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II 

Sammanfattning 
I en hårdnande marknad för tillverkande industrier krävs det att förbättringar och effektiviseringar av 

produktionen hela tiden prioriteras, det gäller även Scanias växellådstillverkning. I takt med att antalet 

växellådsvarianter ökar, ökar utmaningarna kopplat till styrning och planering av produktion. Denna 

studie syftar till att ta fram ett förslag på det bästa sättet att styra produktionsflödet genom testningen av 

växellådor i de testriggar som finns samt att ge ett förslag på hur uppföljningen av produktionen ska gå 

till. 

Syftet mynnade ut i en teoretisk och en praktisk frågeställning. Den teoretiska frågeställningen behandlar 

sekvenseringen, vilka mätetal som ska användas i produktionen och hur de ska presenteras samt om 

takttid eller cykeltid ska användas som styrningsmetod vid testriggarna. Den praktiska formuleringen 

behandlade de praktiska hinder som uppstår vid de existerande systemen på grund av de nya förslagen. 

Studien avgränsade sig från implementering av förslagen.  

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna skapades två simuleringsprogram i Python som 

undersökte sekvenseringen och jämförde takttid och cykeltid som styrningsmetod för testriggarna. 

Verklig data från produktionen användes för att kunna simulera skillnaderna mellan styrningsförslagen 

på ett tillförlitligt sätt. I testriggarna utförs arbetet av maskin och operatör parallellt med varandra. 

Simuleringsprogrammen fokuserade främst på maskinarbetet, därför utfördes kompletterande 

tidsstudier över operatörsarbetet vid testriggarna. För att få ytterligare perspektiv gjordes dessutom två 

benchmark i form av besök vid motortillverkningen och bearbetningen av pinjonger och kronhjul på 

Scania i Södertälje. 

Studien visade att cykeltidsstyrning är att föredra framför takttidsstyrning vid testriggarna. Vid en 

övergång från takttidsstyrning till cykeltidsstyrning kommer kapaciteten att förbättras och 

stopptidsmätningarna bli mer tillförlitliga. De fördelar som annars finns vid en takttidsstyrning fungerar 

inte vid testriggarna på grund av hur de är utformade. Den stora variationen i cykeltider vid testriggarna 

medför stora problem vid en takttidsstyrning. Från operatörstidmätningen framgick att det går att 

förbättra arbetet med standardiserat arbetssätt. Simuleringsprogrammet för sekvenseringen visade att en 

förbättrad sekvens inte ger något i nuläget, men att det kan komma att förändras framöver. Nya mätetal 

definierades, både i den dagliga produktionen och för vidare analys i ett IT-system. Framförallt 

utvecklades mätetal för stopptid som även visar vad för typ av stopptid som uppkommer. 
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Abstract 
In order to stay competitive in a manufacturing industry, it is important to focus on improving processes 

in the production and being cost efficient. This also applies to Scanias Gearbox-assembly in Södertälje. 

As the number of gearbox types increase, the challenges of keeping the manufacturing process cost-

efficient increases. As a part of the assembly of the gearboxes a functionality test is performed in order 

to assure the quality. This study aims to evaluate and improve how the flow of the gearboxes should be 

managed. The study will also propose which Key Performance Indicators (KPI) that should be used to 

evaluate the process.  

The objectives of this study are divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part deals 

with sequencing, what KPI that should be used and also what method that should be used to control the 

test rigs. The practical part strives to identify the struggles that may occur when implementing the new 

suggestions. The study does not include any implementations of the suggestions. 

In an attempt to fulfill the objectives of the study two simulation programs are created in Python. The 

simulations compare takt time and cycle time as control methods and also investigate how the 

sequencing of the gearboxes affect the overall performance. Actual data from the production of the 

gearboxes are used in the simulations. The test rigs, where the tests are performed, work simultaneously 

with an operator that prepares the gearboxes for the tests. The simulations mainly focus on the test rigs, 

therefore additional time studies are performed to map out the operators work. To gain additional 

perspective and insight two benchmarks are performed. The benchmarks are performed at the assembly 

of engines and at the manufacturing of pinions and crown wheels at Scania in Södertälje. 

The study concluded that cycle time is the preferred control method. When implementing cycle time as 

control method the capacity will increase and the downtime will be more accurate. The normal 

advantages of takt time do not apply at the test rigs because of the layout. The large variations in cycle 

time entail big issues when using takt time as control method. The time studies of the operators 

concluded that the work has to be improved and standardized in order to reduce the variations between 

different operators. The simulation of the sequence show that an improved sequence will not affect the 

throughput time at the time being, but this could change if the operators work is improved. New KPI are 

chosen, both for the daily work and also for further analysis. Mainly the KPI are improved regarding 

how the downtime should be displayed and evaluated. 
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Load Det arbete som operatören utför för att förbereda en växellåda för test. 
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Takt Produktionshastighet som krävs för att uppfylla efterfrågan. Beräknas enligt; 
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Tillgänglig tid/ Efterfrågan 
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till problemområdet och syftet till varför arbetet utförs. 

Kapitlet tar även upp avgränsningar för arbetet och vilken målgrupp rapporten är riktad till. 

 Bakgrund 
För att som tillverkande industri kunna konkurrera på en hårdnande marknad krävs det att förbättringar 

och effektiviseringar av produktionen hela tiden prioriteras. Det gäller även Scanias tillverkning av 

lastbilar och bussar som hela tiden försöker förbättra ledtider och kvalitet på sina produkter. Största 

delen av Scanias tillverkning ligger i Södertälje. Här ligger även tillverkningen av växellådor till lastbilar 

och bussar.  

Växellådorna ska klara av flera olika körförhållanden och uppfylla olika kundönskemål. Det kan till 

exempel vara variationer i antalet växlar, olika typer av externa kraftuttag eller motorbromsanordningar. 

I takt med att tillvalen ökar, ökar också antalet varianter till en gräns där det blir en stor utmaning för 

styrning och planering av produktionen. 

Ett område som påverkas av den stora variantrikedomen är testningen av växellådorna. Variationerna 

och tillvalen gör att det blir en märkbar skillnad i testtid mellan de olika varianterna. Vissa växellådor 

tar lång tid att testa och vissa växellådor tar lång tid att rigga inför testningen. Det kan till exempel vara 

extra kablage och rör som behöver anslutas eller extra test som behöver genomföras. Det resulterar även 

i svårigheter vid mätning av produktionsflödets effektivitet och hur stopptid ska mätas och tolkas. 

Kombinationen av en fast takttid kopplat till variationer i testtid mellan olika växellådstyper ger onödig 

stopptid och gör det svårt att definiera och fastslå orsaken till stopptiden. 

 Syfte 
Syftet med projektet är att komma fram till ett bättre sätt att styra testningen av växellådorna i 

testriggarna. Vidare ska även lämpliga mätetal, Key Performance Indicators (KPI) undersökas. Målet är 

att studien på sikt ska ge en bättre Overall Process Efficiency (OPE), ett mätetal för hur effektivt Scania 

utnyttjar sin produktion. Studien ska även ge en bättre transparens för att lättare kunna identifiera 

problem vid testningen.  

 Frågeställningar 
En uppgiftsbeskrivning erhölls av Scania vid start av arbetet (Bilaga 1, Uppgiftsbeskrivning). Den har 

sedan utvecklats till nedanstående problemformuleringar. Frågeställningarna är uppdelade i en teoretisk 

och en praktisk del. 

1.3.1 Teoretisk styrning av testriggarna 
Den övergripande frågeställningen gällande den teoretiska styrningen av testriggarna kan sammanfattas 

enligt: 

Hur ska Scania förhålla sig till takttid, körplanssekvensering och buffertar vid detaljplanering av 

testriggarna vid växellådsmonteringen för att få en högre effektivitet och mer tillförlitliga mätetal? 

1.3.2 Praktisk styrning av testriggarna 
Gällande den praktiska tillämpningen av hur testriggarna ska styras ska följande frågeställningar 

besvaras: 
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Vad behöver göras för att implementeringen av den teoretiska styrningen av testriggarna ska fungera? 

Vilka praktiska hinder skulle uppstå och hur kommer de existerande systemen för hantering av 

styrningen påverkas? 

 Avgränsningar 
Uppgiften är avgränsad till att enbart titta på flödet av växellådor genom testriggarna. Monteringslinan 

innan samt måleriet efteråt kommer inte att undersökas. Viss information från måleriet och 

monteringslinan kommer fortfarande att insamlas om det påverkar eller påverkas av testriggarna. 

Arbetet kommer inte omfatta någon form av implementering. Studien är begränsad till 40 veckors 

arbetstid fördelat på två personer. 

 Målgrupp 
Målgruppen för rapporten är främst produktionstekniker, produktionsledare, chefer och ledning på 

Scania samt handledare vid Linköpings Universitet. Rapporten är skriven på ett sådant sätt att det ska 

vara lätt att förstå innehållet med grundläggande kunskaper inom produktionsekonomi. Rapporten kan 

även vara av intresse och ge stöd för forskning eller projekt inom liknande områden.  
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2 Företagsbeskrivning 
Kapitlet beskriver Scanias företagshistoria och hur företagets verksamhet ser ut i dagsläget. 

