färdigmonterad produkt är konstant, men förhållandet mellan antalet 

färdigmonterade avgående produkter och antalet avgående lastbilar inte är konstant, går det inte att 

härleda antalet förflyttningar av levererade produkter direkt ur antalet avgående lastbilar.12 Denna 

variation av färdigmonterade produkter per avgående lastbil förklaras av Team leader 

Godsmottagning (2012) och Team leader Utlastning (2012) som att olika lastbilar transporterar olika 

antal färdigmonterade produkter beroende på var leveransen ska gå, samt att olika destinationer har 

olika dagar för upphämtning. 

                                                           
12

 Besvarar frågeställningen ”Hur ser det procentuella förhållandet ut mellan antalet förflyttningar under en 
dag och mängd avgående gods i form av avgående lastbilar?” 
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Figur 47 Förhållandet mellan antal levererade axlar och växellådor och antalet avgående lastbilar 

Eftersom det enligt resonemanget ovan inte visat sig vara möjligt att härleda antalet förflyttade 

färdiga produkter givet antalet utgående lastbilar och vice versa, behöver det nya 

resursplaneringssystemet därför ha både ha antalet levererade produkter och antalet avgående 

lastbilar som indata i verktyget för att kunna ta hänsyn till samtliga beroenden. 

7.6 Lastbärartyper 
Uppdelningen mellan VB- och AP-pallar13 tillämpas för närvarande endast inom axelmonteringen. 

(Verkstadstekniker 2, 2012) Beräkningar avseende hur stor mängd av respektive typ som förflyttats 

har därför endast kunnat göras där. Då alla axellinor nyttjar samma pallförråd och visuella buffertar 

beräknades snittet på alla axellinor totalt varför den totala materialåtgången och 

produktionsmängden användes vid beräkningen. Resultatet visas i Tabell 814: 

Tabell 8 Antal pall per tillverkad produkt för AP respektive VB 

Förrådstyp Antal pall per tillverkad produkt 

AP (Axel pallförråd) 0,53 st 

VB (Visuell buffert, axel) 0,50 st 

För varje producerad produkt behöver ett visst antal boxar förflyttas för respektive produktionslina 

enligt Tabell 915: 

Tabell 9 Antal box per tillverkad produkt för respektive lina 

Produktionslina Antal box per tillverkad produkt 

Axel fram 0,20 st 

Axel bak 0,35 st 

Axel special 0,75 st 

Växellåda 1,10 st 

Centralväxel (single och boogie) 0,68 st 

                                                           
13

 VB = Visuell buffert pallar, alltså pallar som finns på en plats nära monteringslinan. AP = Pallar som lagras i 
högförrådet, beläget på ett längre avstånd från monteringslinan. 
14

 Besvarar ”Utredning av hur stor mängd VB-pallar som behöver förflyttas i snitt per tillverkad produkt vid 
respektive produktionslina.” samt ”Utredning av hur stor mängd AP-pallar som behöver förflyttas i snitt per 
tillverkad produkt vid respektive produktionslina.”  
15

 Besvarar ”Utredning av hur stor mängd box som behöver förflyttas i snitt per tillverkad produkt vid 
respektive produktionslina.” 
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Olika fordon har olika kapacitet av antal lastbärare som kan förflyttas med hjälp av det per gång. På 

växellåda används ett boxrack som ha en maxkapacitet på 15 stycken boxar per runda. På 

avdelningen för förråd axel används där en vagn som maximalt kan köra ut 10 stycken pallar under 

en slinga. (Produktionsledare Förråd axel, 2012) Avdelningen för centralväxel använder sig av en 

liknande slingbil som växellåda använder för att köra ut boxar till monteringslinan. Denna rymmer 

även den maximalt 15 stycken på samma gång. (Team leader Centralväxel, 2012) Det boxrack som 

furneringen och förråd axel använder sig av har också en maxkapacitet på 15 stycken boxar per runda 

(Verkstadstekniker 1, 2012). Dessa maxkapaciteter i slingfordonen sammanfattas i Tabell 10.16 

Tabell 10 Maxkapacitet i respektive slingfordon 

Slingfordon Maxkapacitet 

Boxrack 15 st lastbärare 

Vagn 10 st lastbärare 

                                                           
16

 Besvarar frågeställningen ” Vilket max antal lastbärare kan förflyttas med respektive slingspecifikt fordon?” 
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8 Upp-

byggnad  
I detta kapitel presenteras den faktiska uppbyggnaden av det nya resursplaneringssystemet. Var 

respektive hur den bakomliggande datainformationen förs in förklaras, samt vilket beroende till 

produktionsförhållandena de olika arbetsmomenten har och hur de därefter i systemet kopplas för att 

erhålla rätt beläggningsberäkning för positionen. 



Uppbyggnad 

106  

 

8.1 Bakomliggande data 
Den bakomliggande data som beräknats visualiseras i resursplaneringssystemet i en separat flik. 

Utredningen kring förhållandet mellan antal förflyttade lastbärare under en dag och 

produktionsvolymen resulterade som beskrivet i föregående kapitel i förhållandet ett till ett för 

samtliga produktionslinor. På grund av detta behövde inga förhållanden dokumenteras i verktyget 

eftersom en procentuell förändring av produktionsvolymen genererar samma procentuella ökning av 

antalet gånger momentet behöver utföras.17  

Däremot gällande förhållandet mellan antal förflyttningar under en dag och förändringar i de 

identifierade produktmixerna visade utredningarna ovan att olika andel produktmix ger olika antal 

förflyttningar. Den data som erhölls ur dessa uträkningar var riktningskoefficienten (K-värdet) samt 

konstanttermen (M-värdet) för respektive lina. Dessa har i verktyget sammanställts i en tabell vilken 

visas i Figur 4818: 

 
Figur 48 Visualisering av faktorn produktmix i verktyget 

Vidare avseende hur många antal av olika lastbärare som behöver förflyttas var det just antalet av 

respektive lastbärare som fördes in. Eftersom beräkningen för VB- respektive AP-pallar endast var 

möjlig att genomföra för en av produkttyperna, axlar, redovisas denna beräkning i verktyget endast 

med avseende på detta område. Hur detta är åskådliggjort i verktyget visas i Figur 4919: 

 
Figur 49 Visualisering av antal AP/VB-pallar i verktyget 

Däremot, gällande beräkningen för box, finns ett antal beräknat för respektive produktionslina vilket 

presenterats tidigare. I verktyget visualiseras detta enligt Figur 5020: 

                                                           
17

 Besvarar ”För in förhållandet mellan antalet förflyttningar under en dag och produktionsvolymen för 
respektive produktionslina.” 
18

 Besvarar ”För in förhållandet mellan antalet förflyttningar under en dag och förändringar i de identifierade 
produktmixerna.” 
19

 Besvarar ”För in antalet VB-pallar som behöver förflyttas i snitt per tillverkad produkt vid respektive 
produktionslina.” och ”För in antalet AP-pallar som behöver förflyttas i snitt per tillverkad produkt vid 
respektive produktionslina.” 
20

 Besvarar ”För in antalet box som behöver förflyttas i snitt per tillverkad produkt vid respektive 

produktionslina.” 

 

Produktmix K-värde M-värde

Trumma BAX 3,031750 2,701989

Trumma FAX 1,075339 1,368207

Retard växellåda 1,662618 2,532574

AP/VB-pallar

Antal förflyttade AP-pallar/axel 0,53

Antal förflyttade VB-pallar/axel 0,50
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Figur 50 Visualisering av antalet förflyttade boxar i verktyget 

Något som även det undersöktes och som sedan förts in som bakomliggande data är hur många 

lastbärare som får plats på respektive slingspecifikt fordon. Denna utredning resulterade som bekant 

också i ett antal och redovisas i verktyget under bakomliggande data enligt Figur 5121: 

 
Figur 51 Visualisering av maxkapacitet gällande slingfordon i verktyget 

8.2 Koppling av celler 
Hur cellerna ska kopplas i verktyget för att erhålla rätt beläggning har placerats under en separat flik i 

verktyget benämnd koppling av celler. Där finns ett antal olika frågor som måste besvaras för 

användaren för att reda ut vilken beläggningsberäkning som ska tillämpas för det specifika 

momentet, se Figur 52. Här används rullistor för att förenkla visualiseringen, samt att 

valmöjligheterna för momenten har begränsats till de typer av moment som listades tidigare i 5 

Uppgiftsprecisering. 

 
Figur 52 Frågeställningar för att erhålla rätt beläggningsformel för ett arbetsmoment 

Efter att samtliga val är gjorda fås vilken beläggningsformel som ska användas till det specifika 

momentet, se exempel i Figur 53.22 

 
Figur 53 Exempel på erhållen beläggningsformel för ett moment 

                                                           
21

 Besvarar ”För in det vilket maximalt antal lastbärare som får plats på respektive slingspecifikt fordon.” 
22

 Besvarar ”För in tekniskt stöd för hur celler i verktyget ska kopplas för respektive möjlig beläggningsstruktur.” 

Boxar

Antal förflyttade boxar/bakaxel 0,35

Antal förflyttade boxar/framaxel 0,16

Antal förflyttade boxar/spec.axel 0,75

Antal förflyttade boxar/växellåda 1,10

Antal förflyttade boxar/cvx 0,20

Maxkapacitet slingfordon

Boxrack [st boxar] 15

Vagn [st pallar] 10

Är momentet bundet 

till någon 

positionstakt eller 

produktionstakt?

Vilken tid ska momentet 

utföras inom?

Är antalet gånger ett 

moment behöver 

utföras konstant 

inom den 

tillgängliga tiden? 

Om konstant 

antal välj ett val 

nedan:

Om ej konstant antal välj 

ett val nedan:

Om ej konstant välj 

ytterligare ett val nedan:

Ej bundet moment Skifttid Konstant Per skift

Tillgänglig tid skrivs in som tillgänglig tid under skiftet från indatabladet. Antal ggr nu = antal ggr vid mättillfället från positionsbladet
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För att underlätta förståelsen för användaren av verktyget visualiseras endast en beläggningsformel i 

taget i en lista medan övriga som inte passar in på det aktuella momentet hålls dolda. På detta sätt 

finns ingen risk för att användaren av verktyget väljer felaktig beläggningsformel för beräkningen om 

den har valt rätt val i listorna tidigare.  

Eftersom kopplingen av cellerna sker med hjälp av datainformation från flera delar i verktyget, följer 

denna beläggningsformel med till varje blad och finns visualiserad överst på respektive sida, se 

exempel i Figur 54.  

 
Figur 54 Beläggningsformelns visualisering 

8.3 Indata 
Den tillgängliga tiden och därmed hur de olika skiften är upplagda tidsmässigt varierar som beskrivet 

ovan med tiden. De förutsättningar som råder i dagsläget har förts in i verktyget inom bladet indata. 

Detta då arbetstiden är något som sannolikt kommer att förändras i framtiden och användaren av 

resursplaneringsverktyget ska därför själv kunna fylla i olika tider med vilken beläggningen kommer 

att variera. Den tillgängliga tiden inom de olika skiften visas i verktyget, avdelning för avdelning, 

enligt Figur 5523: 

                                                           
23

 Besvarar ”För in den tillgängliga tiden för de olika skiften inom Axel- och Växellådsmonteringen.” 

 

Tot V N S

Pos 1 Registrering

M1

M2

M3

Tillgänglig tid skrivs in som tillgänglig tid under skiftet från indatabladet. Antal ggr nu = antal ggr vid mättillfället från positionsbladet

Varav 

slöseri, S 

[s]

Antal ggr 

momentet 

utförs under 

tillg. tid vid 

mättilfället

Inkommande 

antal kolli 

vid 

mättillfället 

[st]

Antal 

utgående 

färdiga 

produkter 

vid 

mättillfället 

Utgående 

antal 

lastbilar 

vid 

mättillfället 

[st] A
n

ta
l 

gg
r 
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ag

T
id

så
tg

ån
g 

ti
ll

gä
n

gl
ig

 t
id

, 

d
ag

 [
s]

Benämning Tid (s)

Varav 

värde-

skapande 

tid, V [s]

Varav 

nödvändig 

men icke 

värde-

skapande 

tid, N [s]
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Figur 55 Visualisering av tillgänglig tid i verktyget 

För den övriga informationen gällande produktionsvolymer, inkommande och utgående gods, 

produktmix och takttider sker visualiseringen på samma sätt i samma flik, även det för att 

användaren ska kunna variera dessa värden allt eftersom de förändras med tiden. Se Figur 56.  

Arbetstid
Godsmottagning Start Slut Total rast Tillgänglig arbetstid

Dag 06:48 15:48 01:20 7:40:00

Fm 06:18 15:00 01:10 7:32:00

Em 15:00 23:12 00:50 7:22:00

Växellåda Start Slut Total rast Tillgänglig arbetstid

Dag 06:48 15:48 01:20 7:40:00

Fm

Em

Axel - förråd Start Slut Total rast Tillgänglig arbetstid

Dag 06:30 15:30 01:20 7:40:00

Fm 06:18 14:36 01:10 7:08:00

Em 14:36 23:12 00:50 7:46:00

Axel - furnering Start Slut Total rast Tillgänglig arbetstid

Dag 06:30 15:30 01:20 7:40:00

Fm

Em

Centralväxel Start Slut Total rast Tillgänglig arbetstid

Dag 06:30 15:30 01:20 7:40:00

Fm 06:18 14:36 01:10 7:08:00

Em 14:36 23:12 00:50 7:46:00

Utlastning Start Slut Total rast Tillgänglig arbetstid

Dag 06:30 15:30 01:20 7:40:00

Fm 06:18 14:36 01:10 7:08:00

Em 14:36 23:12 00:50 7:46:00
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Figur 56 Visualisering av rådande produktionsvolymer, inkommande och utgående gods, produktmix och 

takttider (fiktiva siffror) 

Förutom att visa beläggningen på respektive arbetsposition skulle resursplaneringsverktyget, enligt 

direktiven, även kunna visualisera hur mycket av arbetstiden som är värdeskapande, ej 

värdeskapande med nödvändig samt slöseri. Därför har det i verktyget skapats utrymme för 

användaren att föra in hur stor del, i sekunder, av den uppmätta tiden som hör till respektive 

kategori, vilket visas i Figur 57.  

Information från taktdokument
Växellåda

Produktionsvolym VXL [st] 208

Procentandel retard 75%

Leverans växellådor [st] 258

Takttid VXL [s] 0:01:35

Axel

Produktionsvolym BAX [st] 266

Produktionsvolym FAX [st] 285

Produktionsvolym SAX [st] 6

Produktionsvolym MAX [st] 557

Procentandel trumbroms BAX 39%

Procentandel trumbroms FAX 29%

Takttid BAX [s] 0:01:24

Takttid FAX [s] 0:01:24

Takttid SAX [s] 0:12:00

Takttid MAX [s] 0:01:40

Leverans axlar, dag [st] 536

Leverans axlar, fm [st] 514

Leverans axlar, em [st] 22

Centralväxel

Produktionsvolym Single [st] 180

Produktionsvolym Boogie, fm [st] 56

Produktionsvolym Boogie, em [st] 30

Takttid Single [s] 0:02:13

Takttid Boogie, fm [s] 0:04:00

Takttid Boogie, em [s] 0:12:00

Information från godsmottagning/utlastning
Godsmottagning

Inkommande kolli fm [st] 425

Inkommande kolli em [st] 419

Utgående lastbilar VXL [st] 7

Utgående lastbilar Axel [st] 21
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Figur 57 Visualisering av kategorisering mellan värdeskapande tid, nödvändig tid samt slöseri  

Med hjälp av detta beräknar verktyget sedan, beroende på vilken tillgänglig tid som råder för den 

aktuella positionen, hur mycket tid inom den tillgängliga tiden som hör till vilken kategori. Detta görs 

genom att antalet gånger som ett moment behöver utföras inom den tillgängliga tiden gångras med 

tiden för respektive kategori.24 Hur det visualiseras i verktyget visas i Figur 58 för fallet då en dag är 

tillgänglig tid.  

 
Figur 58 Visualisering av total värdeskapande tid, nödvändig tid samt slöseri 

Denna uppdelning ger slutligen hur stor del av det utförda arbetet inom positionen som är 

värdeskapande, icke värdeskapande men nödvändigt och slöseri. Vilket visas i Figur 59 nedan för tre 

olika positioner.  

 
Figur 59 Visualisering i tabellform hur stor del av en position som är slöseri, nödvändig men ej 

värdeskapande samt värdeskapande (fiktiva siffror) 

Detta visualiseras sedan i ett diagram med de olika delarna uppdelat i olika färger för att kunna 

granska resultatet visuellt. Ett exempel på hur detta ser ut på de tre positionerna visas i Figur 60:  

 

                                                           
24

 För in tekniskt stöd för att kunna kategorisera ett moment som värdeskapande, ej värdeskapande men 
nödvändigt samt slöseri i verktyget. 

Pos 1

M1

M2

M3

Varav 

slöseri, S 

[s]Benämning Tid (s)

Varav 

värde-

skapande 

tid, V [s]

Varav 

nödvändig 

men icke 

värde-

skapande 

tid, N [s]

Tot V N S

Pos 1

M1

M2

M3

A
n

ta
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gg
r 

 d
ag

T
id

så
tg

ån
g 

ti
ll

gä
n

gl
ig

 t
id

, 

d
ag

 [
s]

Pos 1 Pos 2 Pos 3

Andel slöseri 32,00% 35,00% 20,00%

Andel av position som är nödvändig men ej värdeskapande 45,00% 64,00% 45,00%

Andel av positionen som är värdeskapande 23,00% 1,00% 35,00%
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Figur 60 Visualisering i diagram av andelen slöseri, nödvändig men ej värdeskapande samt värdeskapande 

arbete inom en position. 

8.3.1 Momentspecifik data 

Den momentspecifika datan för var och ett av momenten som ingår i de utvalda positionerna ska 

föras in med hjälp av vägledningen av hur cellerna ska kopplas enligt bladet koppla celler efter att var 

och ett av momentens beroende är utrett. 

Godsmottagningens position Lossning 

Positionen lossning är en position på godsmottagningen som arbetar med att lasta av de inkomna 

lastbärarna från lastbilarna och placera dem på avsedd yta innan vidare transport in till 

produktionsanläggningen. Dagen för positionen Lossning startar med en Trucktillsyn, vilket sker en 

gång per skift. Därefter sker lossning av godset från lastbilarna, något som i positionen är uppdelat i 

momenten Lossning av gods samt Lossning av bryggor eftersom lossningen av bryggor kräver en 

annan arbetsinstruktion. Båda dessa moment utförs när behov uppstår och är därmed inte bunden 

till någon produktionstakt eller slingtakt. Hur ofta lossning måste ske beror på hur mycket gods som 

anländer till godsmottagningen, vilket innebär att antalet gånger dessa moment behöver utföras är 

beroende av volymen inkommande gods i antal lastbärare. Det finns förutom detta även ett moment 

benämnt Lossning av IBC Färgtank som ingår i positionen. Antalet färgtankar som behöver lossas är 

detsamma som antalet färgtankar som ankommer, vilket även bedöms förändras proportionellt med 

volymen inkommande gods totalt sett. (Team leader Godsmottagning, 2012) 

När godset är lossat har positionen Lossning som vidare uppgift att ställa upp godset på avsedd yta 

på marken enligt momentet Uppställning av gods på lossningsyta. Då varje lossat lass med gods även 

behöver ställas upp på lossningsytan beror även detta moment på volymen inkommande gods. 

Detsamma gäller momentet Gods på inbana för växellåda som beskriver förflyttningen av godset 

som ska till växellådsmonteringen upp på ett rullband in i produktionsanläggningen. (Team leader 

Godsmottagning, 2012) 
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Förutom dessa moment ingår ett flertal som utförs när någon typ av avvikelse sker eller något av de 

inkommande leveranserna är brådskande. (Team leader Godsmottagning, 2012) Dessa kommer inte 

att tas med i resursplaneringsverktyget enligt tidigare motivering. Sammanställning visas i Tabell 11. 

Tabell 11 Positionen Lossning:s ingående moment och dess beroende av produktionsförhållanden 

Moment Tillgänglig tid 

för moment 

Antal ggr momentet behöver utföras 

under tillgänglig tid 

Påverkan av produktmix 

Trucktillsyn Skifttid 1 gång (konstant) Nej 

Lossning av gods Skifttid Proportionellt med ink.volym Nej 

Lossning av bryggor Skifttid Proportionellt med ink.volym Nej 

Lossning av IBC Färgtank Skifttid Proportionellt med ink.volym Nej 

Uppställning av gods på 

lossningsyta 

Skifttid Proportionellt med ink.volym Nej 

Gods på inbana för växellåda Skifttid Proportionellt med ink.volym Nej 

Utifrån den utredning som gjorts fås beläggningsformeln för trucktillsyn som: 

  
                                       å             

                                               å                

                                   å                                         
 

Och beläggningsformeln för övriga moment är: 

                                       å            

                                               å                

                         
                                              

  
                                    

                                          
 

Förråd axels position AP ut 

Förråd axels position AP ut är en taktad position, vilket innebär att samtliga moment utförs inom en 

takt som i detta fall är en bestämd slingtakt. Slingtakten blir därför den tillgängliga tiden för 

utförande för alla moment. Positionens uppgift är att utifrån beställningar som gjorts av personal på 

avdelningen för furnering axel, plocka beställningslapparna från en skrivare enligt momentet Plocka 

stickers och sedan hämta alla lastbärare från förrådet med truck, benämnt Hämta beställningar i AP-

förrådet. När dessa lastbärare hämtas behöver det också kontrolleras att rätt artikelnummer hämtas 

enligt momentet Kontrollera MU-nummer på stickers mot pallflagga. Om det stämmer klistras en 

etikett på lastbäraren, Klistra stickers på pallflaggan, varefter lastbärarna lastas upp på vagnen som 

ska transportera materialet till monteringslinan. Detta moment benämns Lasta vagnen och stäng 

nätet. Utöver dessa moment sköter positionen också lastning av pallar till tågvagnen som även den 

körs efter ett taktat schema. Därför utförs momentet Pallar till tåget liksom övriga moment med 

slingtakten som tillgänglig tid. (Team leader Förråd axel, 2012; Verkstadstekniker 2, 2012) 

Eftersom positionen AP ut försörjer monteringslinorna för fram- och bakaxel med material som ingår 

i bland annat trumbromsar, påverkas antalet lastbärare som ska hämtas under slingans tid inte bara 

av hur mycket som produceras på linan utan även vilken procentandel trumbroms som förekommer. 
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Antalet gånger som momenten inom positionen utförs är således beroende av produktionsvolymen 

och produktmixen trumbroms. Inför varje ny takt ses klockslaget över också för att se att slingtiden 

hålls, benämnt Kolla på tiden. Se sammanställning i Tabell 12. (Team leader Förråd axel, 2012; 

Verkstadstekniker 2, 2012) 

Tabell 12 Positionen AP ut:s ingående moment och dess beroende av produktionsförhållanden 

Moment Tillgänglig tid 

för moment 

Antal ggr momentet behöver utföras 

under tillgänglig tid 

Påverkan av produktmix 

Kolla på tiden Slingtid 1 gång (konstant) Nej 

Plocka stickers Slingtid Proportionellt med prod.volym 

axel (fram+bak) 

Procentandel 

trumbroms 

Hämta beställningar i AP-

förrådet 

Slingtid Proportionellt med prod.volym 

axel (fram+bak) 

Procentandel 

trumbroms 

Kontrollera MU-nummer på 

stickers mot pallflagga 

Slingtid Proportionellt med prod.volym 

axel (fram+bak) 

Procentandel 

trumbroms 

Klistra stickers på pallflaggan Slingtid Proportionellt med prod.volym 

axel (fram+bak) 

Procentandel 

trumbroms 

Lasta vagnen och stäng nätet Slingtid Proportionellt med prod.volym 

axel (fram+bak) 

Procentandel 

trumbroms 

Pallar till tåget Slingtid Proportionellt med prod.volym 

axel (fram+bak) 

Procentandel 

trumbroms 

 
Utifrån tabellen ovan fås beläggningsformeln för momentet kolla på tiden som: 

 
                 å                

                                               å                

                                   å                                         

Och övriga moment får beläggningen genom uträkningen: 

                 å               
                                               å                

                         
          å                                                    

 
                      å       

                            å       
 

       
                      å       

                                              
                                               

                            å       
                                              
                                               

Furnering axels position Vänster fram 

Denna position har till uppgift att utföra visuell kontroll vid monteringslinan för framaxeln och 

därefter byta de lastbärare som börjar ta slut vid förbrukningsstället. Byten sker inte efter någon 

speciell takt utan endast när behov uppstår. (Team leader Furnering axel 1, 2012; Verkstadstekniker 

2, 2012) 
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Vissa av lastbärarna som byts innehåller sekvensplockade artiklar, vilket beskrivs i momenten 

Kontroll och byte av navsekvens, Kontroll och byte av bromsok sekvens, Kontroll och byte av 

trumcylinder sekvens samt Kontroll och byte av skivcylinder sekvens. Hur ofta dessa lastbärare 

behöver bytas beror helt på vilken förbrukning som råder vid produktionslinan vilket medför att 

antalet gånger dessa moment behöver utföras är proportionellt med produktionsvolymen på 

monteringslinan för axel fram. Åtgången av den sekvensplockade artikeln trumcylinder beror 

dessutom på hur många trumbromsar som monteras, vilket innebär att momentet Kontroll och byte 

av trumcylinder sekvens påverkas av procentandelen trumbroms. (Team leader Furnering axel 1, 

2012; Verkstadstekniker 2, 2012) Även momentet Byte av pall med trummor beror på hur mycket 

trumbroms som monteras, vilket kan utläsas direkt ur momentets namn. 