 Scania historiskt 
1891 grundades företaget Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje, även kallat Vabis.  Företaget tillverkade 

till en början järnvägsvagnar, men gick snart över till att även tillverka bilar och lastbilar. 1900 bildades 

Maskinfabriksaktiebolaget Scania i Skåne. Företaget tillverkade till en början cyklar. 1911 slogs de båda 

företagen ihop och Scania-Vabis bildades. 1969 slogs Scania-Vabis ihop med Saab och bildade 

tillsammans Saab-Scania. 1991 gick Saab och Scania AB skilda vägar. År 2000 försökte 

lastbilskonkurrenten Volvo köpa upp Scania, men köpet stoppades av EU. 2014 köpte Volkswagen upp 

Scania vilket gjorde att Scania avnoterades från börsen i mitten av 2014. Scania är idag helägt av 

Volkswagen. (Scania Group (a), 2015)  

 Scania idag 

Scania är en tillverkare av tunga lastbilar och bussar. Företaget har ett stort kundfokus och erbjuder  

helhetstjänster till kunder i form av bland annat finans och logistiklösningar. Scanias övergripande 

strategi är att säkerställa lönsamhet för sina kunder. Detta gör att Scania använder sig av ett helhetstänk 

vilket ökar företagets konkurrenskraft. Förutom lastbilar och bussar tillverkar företaget industri- och 

marinmotorer. (Scania Group (a), 2015)  

Scania Production System (SPS) är centralt för företaget. SPS utgår ifrån tre kärnvärderingar; kunden 

först, respekt för individen och eliminering av slöseri (Scania CV AB, Sweden, 2007). SPS beskrivs mer 

i detalj i kapitel 2.5. 

Scania baserar sin produktion på Scania Modular System. Systemet går ut på att gränssnitten och 

fästpunkterna för huvudkomponenter är standardiserade. Antalet huvudkomponenter kan på detta sätt 

hållas lågt. Utformningen av komponenterna är noga genomtänkt för att enkelt kunna lägga till kundval. 

Modulsystemet har många fördelar. Bland annat gör det att Scania kan erbjuda hög grad av 

kundanpassning, att reservdelar blir mer lättillgängliga, reparationer blir enklare att utföra och 

framförallt blir tillverkningen mer standardiserad och kan ske till ett konkurrenskraftigare pris. (Scania 

Group (b), 2015) 

 Scania i världen 
Scania är ett globalt företag som är verksamt i över 100 länder. Huvudkontoret ligger i Södertälje. 

Företaget har produktion i Europa (Sverige, Polen, Nederländerna och Frankrike) och Sydamerika 

(Brasilien och Argentina). Scania har dessutom monteringsanläggningar i Asien, Afrika och Europa. 

(Scania Group (c), 2015; Scania Group (d), 2015) Figur 1 nedan visar en världskarta som illustrerar var 

i världen Scania är aktiva. De röda punkterna visar var olika produktionsenheter finns och de gula visar 

var regionala produktionscenter finns. 
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Figur 1. Scanias produktionsenheter och produktionscenter i världen (Scania Group (e), 2015) 

Enligt Scanias årsredovisning för 2014 (Scania, 2015) hade Scania 42129 anställda vid slutet av 2014. 

Företaget omsatte då 92 miljarder kronor där de största marknaderna var Europa, Latinamerika och 

Asien. Rörelsemarginalen låg på 9,5 %. Av alla anställda på Scania arbetar 15000 med försäljning i 

dotterbolag runt om i världen (Scania Group (f), 2015). 12300 arbetar vid olika 

produktionsanläggningar, 2300 arbetar med forskning och utveckling i Södertälje och 5300 arbetar med 

administrativa uppgifter (Scania Group (f), 2015). 

 Scanias växellådor 
Scanias växellådstillverkning ligger sedan år 2007 i Södertälje. De tillverkade växellådorna skickas till 

interna kunder vid Scanias slutmonteringar av bussar och lastbilar i Angers (Frankrike), Slupsk (Polen), 

Södertälje (Sverige) och Zwolle (Holland). En del växellådor tillverkas även till externa kunder. 

Växellådorna tillverkas i sju grundvarianter, där antalet växlar sträcker sig från åtta till fjorton.  

En av de vanligaste växellådsmodellerna kallas GRSO905R. G står för Gearbox, R står för Range (hel- 

och halvväxlar, till exempel 1-låg och 1-hög), S står för Split (tvådelad växellåda där växel 1-låg blir 4-

låg när man växlat igenom växlarna 1, 2 och 3), O står för Overdrive (en överväxel som oftast används 

av lastbilar och bussar som kör långa distanser på asfalt),  905 står för vilken grundvariant det är. 9 står 

för vilken styrkeklass det är. Det finns två styrkeklasser, antingen 8 eller 9. Styrkeklass 9 ger en större 

växellåda och därmed möjlighet till fler växlar. R står för ett vanligt tillval som kallas för Retarder.  

(Rask, 2009) 

Tillvalen som finns att välja till växellådorna är i huvudsak Retarder, Opticruise och olika typer av 

kraftuttag. En Retarder fungerar som en extra motorbroms för att minska slitage på bromsar. Det finns 

ett extra tillval till retardern som gör att den blir lättare att koppla ur. Opticruise gör att växellådan kan 

köras utan koppling, vilket ger känslan av en automatlåda. Kraftuttagen gör att växellådan kan leverera 

extern kraft, antingen när fordonet står still, eller när det är i rörelse beroende på vilken typ av kraftuttag 

det är. (Rask, 2009) Exempel på tillämpningsområden är en kran som används när fordonet står still, 

eller en cementblandare som används när fordonet kör.   

 Scanias Produktionssystem 
Scania Production System (SPS) är en samling av Scanias filosofier. Den består bland annat av 

värderingar, principer och prioriteringar som anställda på Scania ska eftersträva att följa. SPS bygger 
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till stor del på Toyota Production System (TPS) och Lean men har anpassats efter Scanias förhållanden 

och riktlinjer. SPS-huset är hämtat från (Scania CV AB, Sweden, 2007) och illustreras i Figur 2 nedan. 

 

Figur 2. SPS-huset (Scania CV AB, Sweden, 2007). 

2.5.1 Värderingar 
Scania har tre grundläggande värderingar som även ligger till grund för hela SPS-huset. De tre 

värderingarna är kunden först, respekt för individen och eliminering av slöseri. Scania lägger lika 

mycket vikt vid alla tre värderingarna. Att sätta kunden först innebär att hela tiden ha ett kundfokus i 

arbetet och vid beslutsfattande. Att respektera alla individer innebär en positiv effekt på de anställdas 

utveckling. Förolämpningar och mobbning är något som inte är accepterat. Att hela tiden minska slöseri, 

till exempel onödiga arbetsuppgifter eller kvalitetsproblem, förbättrar konkurrenskraften och stärker 

Scania gentemot andra företag. (Scania CV AB, Sweden, 2007) 

2.5.2 Normalsituation – Standardiserat Arbetssätt 
I SPS ingår fyra principer. Den första principen är Normalläge – Standardiserat Arbetssätt. Den går ut 

på att alla arbetssätt ska ha ett standardiserat normalläge som gör det enkelt att upptäcka avvikelser. I 

Normalläget – Standardiserat Arbetssätt ingår det ytterligare sex principer; standardisering, takt, 

utjämnat flöde, balanserat flöde, visualisering och realtid. (Scania CV AB, Sweden, 2007) 

Standardisering innebär att vikt läggs vid att göra allt manuellt arbete på samma sätt varje gång. 

Standarder ska hela tiden granskas och förbättras, speciellt då avvikelser inträffar inom arbetsprocessen. 

Genom att bibehålla en takt vet Scania hela tiden hur de ligger till. Avvikelser och onödiga 

arbetsmoment blir dessutom ofta enklare att upptäcka. Utjämnat flöde handlar om att sprida ut produkter 

som kräver mycket arbete över arbetsdagen för att kunna utnyttja alla resurser på ett effektivt sätt. Det 

hjälper även till att bibehålla ett bra flöde genom produktionen. Att ha balanserat flöde handlar om att 

jämna ut arbetsmängden över olika stationer för att kunna ha ett högt jämnt flöde. Visualisering är en 

annan viktig princip. En tydlig visualisering hjälper till att kunna se hur produktionen ligger till jämfört 

med normalläget på ett enkelt sätt. En bra visualisering ska gå fort att lokalisera och vara enkel att förstå. 

Realtid handlar om att reagera och agera direkt när problem inträffar. Om det tar tid för reaktioner på 
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avvikelser blir det svårare att analysera problemet eftersom informationen försvinner. (Scania CV AB, 

Sweden, 2007) 

2.5.3 Rätt från mig 
Rätt från mig handlar om att det ska vara enkelt att göra saker på rätt sätt vid första försöket. Det ska 

finnas standarder med instruktioner och metoder som gör det enkelt att lyckas med arbetet. Rätt från 

mig handlar också om inställningen till avvikelser. Inga avvikelser ska passera ut till kund och om en 

avvikelse upptäcks ska standarden ses över direkt så att det inte inträffar igen. (Scania CV AB, Sweden, 

2007) 

2.5.4 Behovsstyrd produktion 
Behovsstyrd produktion är Scanias tredje princip. Den går ut på att produktion aldrig startar förrän en 

kund har signalerat ett behov. Det görs för att undvika överproduktion vilket är ett onödigt slöseri. Scania 

försöker också att tillverka i små partier för att hela tiden kunna tillverka det som kunden vill ha. Att 

tillverka i större partier innebär slöseri i form av väntan på att ett stort parti ska bli klart. Stora 

buffertlager ska också undvikas då det innebär långa ledtider i produktion. (Scania CV AB, Sweden, 

2007) 

2.5.5 Ständiga förbättringar 
Den fjärde och sista principen ständiga förbättringar handlar om att hela tiden försöka utmana och 

förbättra det standardiserade normalläget. Att arbeta med ständiga förbättringar ska vara en del i det 

dagliga arbetet. Fokus ligger på avvikelser för både produkter och processer. Att en process har 70 % i 

OPE innebär att det finns en förbättringspotential på 30 %. Tre delsteg används för att lyckas med 

ständiga förbättringar. Först gäller det att lära sig att hitta slöseri (se kapitel 3.1.1 för förklaring av vilka 

slöserier som finns). Det andra steget är att förbättra produktiviteten, det vill säga andelen produktionstid 

som skapar en värdeökning. Sista steget är att arbeta i förbättringsgrupper för att förbättra processerna. 