 

Förutom dessa moment utför positionen momenten benämns Kontroll och byte av visuell buffert-

pallar på line, AP vagn, Byte av navkåpor, Hämta och byte av P-stag, Pallbyte av pressgrupp samt 

Transportok. Samtliga dessa är olika typer av artiklar tillhörande framaxelns montering och används 

inte specifikt till någon produktvariant. Således är antalet gånger som dessa moment behöver utföras 

proportionellt med produktionsvolymen på monteringslinan för framaxeln och påverkas inte av 

någon produktmix. Se sammanställning i Tabell 13. (Team leader Furnering axel 1, 2012) 

Tabell 13 Positionen Vänster fram:s ingående moment och dess beroende av produktionsförhållanden 

Moment Tillgänglig tid för 

moment 

Antal ggr momentet behöver utföras 

under tillgänglig tid 

Påverkan av 

produktmix 

Kontroll och byte av 

navsekvens 

Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel fram 

Nej 

Kontroll och byte av bromsok 

sekvens 

Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel fram 

Nej 

Kontroll och byte av 

trumcylinder sekvens 

Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel fram 

Procentandel 

trumbroms 

Kontroll och byte av 

skivcylinder sekvens 

Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel fram 

Nej 

Kontroll och byte av visuell 

buffert-pallar på line 

Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel fram 

Nej 

AP vagn Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel fram 

Nej 

Byte av pall med trummor Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel fram 

Procentandel 

trumbroms 

Byte av navkåpor Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel fram 

Nej 

Hämta och byte av P-stag Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel fram 

Nej 

Pallbyte av pressgrupp Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel fram 

Nej 

Transportok Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel fram 

Nej 

Utifrån denna tabell fås beläggningsformeln för momenten Kontroll och byte av trumcylinder 

sekvens och Byte av pall med trummor som: 
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                                       å             
                                                                

                         
          å                                        

 
                      å       

                            å       
 

      
                      å       

                                               
                            å       

                                                
 
Medan övriga moments beläggning fås ur: 

                                       å             

                                                                

                         
          å                                        

 
                      å       

                            å       
 

     
                      å                                

                            å                                
 
Furnering axels position Sekvensplock nav och drivaxlar 
Furneringens position Sekvensplock nav och drivaxlar ansvarar för att plocka just navreduktion och 

drivaxlar till monteringslinan för axel bak. Navreduktion är något som används när en axel har en 

trumbroms istället för skivbroms, vilket innebär att momenten tillhörande just navreduktion 

påverkas av den produktmixen. Drivaxlar är däremot inte påverkade av vilken produktmix som 

monteras på linan. (Team leader Furnering axel 2, 2012; Verkstadstekniker 2, 2012) 

För att plocka navreduktionen skrivs först en lista ut på vilka artikelnummer som ska ingå i den 

aktuella sekvensen. Detta görs under momentet Skriva ut sekvenslista till navreduktion. Därefter 

beställs materialet och plockas enligt sekvenslistan; Beställning av material samt Plocka navreduktion 

enligt sekvenslista. När sekvensen är plockad har positionen till uppgift att montera lock på 

navreduktionen och sätta ut etiketter på artiklarna så de monteras i rätt ordning på monteringslinan 

sedan. Dessa moment benämns Montera lock på navreduktion och Placera ut etiketter på 

navreduktion enligt sekvenslista i positionsstandarden. När etiketterna är på plats på artiklarna utförs 

en kontroll att rätt artiklar plockats, vilket beskrivs i momentet Kontrollera navreduktion. (Team 

leader Furnering axel 2, 2012; Verkstadstekniker 2, 2012) 

De moment som behandlar plockningen av drivaxlar benämns Plocka drivaxlar och Placera ut 

etiketter på respektive sekvenspall i positionsbeskrivningen och fungerar på samma sätt som för 

navreduktion. (Team leader Furnering axel 2, 2012) 

Samtliga moment inom positionen utförs när behov uppstår, vilket medför att den tillgängliga tiden 

är skifttiden. Större åtgång på monteringslinan medför dessutom att fler navreduktion och drivaxlar 
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måste plockas. Detta innebär att antalet gånger momenten behöver utföras blir proportionellt med 

produktionsvolymen för axel bak. Sammanställning finns i Tabell 14. (Verkstadstekniker 2, 2012) 

Tabell 14 Positionen Sekvensplock nav och drivaxlar:s ingående moment och dess beroende av 

produktionsförhållanden 

Moment Tillgänglig tid för 

moment 

Antal ggr momentet behöver 

utföras under tillgänglig tid 

Påverkan av 

produktmix 

Skriva ut sekvenslista till 

navreduktion 

Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel bak 

Procentandel 

trumbroms 

Beställning av material Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel bak 

Procentandel 

trumbroms 

Plocka navreduktion enligt 

sekvenslista 

Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel bak 

Procentandel 

trumbroms 

Montera lock på navreduktion Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel bak 

Procentandel 

trumbroms 

Placera ut etiketter på 

navreduktion enligt sekvenslista 

Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel bak 

Procentandel 

trumbroms 

Kontrollera navreduktion Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel bak 

Procentandel 

trumbroms 

Placera ut etiketter på respektive 

sekvenspall 

Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel bak 

Nej 

Plocka drivaxlar Skifttid Proportionellt med prod.volym 

axel bak 

Nej 

De beläggningsberäkningar som fås för momenten Placera ut etiketter på respektive sekvenspall och 

Plocka drivaxlar fås genom formeln: 

                                       å             

                                                                

                         
          å                                        

 
                      å       

                            å       
 

     
                      å                                

                            å                                

Och övriga moment inom positionen erhåller beläggning genom formeln: 

                                       å             
                                                                

                         
          å                                        

 
                      å       

                            å       
 

      
                      å       
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                            å       
                                                

Utlastning axels position Koordinering 

Positionen koordinering är den positionen på utlastningen för axlar som har till uppgift att sortera 

färdiga axlar så att de istället för att stå i den ordning de anlände från måleriet, stå i den 

ordningsföljd som de ska avsändas. Dagen för positionen börjar med momentet Gå ut under 

skärmtaket vilket innebär att personen utför en visuell inspektion av de axlar som ska koordineras för 

att få en översyn över dagens arbete. Detta moment utförs således en gång i början på varje skift. 

Efter detta sätter sig personen i trucken och Starta terminalen, Hitta startsidan för SIMAS, Logga in i 

SIMAS, Hitta till truckformuläret, hitta till Stackfönstret samt Kontrollera POP-iD. Dessa moment 

beskriver inloggningen i det datasystem, SIMAS, som används för tekniskt stöd för koordineringen. 

Utifrån det får personen en lista på vilka axlar som ska skickas med vilken avgående lastbil samt vilka 

osorterade axlar som ska sorteras till vilket avgående lass. Samtliga moment utförs även de en gång 

vid varje skiftstart. (Team leader Utlastning axel, 2012) 

När listorna för koordineringen är framtagna startar sorteringen enligt momenten Att koordinera 

(Variant 1) eller Att koordinera (Variant 2) där de två varianterna beskriver koordinering av olika 

typer av axlar. Dessa moment utförs en gång per avgående axel av respektive variant, vilket innebär 

att antalet gånger de utförs varierar proportionellt med antalet levererade färdiga axlar. (Team 

leader Utlastning axel, 2012) 

Eftersom positionen endast hanterar färdiga axlar påverkas den inte av axlarnas ingående material 

och således inte någon produktmix. Denna position är inte taktad vilket innebär att den tillgängliga 

tiden för alla moment inom positionen är skifttiden. En sammanställning kan läsas i Tabell 15. 

Tabell 15 Positionen Koordinering:s ingående moment och dess beroende av produktionsförhållanden 

Moment Tillgänglig tid 

för moment 

Antal ggr momentet behöver utföras 

under tillgänglig tid 

Påverkan av produktmix 

Gå ut under skärmtaket Skifttid 1 gång (konstant) Nej 

Starta terminalen Skifttid 1 gång (konstant) Nej 

Hitta till startsidan för SIMAS Skifttid 1 gång (konstant) Nej 

Logga in i SIMAS Skifttid 1 gång (konstant) Nej 

Hitta till truckformuläret  Skifttid 1 gång (konstant) Nej 

Stackfönstret Skifttid 1 gång (konstant) Nej 

Kontrollera POP-iD Skifttid 1 gång (konstant) Nej 

Att koordinera (Variant 1) Skifttid Proportionellt med utgående 

volym axlar 

Nej 

Att koordinera (Variant 2) Skifttid Proportionellt med utgående 

volym axlar 

Nej 

Här får momenten Att koordinera 1 och 2 beläggningen genom att använda formeln: 

                                       å            
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Medan övriga moments beläggningsberäkning fås ur: 

                                       å             
                           

                                   å                                         

Växellådans position Furnering 2 

Positionen Furnering 2 på växellådan är en av positionerna som till största del har till uppgift att flytta 

pallar av olika storlek från högförrådet till förbrukningsposition på monteringslinan för växellådan. 

Denna är inte taktad utan momenten utförs vid behov. (Verkstadstekniker 1, 2012) 

I denna position ingår till en början momenten Daglig tillsyn av truck och Inloggning av handscanner 

vilka behöver utföras en gång när varje skift startar. Vidare ingår det i positionen att utföra 

momenten Köra slinga, Äkta tvåbinge H-pall, Äkta tvåbinge E-pall, Falsk tvåbinge E-pall och Beställa 

och Hämta orange artiklar. Alla dessa syftar till att utföra visuell inspektion vid monteringslinan och 

sedan byta de pallar av typerna H och E vid behov, benämnt Hämta pall ur förråd. De utförs upprepat 

under skifttiden och beror av vilken produktionsvolym av växellådan som råder. Dessutom har 

Furnering 2 ansvar för att byta många av de artiklar som ingår i produktspecifikationen retarder, 

varvid antalet gånger en pall behöver bytas är beroende av procentandelen retarder som tillverkas. 

(Verkstadstekniker 1, 2012) 

Positionen Furnering 2 har till ansvar att beställa boxar när de börjar ta slut vid förbrukningsstället på 

linan. Momentet Beställa box utförs repetitivt under skifttiden och antalet gånger beror även det av 

produktionsvolymen och produktmixen. För varje box som beställs behöver även den tomma boxen 

tas med från förbrukningsstället och lämnas i en pall för tomboxar. När denna pall är full på tomma 

boxar behöver den bytas enligt momentet Byte av boxpall, ett moment som därför också beror av 

både produktionsvolym och produktmix. Övriga moment som Furnering 2 har som ansvar för att 

utföra för tomemballage är Köra tompallar till uppmärkt yta, Byte av pall med MH-innehåll och 

Tömning av mellanlägg. Hur ofta dessa moment behöver utföras är precis som för byte av boxpall 

beroende av hur många pall som behöver bytas och således även av hur mycket och av vilken 

produktmix som tillverkats på monteringslinan. (Verkstadstekniker 1, 2012) 

Ett sista moment som även det är beroende av produktionsvolym och produktmix är momentet 

Återanvändning av röda plastlock. Ju mer som produceras, desto mer röda plastlock går åt. Därför är 

detta moment liksom övriga beroende av produktionsvolym och produktmix. För sammanställning, 

se Tabell 16. (Verkstadstekniker 1, 2012) 
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Tabell 16 Positionen Furnering 2:s ingående moment och dess beroende av produktionsförhållanden 

Moment Tillgänglig tid 

för moment 

Antal ggr momentet behöver utföras 

under tillgänglig tid 

Påverkan av produktmix 

Daglig tillsyn Skifttid 1 gång (konstant) Nej 

Inloggning av handscanner Skifttid 1 gång (konstant) Nej 

Köra slinga Skifttid Proportionellt med prod.volym 

växellåda 

Procentandel retarder 

Äkta tvåbinge H-pall Skifttid Proportionellt med prod.volym 

växellåda 

Procentandel retarder 

Äkta tvåbinge E-pall Skifttid Proportionellt med prod.volym 

växellåda 

Procentandel retarder 

Falsk tvåbinge H-pall Skifttid Proportionellt med prod.volym 

växellåda 

Procentandel retarder 

Best. och hämta orange art. Skifttid Proportionellt med prod.volym 

växellåda 

Procentandel retarder 

Hämta pall ur förråd Skifttid Proportionellt med prod.volym 

växellåda 

Procentandel retarder 

Beställa box Skifttid Proportionellt med prod.volym 

växellåda 

Procentandel retarder 

Byte av boxpall Skifttid Proportionellt med prod.volym 

växellåda 

Procentandel retarder 

Köra tompallar till uppmärkt 

yta 

Skifttid Proportionellt med prod.volym 

växellåda 

Procentandel retarder 

Byte av pall med MH-innehåll Skifttid Proportionellt med prod.volym 

växellåda 

Procentandel retarder 

Tömning av mellanlägg Skifttid Proportionellt med prod.volym 

växellåda 

Procentandel retarder 

Återanvändning av röda 

plastlock 

Skifttid Proportionellt med prod.volym 

växellåda 

Procentandel retarder 

 

För momenten Daglig tillsyn och Inloggning av handscanner fås beläggningsberäkningen utifrån 

formeln: 

                                       å             
                           

                                   å                                         

För övriga moment gäller formeln: 

                                       å             
                                                                

                         
          å                                        

 
                      å       

                            å       
 

      
                      å       

                                               
                            å       
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Växellådans position Avdockning 

Positionen avdockning beskriver transporten av en färdigmonterad växellåda till en buffert innan 

testning ska ske. Denna position innehåller dels momentet Daglig tillsyn av truck som behöver 

utföras en gång per skift, dels två moment som är direkt beroende av den takt som växellådans 

monteringslina har. Dessa två moment benämnda Köra avdockad växellåda till riggbuffert och Köra 

tom-rack till avdockningen line behöver utföras en gång per produktionstakt eftersom man dockar av 

en växellåda i taget. Moment påverkas inte av någon förändring i produktmix eftersom hanteringen 

av en färdig växellåda är oberoende av dess specifikation. (Verkstadstekniker 1, 2012) 

Utöver dessa moment innehåller positionen även ett antal moment som utförs vid avvikelser i det 

dagliga arbetet. (Verkstadstekniker 1, 2012) Antalet gånger dessa moment behöver utföras kommer 

därför att sättas till noll i resursplaneringssystemet. Sammanställning kan ses i Tabell 17. 

Tabell 17 Positionen Avdockning:s ingående moment och dess beroende av produktionsförhållanden 

Moment Tillgänglig tid för moment Antal ggr momentet behöver 

utföras under tillgänglig tid 

Påverkan av produktmix 

Daglig tillsyn Skifttid 1 gång (konstant) Nej 

Köra avdockad växellåda 

till riggbuffert 

Produktionstakt 1 gång (konstant) Nej 

Köra tom-rack till 

avdockningen line 

Produktionstakt 1 gång (konstant) Nej 

 

För positionens moment Daglig tillsyn gäller formeln för beläggningsberäkningen: 

                                       å             
                                                                

                                   å                                         

Medan övriga moments beläggning fås ur: 

                                    
                                                                

                                                                         
 

Centralväxelns position CVX 

Liksom övriga positioner ingår det i centralväxelns position CVX att utföra momentet Daglig tillsyn i 

början på varje skift. Därefter har denna position till uppgift att utifrån visuell inspektion vid 

monteringslinan byta lastbärare som står placerad för förbrukning samt utföra beställningar av nya 

lastbärare som ska skickas från logistikcentret till produktionslokalen. Denna position har ansvar för 

att försörja både singleline och boogieline, vilket som beskrivits tidigare är centralväxelns två 

monteringslinor, med material. (Team leader Centralväxel, 2012) 

Hämtning av pallar som kommer från logistikcentret görs inom momentet Hämta pall från torget vid 

slussen medan hämtning av pallar som redan finns i centralväxeln egna förråd utförs inom momentet 

Hämta pall från FVL. För att byta dessa pallar vid monteringslinan utförs momentet Kör till line, och 

därefter Byte av visuell buffert pall, Falsk 2-binge system vid line, Falsk 2-binge system vid A75P, 

Sekvenspallar 780 och 660 lagerhus eller Sekvenspall manövercylinder. Vilket av dessa moment som 

utförs beror på vilken typ av pall som ska bytas samt var den är placerad. Generellt gäller att ju mer 
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som produceras på monteringslinan, desto fler pallar behöver bytas, vilket innebär att antalet gånger 

dessa moment behöver utföras är proportionellt med produktionsvolymen på singlelline och 

boogieline tillsammans. (Team leader Centralväxel, 2012) 

För varje pall som skiftas måste även den tomma pallen transporteras bort från materialfasaden 

enligt momentet Kör bort tompallen till utbanan. (Team leader Centralväxel, 2012) Således är även 

antalet gånger detta moment behöver utföras proportionellt med produktionsvolymen på de två 

produktionslinorna. 

Inget moment inom positionen är beroende av någon produktions- eller slingtakt eftersom de utförs 

när behovet uppstår. Därför blir den tillgängliga tiden för samtliga moment skifttiden. För 

sammanställning, se Tabell 18. 

Tabell 18 Positionen CVX:s ingående moment och dess beroende av produktionsförhållanden 

Moment Tillgänglig tid 

för moment 

Antal ggr momentet behöver utföras 

under tillgänglig tid 

Påverkan av 

produktmix 

Daglig tillsyn Skifttid 1 gång (konstant) Nej 

Hämta pall från torget vid slussen Skifttid Proportionellt med prod.volym 

cvx (single+boogie) 

Nej 

Hämta pall från FVL Skifttid Proportionellt med prod.volym 

cvx (single+boogie) 

Nej 

Byte av visuell buffert pall Skifttid Proportionellt med prod.volym 

cvx (single+boogie) 

Nej 

Falsk 2-binge system vid line Skifttid Proportionellt med prod.volym 

cvx (single+boogie) 

Nej 

Falsk 2-binge system vid A75P Skifttid Proportionellt med prod.volym 

cvx (single+boogie) 

Nej 

Sekvenspallar 780 och 660 lagerhus Skifttid Proportionellt med prod.volym 

cvx (single+boogie) 

Nej 

Sekvenspall manövercylinder Skifttid Proportionellt med prod.volym 

cvx (single+boogie) 

Nej 

Kör bort tompallen till utbanan Skifttid Proportionellt med prod.volym 

cvx (single+boogie) 

Nej 

 

För momentet Daglig tillsyn fås beläggningsformeln: 

                                       å             
                                                                

                                   å                                         

Medan övriga moments beläggningsberäkning fås ur formeln: 

                                       å             
                                               å                

                         
          å                                                    

 
                      å       

                            å       
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                      å       
                                  
                                    

                            å       
                                  
                                    

Centralväxelns position Kitt 15, 16, 17, 18 

Inom denna position plockas olika typer av kitt som en förberedelse för att monteringen av delarna 

ska gå snabbare på monteringslinan. Avdelningen för centralväxeln har två separata 

positionsbeskrivningar med en för kitt 15 och en för kitt 16, 17, 18 men de utförs i dagsläget som en 

gemensam position. (Team leader Centralväxel, 2012) 

Gemensamt för samtliga moment inom positionen är att de är bundna till den produktionstakt som 

råder på centralväxelns boogieline eftersom det är denna monteringslina som kitten ska försörja. När 

kittning sker plockas däremot flera kitt på samma gång, exempel plockas lager till två kitt samtidigt 

inom momentet Plocka lager (2). Detta medför att momenten inom positionen inte är tvungna att 

utföras inom produktionstakten utan att de istället måste utföras under en multiplikator av 

takttiden, där den multiplikatorn bestäms av hur många kitt som plockas samtidigt. (Team leader 

Centralväxel, 2012) Samtliga ingående moment listas Tabell 19 och Tabell 20 uppdelat på kitt 15 och 

kitt 16,17,18.  

Tabell 19 Positionen kitt 15:s ingående moment och dess beroende av produktionsförhållanden 

Moment Tillgänglig tid för 

moment 

Antal ggr momentet 

behöver utföras 

under tillgänglig tid 

Påverkan 

av 

produktmix 

Hämta vagn till början. X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Lager (2). X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka slitring (2). X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Oljeplåt (2). X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka kopplingshalva (2). X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Ytterring (Förmontering). X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Olja Ytterring (Förmontering). X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Diffkors (Förmontering). X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Olja Diffkors (Förmontering). X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Montera Diffkors (Förmontering). X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Montera två Diffdrev (Förmontering) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Montera två Diffdrev (Förmontering) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Kontrollera det fungerar (Förmontering) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka förmontering. X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Boggiediffdrev för RB (2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Ingående Axel för RB (2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Bussning för RB(2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Bottendrev för RB(2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Bussning (2) för RBP X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Bottendrev (2) för RBP X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Oring (2) för RBP X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 
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Plocka Boggiediffdrev (2) för RBP X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Ingående Axel (2) för RBP X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Leverera vagn. X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

 

Tabell 20 Positionen kitt 16, 17, 18:s ingående moment och dess beroende av produktionsförhållanden 

Moment Tillgänglig tid för 

moment 

Antal ggr momentet 

behöver utföras 

under tillgänglig tid 

Påverkan 

av 

produktmix 

Hämta vagn till början X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Medbringare (2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Stoppskruv (2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Packning (2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka och torka Slitbricka (2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Mutter (2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka och tvätta Oljepump (2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Manövercylinder (2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Gaffel (2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Pick Tätningssäte (Lock) (2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka förmonterad oljefilter X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Manövercylinder (2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Gaffel (2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Tätningssäte (Lock) (2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Oljefilter (2 och Placera plast ner) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka och tvätta Oljepump (2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Fäste (2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Rör (2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Plocka Oljefilterskydd (2) X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

Leverera vagn och hämta förmonterat 

oljefilter 

X prod. Takter 1 gång (konstant) Nej 

 

För samtliga moment inom positionen Kitt 15, 16, 17 och 18 fås beläggningen för momenten enligt 

formeln: 

                                                  
                                                                

                                                                         

8.4 Test av nytt resursplaneringssystem 
Ett test av resursplaneringssystemet kommer nedan att presenteras för de positioner som valdes ut i 

tidigare kapitel. De berörda positionerna är alltså; godsmottagningens position Lossning, förråd axels 

position AP ut, furnering axels två positioner Vänster fram & Sekvensplock nav och drivaxlar, 

utlastning axels position Koordinering, växellådas position Avdockning & Furnering 2 samt 

centralväxelns två positioner CVX & Kitt 15, 16, 17, 18. De frågor som testet ämnar ge svar på är som 

bekant: 

 Huruvida beläggningen på en position förändras vid förändring av indatan till 

resursplaneringssystemet. 
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 Huruvida beläggningen på en position förändras åt rätt håll vid förändring av indatan till 

resursplaneringssystemet. 

Denna undersökning har sammanställts i tabellerna nedan. De indataparametrar som valts ut till 

testet är de som har påverkan på de ovan nämnda positionerna. I samtliga test har en jämförelsevis 

stor förändring valts som testvärde. Detta för att visa att resursplaneringsverktyget är tillämpbart 

även vid till exempel en kraftig upp- eller nedgång i produktionsvolym.  Samtliga testade volymer har 

därför varierats mellan 50-150% utifrån nuvarande läge. Vidare när det gäller procentandelar för de 

olika produktmixerna har testvärden valts inom de spann som produktmixen normalt sett varierar 

mellan för respektive produktionslina. För de positioner som är bundna till produktionstakt har 

verktyget testats både med hänsyn till en halvering och en dubblering av denna, trots att en höjning 

av takttiden inte ses som särskilt trolig. Detta med syfte att påvisa verktygets bredd. 

Gällande godsmottagningens position Lossning har den inkommande volymen varierats. Eftersom 

antalet förflyttade lastbärare ska förändras proportionellt med den inkommande volymen bör en 

ökning av den samma ge en ökning i beläggningsgrad för positionen Lossning. Samma resonemang 

ger att en minskning av den inkommande volymen bör ge en minskning i beläggningsgrad. Resultatet 

av testet för denna position visas i Tabell 21 och skildrar att förändringarna i inkommande volym 

överensstämmer med de förväntade. 

Tabell 21 Test av positionen Lossning 

 Beläggningsgrad fm Beläggningsgrad em 

Inkommande volym 100% 60,89% 61,41% 

Inkommande volym 150% 90,83% 91,59% 

Inkommande volym 50% 30,96% 31,23% 

Förråd axels position AP ut har något mer komplicerade beroenden. För denna position har därför 

både produktionsvolym för bakaxellinan och framaxellinan varierats samt trumandelen för de båda 

linorna. Beläggningsgraden har sedan beräknats för en dag, en slinga samt i form av en fyllnadsgrad 

för det transportmedel som används. När det gäller arbetsbeläggningarna ska de variera med 

produktionsvolymen eftersom antal förflyttade lastbärare är proportionellt med denna. En ökad 

produktionsvolym bör alltså ge en ökad arbetsbeläggning och tvärt om vid en minskning. En 

förändring av produktionsmixen, i detta fall andel trumma för bak- respektive framaxel, bör vidare 

påverka arbetsbeläggningen genom att en ökning i produktionsmix ger en ökning i beläggning och 

omvänt. Detta förhållande är däremot inte proportionellt, vilket redovisats i ovanstående 

beräkningar för produktionsmix. Fyllnadsgraden per transportmedel bör vidare påverkas av 

produktionsvolymen eftersom en ökning av denna även bör ge en ökning i antal pall som behöver 

flyttas, däremot påverkas denna inte av andelen produktmix. Enligt resultatet av testet följer 

arbetsbeläggningen och fyllnadsgraden de diskuterade förhållandena vid en förändring av indata, se 

Tabell 22.  
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Tabell 22 Test av positionen AP ut 

  Beläggningsgrad 
dag 

Beläggningsgrad 
slinga 

Fyllnadsgrad per 
transportmedel 

Produktionsvolym 
BAX 100%,  
FAX 100% 

Trumma BAX 39%, 
FAX 29% 

80,45% 80,36% 89,88% 

Trumma BAX 39%, 
FAX 40% 

82,06% 82,02% 89,88% 

Trumma BAX 30%, 
FAX 29% 

76,99% 76,91% 89,88% 
 

Produktionsvolym 
BAX 150%,  
FAX 100% 

Trumma BAX 39%, 
FAX 29% 

105,01% 105,00% 111,34% 

Trumma BAX 39%, 
FAX 40% 

106,70% 106,67% 111,34% 

Trumma BAX 30%, 
FAX 29% 

99,90% 99,88% 111,34% 

Produktionsvolym 
BAX 100%,  
FAX 150% 

Trumma BAX 39%, 
FAX 29% 

91,87% 91,79% 112,87% 

Trumma BAX 39%, 
FAX 40% 

94,29% 94,29% 112,87% 

Trumma BAX 30%, 
FAX 29% 

88,41% 88,33% 112,87% 
 

Produktionsvolym 
BAX 50%,  
FAX 100% 

Trumma BAX 39%, 
FAX 29% 

55,81% 55,71% 68,42% 

Trumma BAX 39%, 
FAX 40% 

57,42% 57,38% 68,42% 

Trumma BAX 30%, 
FAX 29% 

54,08% 54,05% 68,42% 

Produktionsvolym 
BAX 100%,  
FAX 50% 

Trumma BAX 39%, 
FAX 29% 

69,04% 68,93% 66,88% 

Trumma BAX 39%, 
FAX 40% 

69,84% 69,76% 66,88% 

Trumma BAX 30%, 
FAX 29% 

65,57% 65,48% 66,88% 

För Furnering axels position Vänster fram har faktorerna produktionsvolym framaxel samt 

procentandel trumma för framaxel varierats. Då denna position är beroende av produktionsvolymen 

bör beläggningsgraden, på samma sätt som för flera andra nämnda positioner, förändras med 

förhållande ett till ett med denna. Då ett fåtal av positionens moment även beror av hur stor 

procentandel trumma som produceras på framaxellinan bör även en förändring av denna parameter 

ge upphov till en förändring i arbetsbeläggning. Denna bör dock inte vara så stor då det endast är två 

av positionens elva moment som har denna koppling. Enligt Tabell 23 stämmer de ovan nämnda 

förhållandena väl när produktionsvolymen och andel trumma förändras för framaxellinan. 
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Tabell 23 Test av positionen Vänster fram 

  Beläggningsgrad dag 

Produktionsvolym 100% Procentandel trumma FAX 29% 101,76% 

Procentandel trumma FAX 40% 103,04% 

Procentandel trumma FAX 20% 100,65% 

Produktionsvolym 150% Procentandel trumma FAX 29% 152,61% 

Procentandel trumma FAX 40% 154,57% 

Procentandel trumma FAX 20% 150,87% 

Produktionsvolym 50% Procentandel trumma FAX 29% 50,87% 

Procentandel trumma FAX 40% 51,52% 

Procentandel trumma FAX 20% 50,22% 

Vidare har produktionsvolym och procentandel trumma för bakaxellinan varierats för furnering axels 

position Sekvensplock nav och drivaxlar. Även här bör en förändring av produktionsvolym speglas av 

en lika stor förändring i beläggningsgrad. När det gäller procentandel trumma för bakaxellinan för 

förändringen ske enligt det förhållande som beräknats tidigare och eftersom samtliga moment inom 

positionen är beroende produktmix så bör denna förändring kunna ses tydligt. De ovan nämnda 

förväntningarna verifieras av Tabell 24 som visar resultatet för testet på Sekvensplock nav och 

drivaxlar. 