(Scania CV AB, Sweden, 2007)  

2.5.6 Prioriteringar 
Scania har fyra prioriteringar som stöd för att kunna ta rätt beslut i tuffa situationer. Prioriteringslistan 

är enligt följande: 

1. Säkerhet/Hälsa/Miljö 
2. Kvalitet 
3. Leveransprecision 
4. Ekonomi 

Målet är att kunna prioritera alla fyra prioriteringar samtidigt. Men i de fall då det inte går är säkerhet 

viktigast följt av kvalitet, leveransprecision och ekonomi. Att säkerhet är viktigast är en självklarhet. Att 

leveransprecisionen ligger efter kvaliteten innebär att produkter som inte uppfyller högsta kvalitet inte 

ska skickas till kund. (Scania CV AB, Sweden, 2007) 

   



  7 

3 Teoretisk referensram 
Kapitlet sammanställer den litteratur som är aktuell för studien. Utifrån den teoretiska referensramen 

ska läsaren få den kunskap som krävs för att förstå de kommande delarna i rapporten. 

 Lean 
Lean är ursprungligen en tillverkningsfilosofi som härstammar från japanska industrier. Framförallt är 

det Toyota Motor Corporation som ligger bakom filosofin. Taiichi Ohno var en av personerna som 

började implementera Lean-tekniker hos Toyota. Det började vid tillverkningen av bilmotorer på 50-

talet för att sprida sig till bilmonteringen på 60-talet och logistikavdelningen på 70-talet. I samma veva 

började leverantörsmanualer att spridas till andra japanska företag. Det dröjde till 1990 innan Lean fick 

en större spridning utanför Japan via boken The Machine that Changed the World. (Hines, Holweg, & 

Rick, 2004)  

Boken jämförde japanska biltillverkare med amerikanska och västeuropeiska och kunde påvisa en stor 

skillnad i effektivitet (Womack & Jones, 1996). Från de japanska industrierna utvecklades Lean till att 

innehålla bland annat produktionssystemet Just in Time (JIT), Pull Production och problemlösning som 

utförs till stor del av operatörerna själva. Det var även viktigt med respekt för alla anställda. Fokus för 

Lean har hela tiden varit att eliminera slöseri inom produktionsprocessen via ständiga förbättringar. 

(Hines, Holweg, & Rick, 2004) 

3.1.1 Eliminering av slöseri 
Startpunkten och grunden till Lean beskrevs 1988 av Taiicho Ohno (fritt översatt) enligt: 

 Det enda vi gör är att analysera tidslinjen från den punkt där kunden lägger en order 

till punkten då vi får pengar. Och vi förkortar den tidslinjen genom att ta bort icke-

värdeskapande slöseri. 

Enligt Taiicho Ohno är alltså eliminering av slöseri en central del av Lean. (Liker & Meier, 2006) 

Slöseri definieras enligt Lean i tre kategorier; muda, muri och mura (Elmoselhy, 2015). Liker & Meier 

(2006) hävdar att Muda är den största kategorin och står för alla icke-värdeskapande aktiviteter. Den 

delas in i sju olika kategorier, eller Seven Wastes som togs fram av Shigeo Shingo. Seven Wastes delas 

in i överproduktion, väntan, lager, rörelse, omarbete, överarbete och transporter. Utöver dessa sju finns 

ytterligare en som är outnyttjad kreativitet. Elmoselhy (2015) menar att Muri uppkommer då maskiner 

eller personal överbelastas och mura uppkommer då arbetsbelastningen är ojämnt fördelad mellan 

maskiner eller operatörer. 

Enligt Ohno är överproduktion den värsta typen av slöseri. Ett stort lager gör att det blir svårt att 

identifiera andra typer av slöseri. För att kunna utvecklas måste processerna utmanas. Det kan leda till 

en tillfälligt försämrad situation, men på detta vis kommer det bli lättare att hitta slöseri i processen. Det 

är till exempel lättare att identifiera en obalanserad produktionslina om mellanlager minskas. Vid 

eliminering av slöseri är det viktigt att ständigt sträva efter att förbättra processen, detta kallas inom 

Lean för Kaizen. (Liker & Meier, 2006) 

3.1.2 Kaizen, ständiga förbättringar  
Kaizen betyder ständiga förbättringar och är en problemlösningsfilosofi inom Lean. Filosofin går ut på 

att det alltid finns rum för ständiga förbättringar och att ingen process någonsin kan bli perfekt. Kaizen 
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innebär att alla anställda på alla nivåer ska vara en del av de ständiga förbättringarna. Problem som 

identifieras ska ses som möjligheter till förbättringar. (Liker & Meier, 2006) 

3.1.3 Pull Production 
Liker & Meier (2006) förklarar att Pull är ett system som är kopplat till flödet av material genom en 

process och att Pull bestämmer när material ska förflyttas inom processen. Sugimori et al., (1977) 

beskriver pull-flödet som en reversibel process där efterkommande processteg drar artiklar från tidigare 

steg istället för att det tidigare processteget levererar artiklar till efterkommande steg. De förklarar vidare 

att Pull krävs för att kunna producera JIT, eftersom endast det sista steget i processen kan veta timingen 

och antalet artiklar som krävs. Genom att koppla samman alla processteg är det därför möjligt för ett 

helt företag att tillverka enligt JIT. 

Det andra kravet för JIT är att använda enstycksproduktion. Det innebär att alla processer i flödet endast 

kan producera, transportera eller lagra en artikel åt gången. Det betyder att inget processteg kan tillverka 

extra artiklar. (Sugimori, Kusonoki, Cho, & Uchikawa, 1977) 

3.1.4 Takttid  
Ett centralt verktyg inom Lean är taktad produktion. Konceptet går ut på att styra produktionstakten 

efter efterfrågan, samtidigt som produktionen sker med ett jämnt flöde. Takten visar hur ofta en produkt 

måste produceras för att möta efterfrågan. Om takttiden är för kort kommer det leda till överproduktion 

eller spilltid. Om takttiden är för lång kommer det leda till att efterfrågan inte kan mötas. (Liker & Meier, 

2006) 

Takttiden kan variera från några sekunder upp till flera dagar beroende på vad som tillverkas. Normalt 

rekommenderas en takttid som är över 30 sekunder, då produktionslinan annars blir låst och det blir 

svårt att balansera om linan, då operatören bara kommer hinna utföra ett fåtal operationer per station. 

Vid tillverkning av bilar är det normalt en takttid på 55 – 65 sekunder. (Linck & Cochran, 1999)  

Ekvationen som används för att beräkna takttiden baseras på tillgänglig tid och efterfrågan under ett 

givet tidsintervall. Innan takttiden kan beräknas måste alltså tidsintervallet och efterfrågan avgöras för 

det givna tidsintervallet. Ekvation 1 nedan visar formeln. (Linck & Cochran, 1999) 

 𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =  
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑡𝑖𝑑

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛
 (1)    

För att beräkna tillgänglig tid måste den effektiva tiden per skift beräknas. Formeln för tillgänglig tid 

beräknas enligt: 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 × 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡 × (
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑆𝑘𝑖𝑓𝑡
− 𝑅𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟) × 𝑂𝐸𝐸 (2)   

Som ekvation 2 ovan visar vägs processens effektivitet (OEE) in i den tillgängliga tiden. OEE kommer 

diskuteras längre fram i rapporten. 

3.1.5 Cykeltid 
Cykeltid är tiden det tar att utföra alla operationer som ska ske under en takt på en viss station i en 

produktionslina. Cykeltiden ska alltid vara kortare än takttiden. Om cykeltiden för en station överstiger 

takttiden kommer det skapa en flaskhals på den stationen och takten kommer inte kunna hållas. Det är 

även viktigt att cykeltiden inte ligger för långt under takten då det leder till antingen överproduktion 

eller spilltid. Cykeltiden för alla stationer ska vara likartad. Om tiden varierar kommer även det leda till 
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spilltid. Ombalansering av arbetsfördelningen mellan olika stationer kallas för linjebalansering. (Liker 

& Meier, 2006) 

3.1.6 Linjebalansering 
För att möjliggöra en effektiv taktad produktion måste produktionslinan vara balanserad. 

Linjebalansering går ut på att skapa en jämn arbetsfördelning mellan olika stationer och därmed även 

jämna ut cykeltiderna på en produktionslina. För att balansera cykeltiderna ska en kartläggning av de 

nuvarande cykeltiderna och operationstiderna göras. Efter en kartläggning kan den totala 

operationstiden beräknas. Utifrån den totala operationstiden och den bestämda takttiden kan antalet 

stationer som krävs beräknas. (Liker & Meier, 2006)  

Figur 3 nedan visar ett exempel på en linjebalansering som möjliggjorde att antalet stationer kunde 

minskas från sex till fem. 