Tabell 24 Test av positionen Sekvensplock nav och drivaxlar 

  Beläggningsgrad dag 

Produktionsvolym 100% Procentandel trumma BAX 39% 83,14% 

Procentandel trumma BAX 50% 88,26% 

Procentandel trumma BAX 30% 78,70% 

Produktionsvolym 150% Procentandel trumma BAX 39% 124,57% 

Procentandel trumma BAX 50% 132,39% 

Procentandel trumma BAX 30% 118,26% 

Produktionsvolym 50% Procentandel trumma BAX 39% 41,52% 

Procentandel trumma BAX 50% 44,13% 

Procentandel trumma BAX 30% 39,35% 

För positionen Koordinering som hör till avdelningen Utlastning axel har vidare faktorn leverans axlar 

varierats. Eftersom det, som tidigare konstaterats, är finns ett proportionellt förhållande mellan antal 

förflyttade färdiga produkter och antal levererade axlar ska en ökning i det senare även ge en ökning 

i arbetsbeläggning. Detsamma gäller en minskning av antal levererade axlar. Som visas i Tabell 25 

stämmer ändringen i arbetsbeläggning överens med det förväntade vid både en ökning och en 

minskning av antalet levererade axlar.  

Tabell 25 Test av positionen Koordinering 

 Beläggningsgrad fm Beläggningsgrad em 

Leverans axlar 100% 91,08% 42,68% 

Leverans axlar 150% 135,51% 63,17% 

Leverans axlar 50% 46,26% 22,20% 

Växellådans position Avdockning har två olika beläggningsberäkningar, en för en dag och en för en 

slinga, eftersom denna är låst till en slingtid motsvarande en produktionstakt. Därför testas här båda. 

Arbetsbeläggningen för denna position förändras endast vid en förändring av takttiden eftersom 
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momenten är konstanta inom slingtiden enligt den tidigare utförda undersökningen. Här är 

förhållandet sådant att en förlängning av takttiden ger minskad arbetsbeläggning eftersom då mer 

tid finns till förfogande för att utföra momenten. Det omvända gäller vid en förkortning av takttiden. 

Som visas i Tabell 26 stämmer resultatet för de utförda testerna väl överens med detta. 

Tabell 26 Test av positionen Avdockning 

 Beläggningsgrad dag Beläggningsgrad slinga 

Taktid 100% 83,48% 83,16% 

Takttid 150% 55,87% 55,63% 

Takttid 50% 168,48% 168,09% 

När det gäller växellådans position Furnering 2 har produktionsvolymen samt andel retarder 

varierats. Eftersom en förändring av produktionsvolymen även den ger en proportionell förändring i 

antalet förflyttade lastbärare bör även här en ökning ge en ökad beläggning och tvärt om. Gällande 

andelen retarder bör en ökning ge ökad beläggning, men här råder inte ett proportionellt förhållande 

enligt de tidigare beräkningarna. Vilket kan utläsas i Tabell 27 överensstämmer förväntningarna 

förändringen i beläggningsgrad.  

Tabell 27 Test av positionen Furnering 2 

  Beläggningsgrad dag 

Produktionsvolym 100% Procentandel retarder 63% 88,48% 

Procentandel retarder 40% 80,22% 

Procentandel retarder 80% 94,78% 

Produktionsvolym 150% Procentandel retarder 63% 132,39% 

Procentandel retarder 40% 120,00% 

Procentandel retarder 80% 141,74% 

Produktionsvolym 50% Procentandel retarder 63% 44,57% 

Procentandel retarder 40% 40,44% 

Procentandel retarder 80% 47,83% 

Centralväxelns position CVX påverkas av produktionsvolymerna på både linan för single- och 

boogiecentralväxlar. Därför har dessa varierats i testet för positionen CVX. En ökning i någon av 

produktionsvolymerna ska, med samma resonemang som tidigare, även resultera i en ökning av 

arbetsbeläggning. Enligt Tabell 28 stämmer även resultatet med förväntningarna.  

Tabell 28 Test av positionen CVX 

 Beläggningsgrad dag 

Produktionsvolym 
single 100%, boogie 100% 

73,77% 

Produktionsvolym 
single 150%, boogie 100% 

101,49% 

Produktionsvolym 
single 100%, boogie 150% 

82,39% 

Produktionsvolym 
single 50%, boogie 100% 

46,05% 

Produktionsvolym 
single 100%, boogie 50% 

65,15% 
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Centralväxelns position Kitt 15, 16, 17, 18 är i positionsstandarden uppdelad i två olika delar, varför 

den även behandlas så här. Positionens samtliga moment påverkas endast av takttiden, vilket 

konstaterats tidigare, varför denna faktor här har att varierats. Enligt samma resonemang som för 

positionen Avdockning ska en ökad takttid ge en lägre beläggningsgrad då mer tid finns till 

förfogande att utföra de bestämda momenten på. Det omvända gäller för en minskad takttid. 

Resultatet av testet visas i Tabell 29 och Tabell 30 och även här visar sig förväntningarna stämma väl 

överens med utfallet.  

Tabell 29 Test av positionen Kitt 15 

 Beläggningsgrad dag Beläggningsgrad slinga 

Taktid 100% 63,12% 63,13% 

Takttid 150% 31,56% 31,56% 

Takttid 50% 126,09% 126,25% 

Tabell 30 Test av positionen Kitt 16, 17, 18 

 Beläggningsgrad dag Beläggningsgrad slinga 

Taktid 100% 66,53% 66,46% 

Takttid 150% 33,26% 33,23% 

Takttid 50% 133,04% 132,92% 

8.5 Känslighetsanalys 
Känslighetsanalys har valts att göras på faktorn produktmix och dess påverkan på antalet förflyttade 

lastbärare.  

Det resultat som erhölls vid datainsamlingen till produktionslinan för bakaxel var som redovisats 

tidigare: 

             

För att se hur den totala beläggningen på en position påverkas har värdena på riktningskoefficienten 

(K-värdet) samt konstanttermen (M-värdet) här varierats. De har varierats både uppåt och nedåt till 

schablonvärden för att se hur robust lösningen som erhållits är. För att vidare se hur detta slår på 

olika produktionsvolymer har denna undersökning gjorts för olika volymer. Här har en kraftig 

förändring i produktionsvolym använts för att se att resultatet är robust även vid till exempel en stor 

uppgång i tillverkningsvolym. Denna känslighetsanalys har utförts på positionen Sekvensplock nav 

och drivaxlar då denna till stor del påverkas av produktmixen trumma på bakaxellinan och resultatet 

visas i sammanställnigen i Tabell 31.  
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Tabell 31 Sammanställning känslighetsanalys: produktmix trumma bakaxel 

Pos. Sekvensplock 
nav och drivaxlar 

K=3,03  M=2,70 
(ursprungsläge) 

K-värdet 
minskat med 
20%   
M=2,70 

K=3,03  
M-värdet 
minskat med 
20% 

K-värdet ökat 
med 20% 
M=2,70 

K=3,03   
M-värdet ökat 
med 20% 

Produktionsvolym 
100% 

83,04% 82,83% 83,26% 83,26% 82,83% 

Produktionsvolym 
200% 

166,09% 165,65% 166,74% 166,74% 165,65% 

Den första kolumnen motsvarar ursprungsläget och då denna jämförs med övriga ses att den totala 

arbetsbeläggningsgraden inte är känslig för varken en minskning eller ökning av k- eller m-värdet. 

Detta eftersom en förändring med 20% i de varierade värdena endast ger upphov till en förändring i 

beläggningsgrad med mindre än en procentenhet. Som kan utläsas i tabellen ovan gäller detta även 

för en fördubbling av den aktuella produktionsvolymen. Med grund i detta anses lösningen vara 

robust.  

Gällande framaxellinan erhölls nedanstående resultat gällande produktmix: 

             

På samma sätt som för bakaxellinan har K- och M-värdena låtits variera och ett resultat i form av 

arbetsbeläggning erhållits vid olika produktionsvolymer. Känslighetsanalysen har gjorts på positionen 

Vänster fram då denna påverkas av produktmixen trumma framaxel enligt undersökningen ovan. En 

sammanställning för denna analys presenteras i Tabell 32. 

Tabell 32 Sammanställning känslighetsanalys: produktmix trumma framaxel 

Pos. Vänster fram K=1,08  M=1,37 
(ursprungsläge) 

K-värdet 
minskat med 
20%   
M=1,37 

K=1,08  
M-värdet 
minskat med 
20% 

K-värdet ökat 
med 20%  
M=1,37 

K=1,08   
M-värdet ökat 
med 20% 

Produktionsvolym 
100% 

101,74% 101,96% 101,52% 101,74% 101,74% 

Produktionsvolym 
200% 

203,48% 203,91% 203,04% 203,48% 203,70% 

Även gällande denna känslighetsanalys visar jämförelsen med den första kolumnen, ursprungsvärdet, 

att lösningen inte är känslig för förändringar i K- och M-värdet. Resultatet som erhålls genom dessa 

beräkningar är därmed robust. 

Slutligen erhölls nedanstående resultat vid datainsamlingen för växellådslinan: 

             

Även här görs likadana utredningar som ovan, men nu med positionen Furnering 2 som enligt 

undersökningen gällande momentspecifik data påverkas av produktmixen av retarder. I Tabell 33 

visas sammanfattningen för denna känslighetsanalys. 
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Tabell 33 Sammanställning känslighetsanalys: produktmix retarder 

Pos. Furnering 2 K=1,66  
M=2,53 
(ursprungsläge) 

K-värdet 
minskat med 
15%   
M=2,53 

K=1,66  
M-värdet 
minskat med 
15% 

K-värdet 
ökat med 
15%  
M=2,53 

K=1,66   
M-värdet 
ökat med 
15% 

Produktionsvolym 
100% 

89,12% 88,48% 89,57% 89,57% 88,48% 

Produktionsvolym 
200% 

177,17% 176,09% 178,48% 178,26% 176,30% 

Även i detta fall kan ingen stor skillnad i arbetsbeläggning utläsas varvid en robust lösning har 

erhållits. 



 

132  

 

  



 

133  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet för examensarbetet och syftet besvaras i form av text och bilder 

från resursplaneringssystemet. Det förs även en diskussion kring vidare arbete för Scania efter 

examensarbetets slut, förslag på fortsatta studier och en diskussion kring resultatet presenteras.  
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9.1 Resursplaneringsmodell 
Innan resultatet för examensarbetet presenteras visas först syftet med studien för att påminna 

läsaren om målet med arbetet. Syftet lyder som bekant: 

”Syftet med examensarbetet är att utveckla och standardisera dagens resursplaneringssystem till ett 

gemensamt som möjliggör visualisering av arbetsbeläggning under en dag på respektive position. 

Detta verktyg ska vara applicerbart på materialhanteringen hos Axel- och Växellådsmonteringen på 

Scania.” 

Så som redovisats i det föregående kapitlet har vid sidan om denna rapport ett 

resursplaneringssystem i Excel utformats. Det verktyg som tagits fram har utgått ifrån samma 

grundläggande beläggningsformel som flera av de gamla resursplaneringssystemen varefter en ny, 

gemensam, struktur tagits fram. Utifrån denna struktur har sedan verktyget skapats. Det motsvarar 

alltså den första delen av syftet, ett gemensamt och standardiserat resursplaneringssystem har 

utvecklats.  

Att verktyget ska möjliggöra visualiseringen av arbetsbeläggning under en dag på respektive position 

är vidare nästa del i syftet. Denna del har utförts genom att beläggningsberäkningarna utformats, 

från strukturen, så att de ingående beräkningarna på arbetsmomentnivå i verktyget summeras till 

arbetspositionsnivå. Detta görs genom att den totala tiden för samtliga moment inom en position 

divideras med den tillgängliga tiden som råder för momenten. För en position som har olika 

tillgänglig tid på olika moment erhålls mer än en beläggning, se exempelvis positionen Avdockning 

nedan. För momenten som har slingtid som tillgänglig tid fås beläggningen som totala tiden för de 

moment som ska utföras inom slingan dividerat med slingtiden. För att därefter erhålla beläggningen 

på ett helt skift summeras den totala tiden för momenten som utförs inom slingan multiplicerat med 

antalet slingor under en dag. Dessutom adderas tiden för eventuella moment som utförs utanför 

slingan och den totala tid som erhålls divideras med tillgänglig skifttid. Resultatet av en 

arbetsbeläggningsberäkning i verktyget blir alltså en procentandel vilken visar hur stor andel av 

arbetstiden som utnyttjas.  

Utifrån det test som gjordes i tidigare kapitel förändras det erhållna resultatet i form av en 

arbetsbeläggning vid förändring av någon indataparameter. Det test som utfördes visar även att 

denna beläggningsgrad förändras på förväntat sätt, exempelvis att en ökning i produktionsvolym som 

väntat även ger en ökning i beläggningsgrad på positionen. Således kan det konstateras att det 

framtagna resursplaneringssystemet visar en beläggningsgrad på positionerna som förändras på 

korrekt sätt vid förändring i produktionsförhållanden. I Figur 61 visas ett exempel på hur 

beläggningsgrader för samtliga positioner inom en avdelning presenteras i verktyget.  
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Figur 61 Exempel av sammanställning alla positioner (fiktiva siffror) 

I exemplet ovan tillämpas endast dagskift varför kolumnerna gällande för- och eftermiddag lämnats 

tomma. Då en av positionerna är kopplad till någon typ av slingtakt fås för denna två olika 

beläggningar, en beräkning görs för hela dagens arbetsbeläggning och en görs för 

arbetsbeläggningen inom slingtiden. Ovanstående sammanställning sammanfattas vidare grafiskt. 