 

Figur 3. Exempel på en linjebalansering mellan olika stationer, inspirerad av (Baudin, 2002). 

Från Figur 3 framgår det att den totala operationstiden var 184 sekunder och takttiden 38 sekunder. Detta 

betyder att antalet stationer minst måste vara 184/38  = 4,8. Vid linjebalanseringen förflyttas operationer 

mellan olika stationer. Resultatet i exemplet blev att antalet stationer kunde minskas till fem. 

3.1.7 Utjämnat produktionsflöde 
När produktionsflödet ska jämnas ut för en given produktmix gäller det att undersöka både produktmix 

och cykeltidsmix. Gemensamt för båda är att de kräver att omställningstiden mellan olika produkttyper 

är låg. (Liker & Meier, 2006) Att jämna ut produktionsflödet för produktmixen syftar till att hålla 

färdigvarulagret så litet som möjligt. Detta sker genom att produktmixen bryts ner till en kortare sekvens 

som motsvarar hur ofta produkterna efterfrågas. (Linck & Cochran, 1999) 

Figur 4 visar ett exempel på en produktionssekvens före (till vänster) och efter (till höger) ett utjämnat 

produktionsflöde. Enligt Linck & Cochran (1999) ska produktionssekvensen anpassas så att alla 

produkter som efterfrågas av kund under ett specifikt tidsintervall produceras under samma period. I 

exemplet ovan är detta tidsintervall en timme. I det första fallet tillverkas produkterna i sekvensen 1000 

A, 600 B och 800 C och sekvensen har en ledtid på fem dagar. I det andra fallet med utjämnad produktion 

har tiden för en sekvens minskats till en timme. Produkterna tillverkas då enligt sekvensen 25 A, 15 B 

och 20 C. I det andra fallet kommer färdigvarulagret kunna hålla en lägre nivå, samtidigt som det 

snabbare går att fördela om produktfördelningen.  
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Figur 4. Utjämnat produktionsflöde för produktmix, inspirerad av (Linck & Cochran, 1999). 

När flera olika produkter tillverkas med olika cykeltid kan ett utjämnat produktionsflöde användas som 

ett verktyg för att undvika en ojämn produktionstakt, som kan leda till större lager. Figur 5 nedan visar 

hur en produktionsutjämning kan se ut. Produktionsflödet i Figur 5 styrs med cykeltid, där takttiden 

visar hur ofta en produkt tillverkas i snitt.  

Cykeltiden för produkt A är fem minuter och cykeltiden för produkt B är tre minuter. Eftersom 

fördelningen mellan produkt A och B är jämn sker produktionen med en genomsnittlig produktionstakt 

på fyra minuter. Om en produktionsprocess producerar artiklar med skilda cykeltider finns det en risk 

att processen tappar sin takt om flödet genom processen inte jämnas ut. Om en sådan process inte jämnas 

ut utan tillverkar som i den vänstra bilden i  Figur 5 kommer det se ut som att processen ligger efter när 

den sjätte artikeln tillverkas trots att så inte är fallet. (Linck & Cochran, 1999) 

En paradox enligt Liker & Meier (2006) är att sakta men säkert oftast slår snabbt och ryckigt. Ett jämnt 

och lite lägre arbetstempo kommer på sikt att ge en högre output och högre kvalitet på slutprodukten. 

En utjämning av cykeltiden som visas i Figur 5 skapar ett jämnare flöde med ett styckflöde. Ofta vill 

företag i motsats till detta sträva mot att tillverka produkter batchvis för att minimera ställtider. Detta är 

något som Toyota motsätter sig, då de menar att tillverka produkter i ett styckflöde ger en högre 

flexibilitet och en jämnare arbetsbelastning. Det är något som anammas när produktionsflödet utjämnas. 

(Liker & Meier, 2006) 

3.1.8 80/20-regeln 
80/20-regeln har många olika tillämpningsområden, men principen är alltid densamma. Principen utgår 

ifrån att 20 % av artiklarna ofta står för 80 % av intäkterna. Inom Lean kan regeln bland annat tillämpas 

på variationerna i cykeltider. Ofta är det 20 % av produkterna som står för 80 % av variationerna i 

cykeltiden. Ett område som Toyota använder sig av principen är vid val av hur resurserna ska fokuseras. 

80/20-regeln innebär att 80 % av energin ska läggas på de 20 % av produkterna som generar störst 

inkomst, eftersom de är strategiskt sett viktiga för företaget. (Liker & Meier, 2006) 

Figur 5. Utjämnat produktionsflöde för cykeltidsmixen, inspirerad av (Linck & Cochran, 1999). 
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 Sekvenseringsmetoder 
Sekvensering grundar sig i att tidsåtgången varierar mellan olika typer av artiklar som ska bearbetas i 

samma resurs. Beroende på situation ska olika prioriteringar göras. Sekvensering används främst vid två 

fall. Det första fallet handlar om problem vid upprättande av en körplan. Det andra problemet handlar 

om köer som uppstår till följd av att den uppgjorda körplanen inte hinner avverkas, då behövs det regler 

för i vilken ordning de ska avverkas. (Olhager, 2013) 

Vid de fall då köer och produkter i arbete behöver avverkas finns det olika metoder att använda sig av: 

 Först in först ut (FCFS). FCFS innebär att artiklarna skickas vidare i samma ordning som de 
kommit in till mellanlagret. 

 Kortast operationstid först (SPT). Med SPT ligger fokus på den aktuella resursen. Resultatet blir 
att medelväntetiden förkortas. Risken för förseningar på vissa artiklar ökar dock. 

 Tidigast färdigdatum (EDD). EDD avverkar artiklar som ligger i kö utefter vilket leveransdatum 
det är på ordern. Det ger en minskad risk för förseningar, men ökar ofta medelväntetiden. 

 Kritisk kvot (CR). CR är en kvot som tar hänsyn till både orderns tillverkningstid och 
leveransdatum med formeln: tid kvar till leverans/återstående tillverkningstid. Lägst kvot 
tillverkas först. (Olhager, 2013) (Abu-Suleiman, 2005) 

Dessa fyra sekvenseringsmetoder lägger mer eller mindre fokus vid tillverkningstid och leveranstid. Det 

illustreras i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Sekvenseringsmetoder kopplat till tillverkningstid och leveransdatum. 

 Ingen hänsyn till leveransdatum Hänsyn till leveransdatum 

Ingen hänsyn till 

tillverkningstid 
FCFS EDD 

Hänsyn till 

tillverkningstid 
SPT CR 

 

Vid taktbaserad tillverkning med ett kanbansystem erhålls en automatisk körplan enligt FCFS. 

Kanbankorten styr då i vilken ordning artiklarna ska bearbetas. (Olhager, 2013) 

 Key Performance Indicators (KPI) 
För att utvärdera och mäta viktiga faktorer hos företag kan olika typer av mätetal, även kallat KPI:er 

användas. KPI:er har många tillämpningsområden, bland annat ekonomiska och tekniska. Resultaten 

kan exempelvis användas för att utvärdera hur framgångsrikt ett företag är i olika aspekter, ge en 

jämförelse mot konkurrenter genom en benchmarking eller användas för att nå företagsmål. (Elmoselhy, 

2015) 

För att bibehålla en effektiv produktion är det viktigt att kontinuerligt mäta produktionens effektivitet. 

Effektiviteten kan bland annat mätas för enskilda produktionsceller (en begränsad grupp av maskiner), 

olika produktionsflöden och för hela verksamheten. Inriktningen för teorier nedan kommer främst ligga 

under de två förstnämnda. För en organisation som har anammat Lean i sin filosofi är det viktigt att de 

mätetal som utvärderar produktionens effektivitet är konstruerade i enlighet med Leans filosofi. 

Traditionella mätetal som inte gör det, motiverar ofta ökade lager och batcher vilket i sin tur förlänger 

flödet och cykeltiden genom produktionen. Exempel på traditionella mätetal i en produktionscell är att 

mäta materialanvändning samt utnyttjande av maskiner och arbetare. Ofta kommer rapporterna en gång 

i månaden, tar lång tid att utföra och kräver mycket data för att sammanställas på ett bra sätt. (Maskell 

& Baggaley, 2003)  
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Vid val av mätetal på produktionscellsnivå för ett företag som jobbar utifrån Lean production finns det 

andra aspekter att betänka. Det ska inte vara för många och komplexa mätetal. De ska hjälpa till i 

produktionen, inte störa och orsaka mer problem. Informationen samlas och används i produktionscellen 

där den visualiseras på ett sätt som är enkelt att förstå för alla involverade. Insamlingen av data samlas 

oftast av operatörerna som arbetar i själva produktionscellen. (Maskell & Baggaley, 2003)  

Det är en stor fördel att samla in data automatiskt i realtid. Samlas inte data in i realtid blir det svårt att 

undersöka problemen i efterhand. Manuell insamling av data innebär en ökad risk för variation och fel 

i informationen. (Waurzyniak, 2013) 

Maskell & Baggaley (2003) har jämfört och testat olika mätetal för produktionsceller under en 

10-årsperiod i ett flertal företag som använder Lean. De har därifrån kommit fram till ett antal mätetal 

som har fungerat bra i de flesta företagen. Mätetalen är; löpande produktionsrapportering, PIA jämfört 

med SPIA, First Time Through (FTT) och Overall Equipment Effectiveness (OEE). 

3.3.1 Löpande produktionsrapportering 
Att ha en löpande produktionsrapportering är en av de mest grundläggande verktygen vid uppföljning 

av produktionen. Målet är att mäta hur bra produktionscellen lyckas med att hålla takttiden. Ett sätt att 

hålla koll på hur bra produktionscellen klarar av takttiden är att en operatör från produktionscellen 

registrerar hur produktionscellen ligger till varje timme. Han skriver då upp hur många artiklar som 

producerats denna timme samt det ackumulerade antalet för dagen eller skiftet. Det finns tre anledningar 

till att mäta den löpande produktionen på detta sätt: 

1. Engagera operatörerna i arbetet att producera ett högt och kontinuerligt flöde.  
2. Ge snabb information om problem som uppstår och behöver lösas i produktionscellen. 
3. Samla in data för att förenkla problemlösning av fel som uppstår i produktionscellen. 

(Maskell & Baggaley, 2003) 

Ett annat sätt att mäta den löpande produktionen är att automatiskt mäta antalet artiklar som går genom 

cellen och sedan visa det på en Andon-skärm. På så sätt går det att hela tiden se hur många artiklar som 

är planerade att tillverkas och hur många som hittills har tillverkats. Den automatiska 

produktionsrapporteringen kan till exempel mätas varje timme eller under ett helt skift. Det går även att 

kombinera dessa två mätmetoder. En operatör kan trycka på en knapp varje gång en godkänd artikel 

passerar ut ur cellen. Det gör att även den första anledningen till att ha en löpande 

produktionsrapportering uppfylls. (Maskell & Baggaley, 2003) 

3.3.2 PIA jämfört med SPIA 
Maskell & Baggaley (2003) förklarar att PIA jämfört med SPIA är en mätmetod som håller koll på 

lagernivåerna i cellerna. PIA står för produkter i arbete och SPIA för standardprodukter i arbete. SPIA 

är alltså det optimala antalet artiklar som befinner sig i arbete. Williams (2001) beskriver SPIA som det 

minsta antalet PIA som krävs för att produktionen ska fungera på ett bra sätt. Han förklarar sedan vidare 

att för mycket lager kommer att minska artikelflödet, medan för lite lager kommer minska 

operatörsarbetet. Båda fallen resulterar i en minskning av produktivitet. 

Produktionscellerna är ofta designade för att ha ett visst antal artiklar i lager. Mätningen av lagret utförs 

oftast genom att räkna antalet kanban-kort eller artiklar mellan produktionscellerna. Mätmetoden har ett 

huvudsyfte, nämligen att mäta hur bra artiklarna rör sig genom produktionsflödet. Det beräknas enligt 

Ekvation 3 nedan. (Maskell & Baggaley, 2003) 
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𝑃𝐼𝐴

𝑆𝑃𝐼𝐴
=

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛
 (3)   

Ju närmre ekvationen är siffran ett, desto bättre klarar produktionscellen lagerhanteringen. Blir 

ekvationen högre än ett är det för mycket lager innan produktionscellen och är ekvationen lägre än ett 

är det för lite lager innan produktionscellen. Rapportering och beräkning sker oftast en gång per skift 

eller dag. (Maskell & Baggaley, 2003) 

3.3.3 First Time Through (FTT) 
First Time Through är ett mått på hur ofta produkten blir godkänd vid första försöket. FTT kan mätas 

för antingen en produktionscell eller ett helt produktionsflöde. Det huvudsakliga syftet med att mäta 

FTT för en produktionscell är för att utvärdera hur konsekvent produktionscellen klarar av att utföra sin 

standardiserade arbetsuppgift. Det gör att FTT är ett bra kvalitetsmått, eftersom ett bra FTT-värde 

innebär att produkterna till stor grad blir likadana. Kunden kan då med stor säkerhet veta vad som 

förväntas av produkten, eftersom maskinerna till stor grad klarar av att tillverka produkterna på samma 

sätt. FTT beräknas enligt ekvation 4 nedan. (Maskell & Baggaley, 2003) 

 𝐹𝑇𝑇 =  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 − 𝑂𝑚𝑏𝑒𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟
 (4)   

FTT kan antingen mätas via ett datasystem eller direkt av operatören. Om operatören utför mätningen 

är det viktigt att se till att det är tydligt att informationen inte används för att kritisera eller skylla på 

någon. Upplever operatören detta finns det en risk att falsk information ges. Syftet med mätningen är 

aldrig att hitta syndabockar, utan att upptäcka och lösa problem. Det finns många bra sätt att mäta 

kvalitet på. Det som utmärker FTT från andra metoder är att den är designad att även fokusera på att 

minska tidsslöseri. Metoden mäter inte bara hur många artiklar som blev perfekta, utan också hur många 

som blev perfekta på första försöket utan onödigt tidsslöseri. (Maskell & Baggaley, 2003)  

3.3.4 Overall Equipment Effectiveness (OEE) 
Overall Equipment Effectiveness är ett mätetal som lämpar sig bra i massproducerande 

tillverkningsindustrier. Det mäter hur bra en produktionscell utnyttjas. De Ron och Rooda (2006) 

beskriver hur mätetalet introducerades av Nakajima (1988) i hans bok om Total Productive Maintenance 

(TPM). OEE presenterades alltså i samband med att TPM introducerades. Målet med TPM är att inte ha 

några fel eller defekter som är orsakade av utrustning och tillbehör. Tillämpningen av OEE varierar ofta 

mellan företag. Olika varianter på metoden har därför tagits fram för att bättre lämpa sig till de olika 

företagens användningsområden. Dessa nya varianter av OEE finns även dokumenterade i litteraturen. 

Några exempel på detta är Production Equipment Effectiveness (PEE), Overall Plant Effectiveness 

(OPE) och Total Equipment Effectiveness Performance (TEEP). Alla dessa metoder grundar sig dock i 

ursprungsvarianten OEE. (Muchiri & Pintelon, 2006)  

Figur 6 nedan är fritt översatt ifrån Thomas Dunns bok ”Manufacturing Flexible Packaging: Materials, 

Machinery, and Techniques” (2014). Figuren visar på några olika sätt att mäta OEE. 
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Figur 6. Översikt över variationer i OEE, inspirerad av (Dunn, 2014). 

Den totala tiden som är med i mätningen indikeras av pilarna. Ett förhållande räknas ut för att få fram 

de olika varianterna av OEE. Till exempel; för att räkna ut Utvecklad OEE beräknas förhållandet mellan 

tiden då godkända artiklar tillverkas (innan röda punkten) och Arbetstid enligt 
𝐺𝑜𝑑𝑘ä𝑛𝑑𝑎

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑
 (se Figur 6). 

De Ron & Rooda (2006) förklarar att OEE ofta uppskattas av chefer, då det är en förhållandevis enkel 

mätmetod som aggregerar flera mätetal. Den består av tre mätetal; tillgänglighet, anläggningsutnyttjande 

och kvalitet. Alla tre mätetalen mäts i procent.  

Tillgänglighet 
Dunn (2014) definierar tillgänglighetstermen som den tiden som produktionscellen faktiskt utför arbete 

jämfört med hur mycket den teoretiskt skulle kunna ha utfört arbete. Han beskriver sedan vidare att 

några vanliga exempel på T-stopptid är mekaniska maskinfel och väntetid på råmaterial till processen. 

De Ron & Rooda (2006) definierar tillgängligheten enligt Ekvation 5 nedan. 

 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =  
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑 − 𝑇𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑
 (5)   

Med T-stopptid i ekvationen ovan menas bland annat ställtider och maskinfel (De Ron & Rooda, 2006). 

Maskell & Baggaley (2003) utvecklar det vidare genom att förklara att stopptiden innebär den tiden som 

maskinen är planerad att arbeta men står still eftersom det inte går att utföra arbete i maskinen. 

Anläggningsutnyttjande 
Anläggningsutnyttjandet mäter förlusterna som inträffar på grund av att maskinen inte arbetar optimalt. 

Det kan till exempel vara att maskinen arbetar med en lägre hastighet än vad den klarar av, eller att 

maskinen står stilla när den egentligen kan arbeta. Effektivitetsmåttet beräknas enligt ekvation 6 nedan. 

(De Ron & Rooda, 2006) 
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 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 =  
𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑
=

𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 × 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑
 (6)  

Tillverkningstiden är den del av den planerade produktionstiden som produkter tillverkas. Teoretisk 

cykeltid är den optimala cykeltiden i produktionscellen. Det behöver inte vara den snabbaste möjliga 

tiden, utan den ska vara anpassad efter produktionsflödet. (Hansen, 2002) 

Uppmätt stopptid kan antingen ingå i tillgänglighetstermen (T) eller i anläggningsutnyttjandetermen 

(A). T-stopptiden var som sagt den tid då produktionscellen inte kan arbeta. A-stopptid är istället den 

tid då produktionscellen teoretiskt kan arbeta men inte arbetar optimalt. (Dunn, 2014) 

Kvalitet 
Dunn (2014) definierar kvalitetstermen som antalet produkter som klarade av produktspecifikationen. 