Arbetsbeläggningen på respektive position visualiseras i resursplaneringssystemet i diagramform som 

visar beläggningen fördelat på positionerna samt respektive skift- samt slingtid, se Figur 62. 

 
Figur 62 Exempel av beläggning för respektive position (fiktiva siffror) 

Med grund i detta är även den andra delen av syftet, att möjliggöra visualisering av 

arbetsbeläggningen, utfört. 

Slutligen är den sista delen av syftet att resursplaneringsverktyget ska vara applicerbart på Axel- och 

Växellådsmonteringen på Scania. Då strukturen tagits fram utifrån förutsättningarna på samtliga 

avdelningar inom Axel- och Växellådsmonteringen och även samtliga finns representerade i verktyget 

anses även denna del vara infriad.  

Sammanställning alla positioner

Beläggning 

på position 

dag

Beläggning 

på position 

fm

Beläggning 

på position 

em

Beläggning 

på position 

slinga

Pos 1 Furnering 1 75%

Pos 2 Furnering 2 89%

Pos 3 Furnering 3 82%

Pos 4 Inlagring pall 98%

Pos 5 Line feeding 94%

Pos 6 Box 100%

Pos 7 HA-SA 71%

Pos 8 Avdockning 63% 84%

Pos 9 Rigg 97%

Pos 10 Måleri 70%

Pos 11

Pos 12
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9.2 Diskussion 

9.2.1 Vidare arbete efter examensarbetets slut 

Efter att syftet med examensarbetet är uppfyllt återstår uppgifter som behöver utföras för att kunna 

använda det framtagna resursplaneringssystemet i det dagliga arbetet. Eftersom det framtagna 

resursplaneringssystemet inte innehåller samtliga positioner vid överlämnandet behöver Scania 

utföra arbetet med att föra in de positioner och dess ingående moment i verktyget som inte utfördes 

inom ramen för examensarbetet. Detta är nödvändigt för att erhålla en beläggning på positionsnivå 

på samtliga arbetspositioner inom Axel- och Växellådsmonteringen.  

För att kunna föra in positionerna i verktyget på rätt sätt behöver även var och ett av de ingående 

momentens beroenden kartläggas, likt det angreppssätt som tillämpades med de positioner som 

verktyget testades på. Detta utförs alltså genom att besvara frågorna för varje moment:  

Tillgänglig tid: 

 Vad är momentets tillgängliga tid? Skifttiden, en positionsspecifik slingtakt eller någon av 

produktionstakterna? 

Antal gånger ett moment behöver utföras: 

 Är antalet gånger momentet behöver utföras konstant under sin tillgängliga tid? 

 Om ja; per dag, skift eller takt? 

 Om nej; varierar det med produktionsvolym (i så fall vilken lina), inkommande godsvolym, 

utgående godsvolym eller slumpberoende? 

 Om variation med produktionsvolym; påverkas antalet gånger av olika produktmixer (i så fall 

vilken)? 

Efter att de är besvarade används bladet koppla celler i resursplaneringssystemet för att få hjälp med 

vilka celler i verktyget som ska kopplas ihop för att erhålla rätt beläggningsberäkning. 

Vidare arbete som Scania kan fortsätta med efter examensarbetets slut är också att dela upp tiden 

det tar att utföra ett moment i värdeskapande tid, icke värdeskapande men nödvändig tid samt 

slöseri för att erhålla en visualisering av hur stor andel av en position som består av vardera del. 

Detta för att göra det möjligt i verktyget att visualisera förbättringar inom moment som inte är 

mjöligt med dagens momentbeskrivning.  

Vidare arbete som skulle vara relevant att göra för att vidareutveckla resursplaneringssystemet till 

ett verktyg som kan användas för bemanning av logistikpositionerna skulle vara att utreda hur stor 

beläggning som är lämplig på en logistikposition på Axel- och Växellådsmonteringen på Scania och 

således också vid vilken beläggningsgrad resursplaneringsverktyget ska varna för över- eller 

underbeläggning. Aronsson (2012) menar att det inte går att ge någon rekommendation om generell 

lämplig beläggning på arbetspositioner över lag eftersom den är beroende av hur stor variation i 

arbetsmängden som uppstår på varje specifik position. En position som innehåller mer variation i 

arbetsmängden kan således inte beläggas på samma sätt som en position som har jämn 

arbetsmängd, trots att medelarbetsmängden för de två är densamma.  
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Eftersom det inte går att ge några generella rekommendationer åt Scania om vilken beläggning som 

är lämplig för deras arbetspositioner inom Axel- och Växellådsmonteringen, behöver Scania själva 

undersöka vilken beläggning som kan vara lämplig att använda som max respektive min i sitt 

resursplaneringsverktyg för respektive position.  

9.2.2 Avgränsningars betydelse och påverkande faktorer 

Under examensarbetets gång har avgränsningar gjorts vars påverkan på slutresultatet bör diskuteras. 

Beroende på de val eller antaganden som gjorts under arbetet bör alltså det framtagna 

resursplaneringsverktygets struktur och innehåll influerats i någon grad.  

Som beskrivet i 5.2 Nedbrytning av syfte, gjordes antagandet att tiden för ett arbetsmoment inom en 

position endast är konstant och mätbar. Detta antagande är dock inte i alla fall korrekt, utan tiden för 

ett arbetsmoment bör i vissa fall variera beroende på när mätningen av det utförs. Exempelvis är 

tiden för momenten som innebär något byte av pall från förråd till position vid monteringslinan 

beroende på vilken pall som ska bytas, vilken plats just den pallen har i förrådet vid det tillfället samt 

var den ska förbrukas på monteringslinan. En mätning av tiden vid ett tillfälle skulle således ge ett 

annat resultat än vid ett annat tillfälle eftersom pallen har en annan placering i förråd nästa tillfälle. 

Eftersom tiden för ett moment är något som i slutändan påverkar beläggningen på en position är 

detta något som även påverkar resultatet av examensarbetet. Vidare har tiden för ett moment i det 

resursplaneringssystem som tagits fram blivit mätt som en snittid. Eftersom examensarbetets syfte 

är att ta fram ett resursplaneringssystem som är enkelt att använda och uppdatera, medför det dock 

att om hänsyn skulle tas till respektive artikelnummers placering i lager och vid monteringslinan och 

ett antal olika tider skulle mätas för samma moment beroende på vilket artikelnummer som skulle 

förflyttas vid ett specifikt tillfälle, skulle komplexiteten i systemet öka och användarvänligheten 

minska. Eftersom verktyget också har till avsikt att användas till att simulera beläggningen på en 

arbetsposition över en dag givet vissa produktionsförhållanden och därmed inte för en specifik 

tidpunkt inom en dag, medför inte en ökad precision av tidtagningen i detta fall någon betydande 

vinst i examensarbetets resultat.  

En ytterligare avgränsning som gjorts för examensarbetets omfattning som påverkar dess resultat i 

form av beläggningsgrad på positionerna är att det framtagna verktyget inte tar hänsyn till 

slumpberoende moment eller arbetsmoment som klassas som avvikelsehantering. I och med att 

dessa inte tas med blir den erhållna beläggningen på positionerna överlag lägre i det nya 

resursplaneringssystemet jämfört med vad som råder i verkligheten eftersom det i verkligheten 

uppkommer både slumpmässiga moment och avvikelser. Ett alternativ till att bortse från dessa 

slump- och avvikelseberoende arbetsmoment i resursplaneringssystemet hade varit att ta ett snitt 

eller ett stickprov på hur många gånger de utförs. Dock, eftersom uppkomsten av dem inte går att 

härleda till något specifikt produktionsförhållande eller på annat sätt går att förutse, skulle 

förekomsten av momenten varken gå att förändra vid förändring av produktionsförhållanden eller ge 

en mer rättvis bild av verkligheten. Då Scania inte heller vill förutsätta att avvikelser ska förekomma 

inom materialhanteringen, bör de inte tas med i beläggningsberäkningen. En konsekvens som 

uppkommer på grund av denna avgränsning är att en arbetsposition som i dagsläget innehåller 

moment som förekommer slumpartat alternativt om positionen är ansvarig för avvikelsehantering 

bör den inte beläggas maximalt. Detta eftersom resursen behöver finnas tillgänglig för dessa 

avgränsade moment när och om de uppkommer.   
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Som det nya resursplaneringssystemet är uppbyggt idag är det direkt applicerbart på förmiddags- 

eftermiddags- samt dagskift. Dock skulle det inte gå att direkt använda på så kallade reducerade 

skift25 i dagsläget. Anledningen till detta är att resursplaneringssystemet förutsätter att ett moment 

antingen utförs eller inte, och om det utförs görs det på samma sätt varje gång. När reducerat 

kvällsskift används inom Axel- och Växellådsmonteringen förändras ibland moment, samt att flera 

moment kan slås ihop till ett. Detta kan då inte rakt av hanteras av systemet. För att 

resursplaneringsverktyget ska kunna visualisera beläggningen på ett reducerat kvällsskift, behöver de 

nya positionerna som fås vid skiftet, exempelvis när två stycken slås ihop till en, enskilt definieras i 

systemet som nya positioner. 

Slutligen bör valet av datum för samtlig datainsamling diskuteras som en påverkan på 

examensarbetets resultat. Vid den datainsamling till samtlig bakomliggande data som gjorts har så ny 

information som möjligt använts. Detta har styrkts med att nyare data speglar verkligheten bättre 

eftersom både arbetssätt och lastbärare för materialet förändras med tiden, detta eftersom att det 

efter en förändring i arbetssätt eller lastbärartyper fås ett nytt antal förflyttningar av materialet. 

Detta motiverar användandet av ett datum för datainsamling som är så närliggande dagens datum 

som möjligt för vara så nära verkligheten som möjligt. Eftersom viss data dock har varit tvunget att 

hämtas från datum då specifika förhållanden i produktionsvolym eller produktmix förekommit, har 

valfriheten av datum begränsats något och vissa datum längre bak i tiden har valts trots att 

förändringar i produktionsförhållanden har skett sedan dess. Däremot, den känslighetsanalys som 

gjorts visar att förändringar i produktmixfaktorer inom bakomliggande data inte ger stora 

förändringar i beläggning på en position. Detta gäller både vid den produktionsvolym som råder nu 

som vid en förändring av denna. Därför anses inte valet av datum påverka resultatet nämnvärt.  

Likväl som att valet av datum för insamling diskuteras, bör även antalet datainsamlingar som utförts 

påverka resultatet. Ju fler mättillfällen som kan användas vid datainsamlingen, desto säkrare resultat 

bör rimligtvis erhållas eftersom avvikelser som kan tänkas råda inom produktion vissa dagar då inte 

framstår som lika synliga. Även här gjordes dock en avvägning mellan att kunna använda så många 

datum för datainsamling som möjligt, samtidigt som informationen skulle vara tillräckligt ny för att 

spegla verkliga produktionen såsom den råder nu. Att datainsamlingsmetoden som använts även 

krävt att det vid tidpunkterna för insamlingen skulle råda specifika produktionsförhållanden 

försämrade även det möjligheten att använda fler datum för insamling. Den känslighetsanalys som 

gjorts på den insamlade datainformationen har visat att de värden som tagits fram genom 

datainsamlingen trots denna insamlingsbegränsning visar på ett robust resultat. Detta innebär 

således, trots att antalet insamlingstillfällen som använts varit få, att användningen av den 

datainformation som finns i resursplaneringssystemet bidrar en tillförlitlig beläggningsgrad på en 

position.  

Resultatet från det test som gjorts av resursplaneringssystemet visar vidare att 

resursplaneringssystemet är tillämpbart på såväl de produktionsförhållanden som råder nu som om 

tillexempel produktionsvolymen skull öka med 50 procent eller om takttiden skulle minska till hälften 

vid någon av produktionslinorna. Med grund i detta anses verktyget vara dynamiskt utifrån de olika 

produktionsförhållandena. 

                                                           
25

 Skiftgång som har lägre personalstyrka än ett fullt skift och där arbetsmomenten utförs färre antal gånger 
eller på ett annat sätt än vid fullt skift. 
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9.2.3 Förslag till fortsatta studier 

Ett förslag till fortsatta studier efter detta examensarbete är att föra ett resonemang kring vad som 

ska klassas som värdeskapande arbete, icke värdeskapande men nödvändigt samt värdeskapande 

arbete för logistikrelaterade arbetsuppgifter. Detta är av intresse eftersom den information som 

erhållits vid en litteratursökning endast är tillämpad på tillverkning eller montering och därmed inte 

på arbetsuppgifter som främst avser förflyttningar av material.  

Detta arbete är relevant både för Axel- och Växellådsmonteringen på Scania för att kunna klassa sina 

moment, eller delar av dem, samt för liknande bemanningsproblem för andra företag. Eftersom det 

framtagna resursplaneringssystemet för Axel- och Växellådsmonteringen är ett standardiserat 

verktyg som ska användas inom samtliga avdelningar, behöver det även finnas ett standardiserat sätt 

att klassa arbetsmomenten.  
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11 Bilagor 
I kapitlet Bilagor har samtliga bilagor till rapporten sammanställts. Här finns ytterligare information 

för den som önskar detaljerad och fördjupad kunskap kring områden som valts att inte inkluderas i 

rapporten. 
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11.1 Bilaga 1: Sammanställning av litteratursökning 

 
Figur 63 Sammanställning av litteratursökning 

  

Sammanställning av litteratursökning

Sökord Antal träffar

Antal som var 

relevanta för 

projektet

customer order decoupling point 34st 2st

pull-system and materialhandling 4st 1st

inventory management flexibility 119st 0st

material handling phase time 27st 0st

material handling pull system 23st 0st

material handling and volume flexibility 15st 0st

material handling and resource allocation 25st 0st

resource planning staffing 422st 0st

resource planning 2472st 0st

resource planning flexibility 728st 0st

resource management scheduling tool 220st 0st

resource scheduling system 2191st 0st

occupancy rate staffing 5st 0st

occupancy level staffing 10st 0st

occupancy staffing 17st 0st

material supply staffing 17st 0st

in-house material supply 598st 0st

material supply resource planning 264st 0st

in-house supply resource planning 81st 0st

customer order decoupling point resource planninng 0st 0st

staffing planning 1064st 0st
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11.2 Bilaga 2: Sammanställning av intervjuunderlag 
I denna bilaga presenteras det underlag som använts vid intervjuer, både vid framtagandet av den 

övergripande strukturen i resursplaneringssystemet samt för de i uppgiftspreciseringen identifierade 

frågeställningarna.  

Produktionsledare 

Datainsamling: Skiftgång 

 Vilka olika typer av skiftgång tillämpas inom avdelningen? 

Datainsamling: Produktmix 

 Vilka olika typer av produktmix finns som orsakar stora skillnader i materialåtgång? 

Verkstadstekniker 

Frågor som legat till grund för sammanställningen av strukturen 

 Vad kan utgöra tillgänglig tid för ett moment? 

 Kan tiden det tar att utföra ett moment variera? 

 Vad kan påverka hur många gånger ett moment behöver utföras? 

Datainsamling: Produktmix 

 Vilka olika typer av produktmix finns som orsakar stora skillnader i materialåtgång? 

Datainsamling: Övrigt 

 Vilket max antal lastbärare kan förflyttas med respektive slingspecifikt fordon?  

o Max antal för vagnar? 

o Max antal för rack? 

o Finns det några övriga transportsätt som används? 

Datainsamling: Momentspecifik data 

Tillgänglig tid: 

 Vad är momentets tillgängliga tid? Skifttiden, en positionsspecifik slingtakt eller någon av 

produktionstakterna? 

Antal gånger ett moment behöver utföras: 

 Är antalet gånger momentet behöver utföras konstant under sin tillgängliga tid? 

 Om ja; per dag, skift eller takt? 

 Om nej; varierar det med produktionsvolym (i så fall vilken lina), inkommande godsvolym, 

utgående godsvolym eller slumpberoende? 

 Om variation med produktionsvolym; påverkas antalet gånger av olika produktmixer (i så fall 

vilken)? 

Team leaders 

Frågor som legat till grund för sammanställningen av strukturen 

 Vad kan utgöra tillgänglig tid för ett moment? 
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 Kan tiden det tar att utföra ett moment variera? 

 Vad kan påverka hur många gånger ett moment behöver utföras? 

Datainsamling: Takttid 

 Är det något arbetsmoment som är direkt beroende av någon produktionstakt som råder 

inom Axel- och Växellådsmonteringen? 

o Hur gestaltar sig detta beroende? 

o Till vilken produktionslina är momentet kopplat? 

o Till vilken position hör momentet? 

o Är alla moment inom positionen kopplade till produktionstakten, eller är det endast 

något/några? 

 Vilka arbetsmoment är direkt beroende av respektive slingtakt som råder inom Axel- och 

Växellådsmonteringen? 

o Hur gestaltar sig detta beroende? 

o Till vilken produktionslina är momentet kopplat? 

o Till vilken position hör momentet? 

o Är alla moment inom positionen kopplade till slingtakten, eller är det endast 

något/några? 

Datainsamling: Produktmix 

 Vilka olika typer av produktmix finns som orsakar stora skillnader i materialåtgång? 

Datainsamling: Övrigt 

 Vilket max antal lastbärare kan förflyttas med respektive slingspecifikt fordon?  

o Max antal för vagnar? 

o Max antal för rack? 

o Finns det några övriga transportsätt som används? 

Datainsamling: Momentspecifik data 

Tillgänglig tid: 

 Vad är momentets tillgängliga tid? Skifttiden, en positionsspecifik slingtakt eller någon av 

produktionstakterna? 

Antal gånger ett moment behöver utföras: 

 Är antalet gånger momentet behöver utföras konstant under sin tillgängliga tid? 

 Om ja; per dag, skift eller takt? 

 Om nej; varierar det med produktionsvolym (i så fall vilken lina), inkommande godsvolym, 

utgående godsvolym eller slumpberoende? 

 Om variation med produktionsvolym; påverkas antalet gånger av olika produktmixer (i så fall 

vilken)? 
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11.3 Bilaga 3: Samtliga moment i testpositionerna 

 
Figur 64 Sammanställning av samtliga moment inom godsmottagningens position Lossning 
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Figur 65 Sammanställning av samtliga moment inom förråd axels position AP ut 

 
Figur 66 Sammanställning av samtliga moment inom furnering axels position Vänster fram 

Avdelning/Grupp Utfärdare/Datum

DALG Namn, Efternamn / Datum
Position Utgåva Reg.nr.

AP Ut 2

Viktigt/att tänka på (HUR)S
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Följa tidtabell
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 N
r.

Benämning (VAD)

1 akut pall / takt

4

Sortera efter vilken gång, Max 10st

Planera din körning med hjälp av adresserna 

Se till att dessa stämmer

Jämför MU

7

8

Max 10st

1

Kontrollera MU nummer på stickers mot pallflagga

Kolla på tiden 

9 Pallar till tåget 

3

10

Hämta beställningar i AP förrådet

5

4

5

2

3

Skriv upp på stickers vilken vagn det är2

Plocka stickers

Akutpallar på anrop av furneringen

Tappade pallar Spärra pallen

11

8

1

Se till att inga halvpallar i botten och maxhöjden.

6 Klistra rätt stickers på pallflaggan6

7 Lasta vagnen och stäng nätet

10

Rätt stickers från skrivare

Arbetsstandard

Avdelning/Grupp Utfärdare/Datum

Namn, Efternamn / Datum

Position Reg.nr.

Vänster framaxel

12

11 Pallbyte av pressgrupp

12

13

Transportok

10 Hämta och byte av P-stag

9

10

11

8 Byte av pall med trummor

7

8

9 Byte av navkåpor

1 1

Kontroll och byte av bromsok sekvens

5

4

7 AP vagn

3

Kontroll och byte av trumcylinder sekvens

2 Kontroll och byte av navsekvens
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4
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Figur 67 Sammanställning av samtliga moment inom furnering axels position Sekvensplock nav och drivaxlar 

 
Figur 68 Sammanställning av samtliga moment inom utlastning axels position Koordinering 

Avdelning/Grupp Utfärdare/Datum

DALH Namn, Efternamn / Datum
Position Utgåva Reg.nr.

Sekvensplock: Drivaxlar & Nav-reduktion 1

5 Plocka Navreduktion enligt sekvenslista 5

Placera ut etiketter på navreduktion enligt sekvenslista

Montera lock på Navreduktion 6

7 7

8 8

1 1.1 & 1.2

Sekvensplock av drivaxlar

3

2 Beställning av material

3 Placera ut etiketter på respektive sekvenspall

Benämning (VAD)

2

Skriva ut sekvenslista till navreduktion

Viktigt/att tänka på (HUR)S
y
m

b
o

l

A
rb

e
ts

in
s
tr

u
k
r.

 N
r.

Sekvensplock av navreduktioner

4 Plocka drivaxlar 4

6

Kontrollera navreduktion

Arbetsstandard 

Avdelning/Grupp Utfärdare/Datum

DTLLO Namn, Efternamn / Datum
Position Utgåva Reg.nr.

KOORDINERING 1

VIKTIGT/ ATT TÄNKA PÅ (HUR)S
e

k
v
e

n
s
o

rd
n

in
g

A
rb

e
ts

in
s
tr

u
k
r.

 N
r.

BENÄMNING (VAD)

3

TAG MED KOORD. LISTAN RÄTT LISTA / DATUM

TRUCK AVSEDD FÖR POSITIONEN

S
y
m

b
o

l

RÄTT AXLAR I RÄTT STAPEL / LYFT

5 SORTERA I RÄTT ORDNING

6  KOORDINERA

TOM TRAILER I SYSTEMT OCH FYSISKT

5

Följ arbetsblad

Följ arbetsblad

FÖLJ KOORDINERINGS LISTAN

INTE HINDRA LASTNING / BANA7

4

7a

7b

9

1 2

DAGLIG TILLSYN

6

4

7  KOORDINERA

3

STARTA SIMAS

2 GÅ UT TILL RESPEKTIVE TRUCK

8  KOORDINERA

Arbetsstandard Arbetsstandard 
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Figur 69 Sammanställning av samtliga moment inom växellådas position Furnering 2 
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Figur 70 Sammanställning av samtliga moment inom växellådas position Avdockning 

 
Figur 71 Sammanställning av samtliga moment inom centralväxelns position CVX 

Avdelning/Grupp Utfärdare/Datum

Namn, Efternamn / Datum
Position Utgåva Reg.nr.

CVX

Viktigt/att tänka på (HUR)S
e

k
v
e

n
s
o

rd
n

in
g

S
y
m

b
o

l

Se instruktion

kolla på signalerna

A
rb

e
ts

in
s
tr

u
k
r.

 N
r.

Benämning (VAD)

Dagligtillsyn

Scanna order 

2 Översiktplats

Se signalens område för pallbyte

Gäller pall från LCP och A75FVLB

Hämta pall från FVL Ta stickers för att se var pallen finns i ställage 

kör bort tom pallen till utbanan

8

1

Åka till signalen

4

3

Byte av Visuellbuffert pall Prio

9

Bristpall på värmning

5

5.1

Hämta pall från torget vid slussen

Sekvenspall manövercylinder

Sekvenspallar 780 och 660 lagerhus

10.1

13

12

10

9.1 Falsk 2-binge system vid A75P

6 Kör till line

7

Falsk 2-binge system vid line

Arbetsstandard
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Figur 72 Sammanställning av samtliga moment inom centralväxelns position Kitt 15 

Avdelning/Grupp Utfärdare/Datum

DXLM Namn, Efternamn Datum
Position Utgåva Reg.nr.

Kittning position 15 1

Idealtid

Cykeltid

25 25/25(2) Leverera vagn. RB/RBP
24 24/24(2) Plocka Ingående Axel (2) för RBP. RBP
23 23/(2) Plocka Boggiediffdrev (2) för RBP. RBP
22 22 Plocka Oring (2) för RBP. RBP
21 21/21(2) Plocka Bottendrev (2) för RBP. RBP
20 20 Plocka Bussning (2) för RBP. RBP
19 19/19(2) Plocka Bottendrev för RB(2). RB
18 18 Plocka Bussning för RB(2). RB
17 17/17(2) Plocka Ingående Axel för RB (2). RB
16 16/16(2) Plocka Boggiediffdrev för RB (2). RB
15 15 Repetera från 6 till 14. RB/RBP
14 14 Plocka förmontering. RB/RBP

13 13 Kontrollera det fungerar (Förmontering).RB/RBP

12 12/12(2) Montera två Diffdrev (Förmontering).RB/RBP

11 11/11(2) Montera två Diffdrev (Förmontering).RB/RBP

10 10 Montera Diffkors (Förmontering). RB/RBP
9 9 Olja Diffkors (Förmontering). RB/RBP
8 8 Plocka Diffkors (Förmontering). RB/RBP
7 7 Olja Ytterring (Förmontering). RB/RBP
6 6 Plocka Ytterring (Förmontering). RB/RBP
5 5 Plocka kopplingshalva (2). RB/RBP
4 4 Plocka Oljeplåt (2). RB/RBP
3 3 Plocka slitring (2). RB/RBP
2 2 Plocka Lager (2). RB/RBP

1 1 Hämta vagn till början.

Benämning (VAD) Viktigt/att tänka på (HUR)S
e

k
v
e

n
s
o

rd
n

in
g
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l

Arbetsstandard

cykeltid= idelatid +slöserier
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Figur 73 Sammanställning av samtliga moment inom centralväxelns position Kitt 16, 17, 18 

  

Avdelning/Grupp Utfärdare/Datum

DXLM Namn, Efternamn Datum
Position Utgåva Reg.nr.