Han förklarar vidare att i kvalitetstermen ingår kassationer, det vill säga de produkter som inte kommer 

säljas till kund samt de artiklar som kräver mer resurser (till exempel tid) för att klara av 

specifikationerna. Uträkningen av kvalitetstermen är densamma som FTT-beräkningen se kapitel 3.3.3. 

3.3.5 Beräkning av OEE 
Totalt sett blir beräkningen av OEE enligt ekvation 7 nedan. (Hansen, 2002) 

 
 

𝑂𝐸𝐸 =  𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 × 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 × 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 (7)   

Maskell & Baggaley (2003) hävdar att insamling av data till OEE bör göras fortlöpande, till exempel 

genom att stopptid dokumenteras direkt när det inträffar och att faktisk cykeltid insamlas och jämförs 

med den designade cykeltiden varje timme. OEE-värdet räknas lämpligen ihop och sammanställs i slutet 

av dagen/skiftet. OEE visas förslagsvis i en graf eller ett diagram vid produktionscellen. I grafen ska 

även de tre ingående delarna i OEE (tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitet) visas. Dessutom 

bör grafen även visa den lägsta tillåtna nivån. Understiger grafen den nivån ska operatören rapportera 

detta till chef eller ansvarig ingenjör. Hansen (2002) menar att när OEE väl har satts i system och 

beräknas, ger det en tydligare överblick över var problem finns. Det gör det också enklare att identifiera 

vad det är för problem och vilka problem som återkommer. Förbättringar av OEE-värdet får stora 

effekter på produktiviteten i områden med stora problem. Maskell & Baggaley (2003) förklarar vidare 

att en del företag tycker att det kräver för mycket att mäta alla delar i OEE. De väljer då att plocka bort 

vissa delar av OEE; det kan vara bra om en av delarna inte är aktuellt för företaget. En annan vanlig 

metod är att bara mäta OEE på flaskhalsmaskinen för att sedan enbart mäta stopptid på maskiner som 

inte är en flaskhals.  

De Ron & Rooda (2006) beskriver ett problem som kan uppstå med OEE. Metoden är inte riktad direkt 

mot själva maskinen i produktionscellen, utan den tar även hänsyn till omgivningens inverkan på 

produktionscellen. Till exempel blir OEE-värdet för en produktionscell sämre om maskinen får stopptid 

på grund av problem före eller efter produktionscellen. 

3.3.6 Total Effective Equipment Performance (TEEP) 
TEEP är en utvecklad variant av OEE som visar hur många procent av den totala kalendertiden som en 

resurs har tillverkat godkända produkter. Precis som vid beräkning av OEE vägs både 

anläggningsutnyttjande och kvalitet in i mätetalet. Skillnaden ligger i hur den tillgängliga tiden mäts. 



  16 

Istället för att mäta tillgänglig tid mäts resursutnyttjande. Resursutnyttjande visar hur lång tid som 

resursen fysiskt kan utnyttjas, det vill säga all tid i kalendern. (Hansen, 2002) 

Formeln för TEEP liknar formeln för OEE, bortsett från den första delen. Istället för att mäta 

tillgänglighet mäter den resursutnyttjande. 

 𝑇𝐸𝐸𝑃 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 × 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑒 × 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 (8)   

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑
 

  
(9)   

Kvalitet från Ekvation 8 består av mätetalet FTT. Den totala tiden i ekvation 9 motsvarar den totala 

kalendertiden. 

Mätetalet kan vara ett bra verktyg vid utvärdering av processer med kontinuerlig tillverkning. TEEP kan 

även användas för att utvärdera om ytterligare skift ska införas eftersom den jämför med den totala 

kalendertiden istället för arbetstiden. (Hansen, 2002) 

3.3.7 Datainsamling och Tolkning 
För att mätetal som OEE och TEEP ska fungera på ett bra sätt krävs både bra datainsamlingsmetoder 

samt att rätt personer får tillgång till rätt data. OEE har en tydlig koppling till Lean då det i grund och 

botten mäter hur stor andel av tiden som läggs på värdeskapande och hur stor andel som är slöseri. Om 

det inte finns insamlad data går det inte att mäta OEE eller Lean på ett bra sätt. Effektiviteten av OEE 

och andra mätetal varierar beroende på hur de används och tolkas. Högre chefer är kanske mer 

intresserade av det sammanslagna talet OEE, medan personer närmre tillverkningen vill få mer 

detaljerad information från de olika delarna. (Waurzyniak, 2013) 

Hur mätetalen ska presenteras är också en intressant aspekt. Day & Trosey (2011) förklarar ett teoretiskt 

ramverk inom målsättningsteori som kallas för SMART. SMART står för specific, measurable, 

achievable, realistic och time-based och är relevant att ha i åtanke vid presentation av mätetal vid 

produktionsgolvet. SMART har sitt ursprung ur företagsverksamhet men går att anpassa vid de fall då 

olika mål ska uppnås. Vid presentering av OEE och de andra mätetalen är det bra att reflektera över hur 

de visas. Företaget Vorne arbetar med att ta fram skärmar som visar OEE på olika sätt (Vorne, 2015). 

Tre olika sätt som Vorne använder sig av kommer presenteras. Det första exemplet de presenterar på är 

att visa OEE och dess delar enligt: 

 OEE [%] 

 Tillgänglighet [%] 

 Anläggningsutnyttjande [%]  

 Kvalitet [%]  

Dessa fyra mätetalen kan ibland uppfattas som abstrakta på produktionsgolvet, därför är deras andra 

exempel att visa OEE enligt följande: 

 OEE [%]  

 T-stopptid [hh:mm] 

 A-stopptid [hh:mm] 

 K-stopptid [hh:mm] 
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Det tredje och sista alternativet är att använda sig av det så kallade TAED (Target, Actual, Efficiency, 

Down time) där Target motsvarar antalet godkända artiklar som borde ha tillverkats och Actual för 

antalet artiklar som har tillverkats. Efficiency är 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡⁄ . De presenteras enligt följande: 

 Target [st] 

 Actual [st] 

 Efficiency [%] 

 Down time [hh:mm] 
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet avser att ge läsaren en djupare förståelse till problemområdet. Utifrån nulägesbeskrivningen ska 

studiens fortsatta inriktning bli tydligare för läsaren. 

Som ett steg i produktionskedjan för växellådstillverkningen utför Scania ett funktionstest av 

växellådorna. Testningen sker i en av fyra testriggar (Bart, Homer, Lisa och Marge) som alla styrs efter 

takttid. Växellådorna transporteras med truck från monteringslinan via ett mellanlager in i testriggarna. 

Takttiden för monteringslinan är 95 sekunder vilket innebär att de fyra testriggarna tillsammans måste 

klara av att hålla en takt på 95 sekunder. Den nuvarande takttiden för varje testrigg är 335 sekunder. Det 

ger en total takttid på 84 sekunder genom testriggarna, vilket innebär cirka 12 % säkerhet mot inflödet 

av växellådor från monteringslinan. 

Testriggarna ska utöver växellådorna som kommer från monteringslinan även hantera växellådor som 

kommer från Rep (dit växellådor skickas för att åtgärda avvikelser) samt nya prototyper som ska 

provköras. Samtidigt är stopptiden vid testriggarna större än monteringslinan och måleriet. Utöver detta 

vill tekniker ibland använda sig av en testrigg för att förbereda  och undersöka den för framtida projekt. 

Dessa faktorer sammantaget gör att beläggningen blir hög på testriggarna och att stationen ibland blir 

flaskhals. Dessutom kan produktionstakten från monteringslinan eventuellt komma att ökas i framtiden. 

Vid ett sådant scenario skulle det vara bra om den nuvarande kapaciteten räcker till. Att installera fler 

testriggar skulle innebära stora kostnader. Dessa faktorer sammantaget gör att styrningen av testriggarna 

är viktig.  

 Flöde för växellådstillverkningen 
Figur 7 nedan visar flödet för växellådorna genom hela produktionen.  

 

Figur 7. Layout och flöde för hela produktionskedjan för växellådor. 
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Från förmonteringen kommer växelhuset (benämns som HASA internt) och växellådsmoduler. 

Växellådsmodulerna monteras upp på en så kallad Carrier som sköter transporten av växellådan genom 

hela monteringslinan. Längs monteringslinan finns flera sidmonteringar som försörjer den. Sista 

stationen är en Q-zone (kvalitetskontroll), där växellådan undersöks för att identifiera eventuella 

avvikelser. När växellådan godkänts monteras den ned från Carriern och läggs på ett rack (en pall som 

är anpassad för växellådorna). Med hjälp av en truck transporteras växellådan till en buffert. Där finns 

det plats för cirka 40 växellådor. Figur 8 nedan visar hur bufferten ser ut när den är full. 

 

Figur 8. Bufferten mellan monteringslinan och testriggarna. 

Efter bufferten transporteras växellådorna med truck till någon av testriggarna. I testriggarna sker ett 

funktionstest av växellådan.  

Om en växellåda underkänns i testningen skickas den till en lagringsplats för ombearbetningar som 

kallas för Rep, där växellådans fel åtgärdas. När felet är åtgärdat läggs växellådan i en kö för att testas 

igen. Dessa växellådor är prioriterade framför de som kommer från monteringslinan, eftersom 

leveransdatumet ligger närmare i tiden. Växellådor som har ombearbetats har en längre testtid, eftersom 

operatören tidigare gjort en viss montering som måste demonteras innan testningen. Vid Repområdet 

finns även en montering av speciella kraftuttag (EK). 