Kittning position16,17,18 1

21

20 20-20(3) Leverera vagn och hämta förmonterat oljefilterRB / RBP / RBP 736

19 19 Plocka Oljefilterskydd (2). RBP / RBP736 

18 18 Plocka Rör (2). RBP / RBP736 

17 17 Plocka Fäste (2). RBP 736 

16 16-16(2) Plocka och tvätta Oljepump (2). RBP 736 

15 15-15(2) Plocka Oljefilter (2 och Placera plast ner)RBP / RBP736

14 14-14(2) Plocka Tätningssäte (Lock) (2). RBP / RBP736

13 13 Plocka Gaffel (2). RBP / RBP736

12 12 Plocka Manövercylinder (2). RBP / RBP736

11 11 Plocka förmonterad oljefilter. RB

10 10-10(2) Pick Tätningssäte (Lock) (2). RB 

9 9 Plocka Gaffel (2). RB 

8 8 Plocka Manövercylinder (2). RB

7 7-7(2) Plocka och tvätta Oljepump (2). RB / RBP  

6 6 Plocka Mutter (2). RB / RBP / RBP 736

5 5-5(2) Plocka och torka Slitbricka (2). RB / RBP / RBP 736

4 4 Plocka Packning (2). RB / RBP / RBP 736

3 3 Plocka Stoppskruv (2). RB / RBP / RBP 736

2 2 Plocka Medbringare (2). RB / RBP / RBP 736

1 1 Hämta vagn till början. RB / RBP / RBP 736
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Benämning (VAD) Viktigt/att tänka på (HUR)

Arbetsstandard
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11.4 Bilaga 4: Moment som är beroende av slingtakt eller produktionstakt 

 
Figur 74 Sammanställning moment som är beroende av slingtakt eller produktionstakt, CVX 

Avdelning Position Moment Beroende av

Centralväxel CVX 210 (DT-trucken) Påfyllning av tompottor Slingtakt CVX-vagnen

Centralväxel CVX 210 (DT-trucken) Lyfta av färdiga centralväxlar Slingtakt CVX-vagnen

Centralväxel CVX 210 (DT-trucken) Lastning av CVX vagnen Slingtakt CVX-vagnen

Centralväxel CVX 210 (DT-trucken) Koppla truck 71 till CVX vagnarna Slingtakt CVX-vagnen

Centralväxel CVX 210 (DT-trucken) Pallar från 062/075 till 210  DA/DG. Slingtakt CVX-vagnen

Centralväxel CVX 210 (DT-trucken) Lossning av tompottor från CVX-vagnen Slingtakt CVX-vagnen

Centralväxel Färdiga växlar Hämta och kör färdiga växlar till avrapportering Produktionstakt single-/boogieline

Centralväxel Färdiga växlar Kör  avrapporterade växlar till utbana Produktionstakt single-/boogieline

Centralväxel Färdiga växlar Ta tomma pottor från banan och ställ på tomma bockenProduktionstakt single-/boogieline

Centralväxel Kitting (13.2 & standard support) Plocka pinjonglager - Alla RP Produktionstakt boogieline

Centralväxel 13.2 Torka pinjonglager  -  Endast RP835 Produktionstakt boogieline

Centralväxel 13.2 Plocka tätningssäte  - Alla RP Produktionstakt boogieline

Centralväxel 13.2 Plocka pinjonglager - Alla RBP Produktionstakt boogieline

Centralväxel 13.2 Plocka oljeplåt - Alla RBP Produktionstakt boogieline

Centralväxel 13.2 Plocka avlänkningshjul - Alla RBP Produktionstakt boogieline

Centralväxel 13.2 Plocka bottendrevslager - Alla RBP Produktionstakt boogieline

Centralväxel 13.2 Plocka stödlager - Alla RBP Produktionstakt boogieline

Centralväxel 13.2 Plocka pinjonglager - Alla RB Produktionstakt boogieline

Centralväxel 13.2 Plocka avlänkningshjul - Alla RB Produktionstakt boogieline

Centralväxel 13.2 Plocka bottendrevslager - Alla RB Produktionstakt boogieline

Centralväxel 13.2 Plocka stödlager - Alla RB Produktionstakt boogieline

Centralväxel 13.2 Kontroll innan leverans Produktionstakt boogieline

Centralväxel 13.2 Leverera färdiga kitt Produktionstakt boogieline

Centralväxel Standard support Hämta plockorder från fack Produktionstakt boogieline

Centralväxel Standard support Skriv upp plockorder på lista Produktionstakt boogieline

Centralväxel Standard support Placera plockorder i kittbox Produktionstakt boogieline

Centralväxel Standard support Sortera order Produktionstakt boogieline

Centralväxel Standard support Skriv upp nästa takt på whiteboard Produktionstakt boogieline

Centralväxel Standard support Hantera emballage i fasad Produktionstakt boogieline

Centralväxel Standard support Få tompall utbytt Produktionstakt boogieline

Centralväxel Standard support Förbereda kittbox Produktionstakt boogieline

Centralväxel Standard support Byta plastpåse i kittbox  (Pos 13). Produktionstakt boogieline

Centralväxel Standard support Byta MH pallar Produktionstakt boogieline

Centralväxel Kitting (15, 16, 17, 18) Hämta vagn till början. Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Plocka Lager (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Plocka slitring (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Plocka Oljeplåt (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Plocka kopplingshalva (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Plocka Ytterring (Förmontering). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Olja Ytterring (Förmontering). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Plocka Diffkors (Förmontering). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Olja Diffkors (Förmontering). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Montera Diffkors (Förmontering). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Montera två Diffdrev (Förmontering). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Montera två Diffdrev (Förmontering). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Kontrollera det fungerar (Förmontering). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Plocka förmontering. Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Repetera från 6 till 14. (summera) Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Plocka Boggiediffdrev för RB (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Plocka Ingående Axel för RB (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Plocka Bussning för RB(2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Plocka Bottendrev för RB(2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Plocka Bussning (2) för RBP. Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Plocka Bottendrev (2) för RBP. Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Plocka Oring (2) för RBP. Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Plocka Boggiediffdrev (2) för RBP. Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Plocka Ingående Axel (2) för RBP. Produktionstakt boogieline

Centralväxel 15 Leverera vagn. Produktionstakt boogieline
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Figur 75 Sammanställning moment som är beroende av slingtakt eller produktionstakt, CVX forts. 

 
Figur 76 Sammanställning moment som är beroende av slingtakt eller produktionstakt, Utlastningen 

 
Figur 77 Sammanställning moment som är beroende av slingtakt eller produktionstakt, Furnering axel 

 
Figur 78 Sammanställning moment som är beroende av slingtakt eller produktionstakt, Växellåda 

Avdelning Position Moment Beroende av

Centralväxel 16, 17, 18 Hämta vagn till början. Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Plocka Medbringare (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Plocka Stoppskruv (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Plocka Packning (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Plocka och torka Slitbricka (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Plocka Mutter (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Plocka och tvätta Oljepump (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Plocka Manövercylinder (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Plocka Gaffel (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Pick Tätningssäte (Lock) (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Plocka förmonterad oljefilter. Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Plocka Manövercylinder (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Plocka Gaffel (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Plocka Tätningssäte (Lock) (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Plocka Oljefilter (2 och Placera plast ner) Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Plocka och tvätta Oljepump (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Plocka Fäste (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Plocka Rör (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Plocka Oljefilterskydd (2). Produktionstakt boogieline

Centralväxel 16, 17, 18 Leverera vagn och hämta förmonterat oljefilter Produktionstakt boogieline

Avdelning Position Moment Beroende av

Utflöde Fram och bak bana Åk till axelbanan  Produktionstakt måleri axel

Utflöde Fram och bak bana Lyft av axeln från banan Produktionstakt måleri axel

Utflöde Fram och bak bana Ställ Axeln på sorterings ytan Produktionstakt måleri axel

Utflöde Rackbana Kör till rackbanorna. Produktionstakt måleri axel

Utflöde Rackbana Kontroll av rack Produktionstakt måleri axel

Utflöde Rackbana Påfyllning av rack Produktionstakt måleri axel

Avdelning Position Moment Beroende av

Furnering axel Smallbox Koppla på rack Slingtakt smallbox

Furnering axel Smallbox Kolla adresserna på smallboxarna Slingtakt smallbox

Furnering axel Smallbox Bestäm körsträcka Slingtakt smallbox

Furnering axel Smallbox Kör till första ställageplats Slingtakt smallbox

Furnering axel Smallbox Furnera ut material Slingtakt smallbox

Furnering axel Smallbox Beställ material Slingtakt smallbox

Furnering axel Smallbox Plocka tomma emballage Slingtakt smallbox

Furnering axel Smallbox Töm rack på tomma emballage Slingtakt smallbox

Avdelning Position Moment Beroende av

Växellåda Linefeedning Köra linefeeding rack 1 Slingtakt linefeeding

Växellåda Linefeedning Köra linefeeding rack 2 Slingtakt linefeeding

Växellåda Linefeedning Köra linefeeding rack 3 Slingtakt linefeeding

Växellåda Linefeedning Köra linefeeding rack 4 Slingtakt linefeeding

Växellåda HA-SA Furnering FH-BH Slingtakt HA-SA

Växellåda HA-SA Lossa HA-SA-vagn Slingtakt HA-SA

Växellåda HA-SA Lasta HA-SA-vagn Slingtakt HA-SA

Växellåda HA-SA Scanning vanligt HA-SA Slingtakt HA-SA

Växellåda HA-SA Lasta HA-SA inbana Slingtakt HA-SA

Växellåda HA-SA Hantering av MH-material HA-SA Slingtakt HA-SA

Växellåda Avdockning Köra avdockad växellåda till riggbuffert Produktionstakt växellåda

Växellåda Avdockning Kör tom-rack till avdockningen line Produktionstakt växellåda
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Figur 79 Sammanställning moment som är beroende av slingtakt eller produktionstakt, Förråd axel

Avdelning Position Moment Beroende av

Förråd axel AP in Kör fram till vagnen med inkommande gods. Slingtakt AP in

Förråd axel AP in Kontrollera vart godset ska. Slingtakt AP in

Förråd axel AP in Boxar till AB eller ABH-förråd Slingtakt AP in

Förråd axel AP in Beställningar från APIN skrivare Slingtakt AP in

Förråd axel AP ut Kolla på tiden Slingtakt AP ut

Förråd axel AP ut Skriv upp på stickers vilken vagn det är Slingtakt AP ut

Förråd axel AP ut Plocka stickers Slingtakt AP ut

Förråd axel AP ut Lasta vagnen och stäng nätet Slingtakt AP ut

Förråd axel AP ut Kasta skräpet Slingtakt AP ut

Förråd axel Vagnar AP, VB Kontrollera vagn du ska dra härnäst enligt schema.Slingtakt AP VB

Förråd axel Vagnar AP, VB Kontrollera vagn du ska dra härnäst fysiskt. Slingtakt AP VB

Förråd axel Vagnar AP, VB Åk och koppla rätt vagn. Slingtakt AP VB

Förråd axel Vagnar AP, VB Åk till korrekt vagnsplats. Slingtakt AP VB

Förråd axel Vagnar AP, VB Skifta vagn. Slingtakt AP VB

Förråd axel Vagnar AP, VB Dra ut till tomemballageytan. Slingtakt AP VB

Förråd axel Vagnar AP, VB Vänta medans du blir tömd. Slingtakt AP VB

Förråd axel Vagnar AP, VB Åk vidare till lastningsytan. Slingtakt AP VB

Förråd axel Vagnar AP, VB Koppla loss vagnen. Slingtakt AP VB

Förråd axel Vagnar AP, VB Åk och koppla VB-vagnen under skärmtaket. Slingtakt AP VB

Förråd axel Vagnar AP, VB Dra in VB-vagnen till rätt yta. Slingtakt AP VB

Förråd axel Vagnar AP, VB Skifta vagn. Slingtakt AP VB

Förråd axel Vagnar AP, VB Dra ut till tomemballageytan. Slingtakt AP VB

Förråd axel Vagnar AP, VB Vänta medans du blir tömd. Slingtakt AP VB

Förråd axel Vagnar AP, VB Kör bort till platsen för VB vagn. Slingtakt AP VB

Förråd axel Vagnar AP, VB Koppla loss vagnen. Slingtakt AP VB

Förråd axel Vagnar AP, VB Åk och koppla AP vagnen och kör in den. Slingtakt AP VB

Förråd axel Vagnar AP, VB Kör till tom vagnsplats Slingtakt AP VB

Förråd axel Vagnar AP, VB Koppla loss vagnen Slingtakt AP VB

Förråd axel Box Hämta tomrack och kör till banan Slingtakt Box

Förråd axel Box Banda av och plocka av lock och tomboxar Slingtakt Box

Förråd axel Box Sätta stickers på boxarna Slingtakt Box

Förråd axel Box Lasta boxar i racket / Ta bort pallar Slingtakt Box

Förråd axel Box Kör ut boxar till AB eller OK ställage Slingtakt Box

Förråd axel Box Kontrollera de närmaste facket vid sista box inSlingtakt Box

Förråd axel Box Hämta stickers, 10 i rack Slingtakt Box

Förråd axel Box Hämta beställda boxar i AB eller ABH Slingtakt Box

Förråd axel Box Släng etikettskräp i soptunnan Slingtakt Box

Förråd axel Box Det fulla racket ställs på rackplatsen Slingtakt Box

Förråd axel CVX-vagnen Kontrollera tiden du ska dra vagnen Slingtakt CVX-vagnen

Förråd axel CVX-vagnen Dra in CVX-vagnen till rätt yta. Slingtakt CVX-vagnen

Förråd axel CVX-vagnen Skifta vagn. Slingtakt CVX-vagnen

Förråd axel CVX-vagnen Kör ut CVX-vagnen till rätt yta. Slingtakt CVX-vagnen

Förråd axel CVX-vagnen Lasta, lossa cvx-vagn. Slingtakt CVX-vagnen

Förråd axel Växlar till monteringen Läs Monalista och Simaslista på dator Produktionstakt bakaxel (gånger 2)

Förråd axel Växlar till monteringen Åk till rätt ställageplats Produktionstakt bakaxel (gånger 2)

Förråd axel Växlar till monteringen Plocka växel 1 Produktionstakt bakaxel (gånger 2)

Förråd axel Växlar till monteringen Åk till rätt ställageplats Produktionstakt bakaxel (gånger 2)

Förråd axel Växlar till monteringen Plocka växel 2 Produktionstakt bakaxel (gånger 2)

Förråd axel Växlar till monteringen Läs pop-Id och stryk över på MONA Produktionstakt bakaxel (gånger 2)

Förråd axel Växlar till monteringen Boka av i SIMAS på truckdatorn Produktionstakt bakaxel (gånger 2)

Förråd axel Växlar till monteringen Åk till inbanan Produktionstakt bakaxel (gånger 2)

Förråd axel Växlar till monteringen Ställ 2 växlar på inbanan Produktionstakt bakaxel (gånger 2)



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