När en växellåda är färdigtestad och godkänd transporteras den från testriggen till måleriet med hjälp av 

en truck. Där placeras den vid en upphängningsplats för måleriet. Från upphängningsplatsen hängs 

växellådan upp på ett transportband som används genom hela måleriet. Målningen är det sista steget i 

produktionsflödet och har en takt på 104 sekunder vilket gör det till produktionens flaskhals. Det leder 

till att en buffert byggs upp mellan testriggarna och måleriet. Flaskhalsen hanteras genom att 

operatörerna jobbar enligt ett reducerat tvåskift. På eftermiddagsskiftet har monteringslinan en lägre takt 

medan måleriet bibehåller en hög takt. Det gör att måleriet arbetar ikapp buffertlagret under 

eftermiddagsskiftet. Dessutom är stopptiden i måleriet liten jämfört med monteringslinan och 

testriggarna. Det gör att måleriet inte blir en lika tydlig flaskhals. 

När växellådan har målats och åkt igenom en torktunnel kopplas den ned från transportbandet och 

förbereds för utleverans. 
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Kunderna för växellådorna är antingen chassimonteringen i Södertälje, andra interna slutmonteringar 

ute i Europa eller andra externa kunder. Efter måleriet måste växellådorna torka i några dagar. I de fall 

växellådorna ska ut i Europa lastas de direkt på lastbilar efter måleriet eftersom torkningen då kan ske 

under transporten. Om växellådorna ska till chassimonteringen i Södertälje måste dock växellådorna 

ligga på lager och torka. 

 Testriggarnas produktionsflöde 
Testriggarna bemannas med en operatör vardera. Operatörens uppgift ligger i att docka växellådan i 

testriggen och koppla alla nödvändiga kablage och rör. Detta kommer senare i rapporten att kallas för 

Load. När växellådan är färdig i testriggen ska operatören ta loss alla kablage och rör samt lossa 

växellådan ifrån riggen, detta kallas för Unload. I arbetsuppgiften ingår även viss lättare montering som 

inte kan utföras innan testningen samt att med hjälp av en travers förflytta växellådorna till och från 

testriggen. 

Figur 9 nedan visar hur en växellåda rör sig genom en testrigg. Bokstäverna motsvarar en position där 

växellådan vid något tillfälle stannar och siffrorna motsvarar en förflyttning. Station A och E motsvarar 

rack där in- och utleveranser av växellådorna sker med hjälp av en truck. Station B är en riggningsplats 

utanför testriggen där allt operatörsarbete sker. Station C och D ligger inuti testriggen, där C är en 

lagerplats och D är utrymmet där den faktiska testningen sker. Varannan cykel är A-B-C-D-B-E och 

varannan E-B-C-D-B-A, eftersom A och E växelvis hanterar in respektive utleverans. 

 

Figur 9. Flödesschema över hur en växellåda rör sig genom testriggen. 

Varje takt inleds med att en växellåda som är färdigriggad åker in i testriggen (2). I samband med att 

den åker in kommer en färdigtestad växellåda ut (4) och en ny växellåda åker in och börjar testas (3). 

Operatören riggar ner den färdigtestade växellådan (Unload) och transporterar den med hjälp av en 

travers till ett rack (5). Sedan tar operatören en tredje växellåda som ligger på ytterligare ett rack. Denna 

transporteras med hjälp av traversen till testriggen och dockas (1). När operatören har riggat den tredje 

växellådan (Load) och växellådan i riggen är färdigtestad har en komplett takt utförts. En takt innefattar 

alltså tre olika växellådor i olika stadier. Figur 10 nedan använder sig av bokstäverna i Figur 9 och visar 

hur det ser ut i testriggarna. 
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Figur 10. Hur det ser ut i en testrigg, bokstäverna är kopplade till Figur 9 

Figur 11 nedan är baserad på siffror och bokstäver från Figur 9, där en bokstav motsvarar en position 

och en siffra motsvarar en transportväg. Totalt är tre växellådor involverade i en takt. En vid Unload, en 

som testas i riggen och en vid Load. Varje rad i Figur 11 motsvarar en växellådas flöde. 

 

Figur 11. Sekvensen som sker under en takt, där varje rad visar flödet för en växellåda.  

Eftersom flera växellådor är involverade i en takt visar Figur 11 hur de överlappar. Till exempel framgår 

det att samtidigt som testning sker i riggen (D) hinner operatören både rigga ner (B), transportera bort 

den testade växellådan (5), transportera in (1) och rigga (B) den nya växellådan. I en ideal sekvens ska 

operatörens arbetsmoment ta lika lång tid som testtiden. Sekvensen i Figur 11 är en ideal sekvens 

eftersom det inte uppstår någon spilltid då både riggningen och testningen blir klar samtidigt och tiden 

för cykeln motsvarar takttiden på 335 sekunder.  

Även Figur 12 är baserad på siffrorna och bokstäverna från Figur 9. Figur 12 är indelad efter vilket 

arbete som utförs av operatören/testriggen. Som tidigare har nämnts i detta kapitel inleds en takt med 

att en färdigriggad växellåda åker in i testriggen (2) och avslutas när både operatörsarbetet (B) och 

maskinarbetet (D) avslutas. 
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Figur 12. Illustrerar en takt uppdelad efter var arbetet utförs, hos operatören eller i testriggen. 

Det framgår från Figur 12 att förhållandet mellan operatörsarbetet och maskinarbetet är viktigt. I nuläget 

blir det ofta väntetid för antingen operatören eller testriggen, vilket beror på ett ojämnt förhållande. 

Väntetiden är kopplad till balansen mellan tiden det tar för operatör respektive testrigg. Förutom väntetid 

kan det även uppstå andra typer av spilltid. Stopptid uppstår när testningen och/eller operatörsarbetet tar 

längre tid än takttiden. Väntetid uppstår när testningen och/eller operatörsarbetet tar kortare tid än 

takttiden. Om både maskin och operatör hinner färdigt innan takttiden kommer testriggen att vänta på 

nästa takt, vilket också innebär en spilltid. När maskinarbetet eller operatörsarbetet drar över takttiden 

loggas det som stopptid. Stopptiden används sedan för att utvärdera hur testningen har gått. Stopptiden 

visas för alla fyra testriggarna sammantaget, men kan även delas upp. 

 Växellådornas varianter och tillval 
Tiden för Load och Unload varierar för olika typer av växellådor. Även tiden för testningen i testriggen 

varierar utifrån hur komplex växellådan är. Förutom att det finns olika modeller med olika många växlar 

(8-14 växlar) finns det även andra faktorer som gör att testningen och riggningen tar längre tid, till 

exempel olika tillval.  

Växellådorna tillverkas i sju grundvarianter. Tabell 2 nedan visar samtliga grundvarianter samt hur 

många växlar de har. 

Tabell 2. Grundmodeller av växellådor. 

Modell Växlar Antal [st] 

GR875 4x2 8 

GR905 4x2+1 9 

GRS895 3x2x2 12 

GRSO895 3x2x2 12 

GRS905 3x2x2+2 14 

GRSO905 3x3x2+2 14 

GRSO925 3x2x2+2 14 

 

Alla växellådor som tillverkas av Scania är manuella växellådor. Men det finns ett tillval som kallas för 

OPC som gör att växellådan kan köras utan koppling. Förutom OPC finns flera andra tillval. De listas i 

Tabell 3 nedan. 
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Tabell 3. Tillval till växellådorna. 

Tillval Beskrivning 

EG Kraftuttag 

EK Kraftuttag 

OPC Opticruise, gör att växellådan inte kräver en koppling. 

R Retarder, tillåter en effektiv motorbromsning. 

R2 Variant av Retarder 

UKR Urkopplingsbar Retarder, tillval till Retardern. 

 

Opticruise, Retarder, UKR (urkopplingsbar retarder) och kraftuttag är exempel på tillval till 

växellådorna som påverkar ledtiden i testriggarna. Förutom testtiden i riggen påverkas även operatörens 

riggningstid, till exempel genom variation av antalet kablage som behöver kopplas. Eftersom takttiden 

är konstant, men arbetsbelastningen och testtiden varierar leder detta till att takttiden alltid överskrids 

för vissa komplexa växellådor. Dessa växellådor har en total maskin- och operatörstid som överstiger 

takttiden, vilket leder till en missvisande stopptid. Om testningen istället sker på mindre komplexa 

växellådor står testriggarna istället och väntar på att nästa takt ska börja då testningen och riggningen 

blir färdig inom takttiden. Figur 13 nedan visar hur några typiska växellådor ser ut. 

 

Figur 13. Tre bilder på Scanias växellådor 

 Planeringssystem och KPI:er 
Det system som används för att styra takttiden heter DIDRIK och det system som används för 

övervakning av produktionen heter EBBA. EBBA har produktionsinformation tre dagar framåt i tiden. 

Med hjälp av EBBA kan flödet av växellådorna övervakas och KPI:er såsom Stopptid, Direct Run 

(procentandel som går igenom produktionssteget på första försöket) och No Touch (procentandel som 

går igenom produktionssteget på första försöket utan ingrepp) loggas. I testriggarna innebär Direct Run 

procentandelen växellådor som inte behöver skickas till Rep och motsvarar FTT från teoridelen (se 

kapitel 3.3.3). Skillnaden mellan Direct Run och No Touch i testriggarna är att No Touch utöver de 

växellådor som körs till Rep även räknar bort de växellådor som körs om direkt i testriggen. Varje gång 
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en växellåda måste köras om och ingår i No Touch eller Direct Run benämns den första körningen för 

växellådan som NOK (not okay). På alla växellådor sitter ett A4-papper med en streckkod som gör att 

systemet får all nödvändig information om växellådan. Innan växellådorna åker in i testriggen skannas 

streckkoden, vilket gör att systemet vet vilken typ av växellåda det är och vilka tillval som finns på den. 

De dagliga KPI:er som i nuläget visas och uppdateras i realtid på olika skärmar i produktionen är: 

ackumulerad stopptid för riggarna (både i totaltid och procent), Direct Run, No Touch, antalet godkänt 

producerade (per dag), antalet planerade artiklar (per dag), läge i förhållande till planeringen samt det 

ackumulerade läget. Ett PPM-värde (parts per million) som anger andelen fel hos kund orsakat av 

testriggarna finns också med på tavlan, där visas det dock aldrig något. Skärmarna är uppstrukturerade 

enligt Figur 14 nedan. Siffrorna i Figur 14 är fiktiva. 

 

Figur 14. Illustration över hur de dagliga KPI:erna ser ut vid testriggarna. 

Andelen stopptid per testrigg sparas i EBBA. Det ska gå att välja en översiktlig orsak (process, produkt, 

product reject eller omstart) samt lägga en kommentar i EBBA. Det var dock inte implementerat vid 

testriggarna när studien genomfördes. I dagsläget loggas orsaken till stopptiden i riggarna istället enbart 

som ”Process” (se Bilaga 2, Stopptidsorsaker i EBBA). Vid ikappkörning stängs DIDRIK ner, vilket 

gör att KPI:erna blir missvisande. EBBA är ett nytt system där stopptidsmätningar uppdaterades 

samtidigt som studien utfördes. Några veckor in i arbetet uppdaterades EBBA så att stopptiden för 

operatörsarbetet (Load och Unload) och maskinarbetet (Rigg) registrerades för testriggarna. Figur 15 

nedan visar hur stopptiden såg ut i EBBA under en slumpvis vald dag. Figuren visar endast stopptid och 

räknar till exempel inte med försörjningsbrist. 

Figur 15. Utdrag från EBBA av stopptid för testriggarna i Load, Rigg och Unload för en dag. 

Från Figur 15 går det att se hur mycket stopptid det varit i respektive testrigg under dagen. Den totala 

stopptiden per rigg beräknas enligt formeln: 
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑔𝑔 = ∑ max {0, max(𝑟𝑖𝑔𝑔, 𝑢𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑 + 𝑙𝑜𝑎𝑑) − 𝑡𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑}  

 

(10)  

Det innebär alltså att för varje takt så adderas det högsta värdet som har dragit över takttiden till den 

totala stopptiden. Stopptiden registreras per testrigg. Om rigg har varit den begränsande resursen hamnar 

stopptiden på rigg och om operatör har varit den begränsande resursen hamnar stopptiden på Unload 

eller Load. 

Unload och Load utgår båda ifrån takttiden. Båda börjar mätas vid taktstart, det vill säga 54 sekunder 

innan operatören kan påbörja sitt arbete, men stoppas vid olika tillfällen. Vid början av takten är 

operatören först tvungen att vänta på transporter av växellådorna. Den färdigriggade växellådan ska 

transporteras in och den färdigtestade växellådan ska transporteras ut (se transport 2 och 4 i Figur 9).  

Unload slutar räknas då skanningen sker av växellådan som är färdig i Unload. Load slutar räknas när 

växellådan skannas efter operatören är klar med allt sitt arbete i takten. Eftersom Load räknar stopptid 

för hela takten medan Unload är färdig efter ungefär halva takten innebär det att stopptiden i Load aldrig 

kommer vara mindre än stopptiden i Unload. Dessutom innebär det att det kommer krävas längre stopp 

för att stopptid ska registreras i Unload eftersom det då måste ta 335 sekunder innan Unload slutar räkna. 

Systemet i EBBA kan visa stopptiden på så sätt som visas i Figur 15 ovan. För att ge en bättre förståelse 

för stopptiden går det även att få en tydligare överblick av stopptiden genom att klicka på de enskilda 

testriggarna. I Bilaga 2, Stopptidsorsaker i EBBA visas en detaljerad lista över stopptidsorsaker och 

tider för individuella stopp. 
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5 Metod 
Kapitlet sammanställer olika metoder och förhållningssätt som finns att beakta. Dessutom går kapitlet 

igenom vilka metoder som användes under arbetsförloppet.  

 Studieform 
Andelen kunskap som redan är känd är viktigt att tänka på vid val av studieform. Explorativa, 

deskriptiva, explanativa och normativa studier är några alternativ på studieformer som lämpar sig olika 

bra beroende på mängden känd kunskap. Explorativa studier är undersökande studier som främst 

används då det finns lite information kring ämnesområdet som undersöks. Målet med en explorativ 

studie blir då att lyckas uppnå en grundläggande förståelse. Deskriptiva studier används istället när det 

redan finns grundläggande kännedom inom ämnet. En deskriptiv studie har som mål att beskriva 

ämnesområdet. En explanativ studie går steget längre och förklarar även ämnesområdet. Då krävs det 

att en djupare kunskap och förståelse införskaffas. Slutligen finns även normativa studier. En normativ 

studie används då det redan finns förståelse och kunskap inom området. Fokus ligger istället på att hitta 

lösningsförslag och ge vägledning. (Björklund & Paulsson, 2012) 

Studien hade främst en normativ inriktning, då studien strävade efter att ge lösningsförslag och 

vägledning. Ibland tog studien dock en explanativ inriktning. 

 Kunskapssyn 
Införskaffandet av kunskap kan göras på olika sätt. Det påverkas av vilket vetenskapligt angreppssätt 

författaren har, men även hur författaren uppfattar sin omgivning. Synen på kunskap delas ofta in i ett 

positivistiskt eller icke-positivistiskt synsätt. Den förstnämnda använder sig av hypoteser och teorier för 

att verifiera den korrekta sanningen. En icke-positivist skiljer istället på observatören och det som 

studeras och fokuserar på att skapa förståelse. (Björklund & Paulsson, 2012)  

Författarna hade framförallt ett positivistiskt angreppssätt vid utförandet av studien. 

 Forskningskvalitet 
För att studien ska ha en tillräcklig trovärdighet krävs det att den har en hög reliabilitet och validitet. 

Validitet handlar om hur studien påverkas av värderingar och om problemen undersöks på rätt sätt. Till 

exempel ska frågor inte vara vinklade. Reliabilitet handlar istället om att säkerställa sannolikheten att 

samma resultat hade uppnåtts om studien utförts två gånger oberoende av varandra. (Björklund & 

Paulsson, 2012)  

Reliabilitet uppnåddes genom att hela tiden bibehålla kontakt med de personer som arbetar och är 

ansvariga inom de områden som undersöktes. Validitet uppnåddes genom belysa problemet från flera 

infallsvinklar. Studien utfördes av två författare i nära kontakt med handledare, vilket bidrog till att 

stärka reliabiliteten. 

 Abstraktionsnivåer 
Studiens arbete varierar mellan olika abstraktionsnivåer, där den mest abstrakta delen är teoridelen och 

den mest konkreta är empiridelen. Det finns olika sätt som en studies arbete kan röra sig mellan de olika 

nivåerna. De illustreras i Figur 16 nedan. De tre olika metoderna kallas för induktion, deduktion och 

abduktion. Induktion innebär att studien inleds med en empirisk undersökning. Därefter formuleras teori 

utifrån den empiriska undersökningen. Deduktion fungerar tvärtom. Deduktion börjar med en teoridel 
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för att sedan arbeta fram en empiridel som helst ska verifiera teorierna. Abduktion innebär att arbetet 

rör sig fram och tillbaka mellan de olika nivåerna av abstraktion. (Björklund & Paulsson, 2012)   

 

Figur 16. Illustration över de olika abstraktionsnivåerna, influerad av (Björklund & Paulsson, 2012). 

Studien antog en deduktiv abstraktionsnivå med en inledande teoridel som mynnade ut i en empiridel 

som analyserades gentemot teorierna. 

 Kvalitativa och kvantitativa studier 
Allwood & Eriksson (2010)  förklarar att det finns många uppdelningar av forskningsansatser. De 

hävdar vidare att en vanlig uppdelning som har blivit allt mer populär är uppdelningen i kvalitativa och 

kvantitativa ansatser. Björklund & Paulsson (2012) menar att kvantitativa ansatser syftar till numerisk 

information som går att mäta. Kvalitativa studier går ut på att skapa en djupare förståelse för något mer 

specifikt. Det lämpar sig ofta bra att använda kvantitativa studier vid enkäter och matematiska modeller 

medan kvalitativa fungerar bättre vid observationer och intervjuer. Det är dock inget krav att den 

kopplingen ska finnas. Allwood & Eriksson (2010) anser att all forskning på ett eller annat sätt innehåller 

både kvalitativa och kvantitativa inslag och att det därför är mer relevant att säga var tyngdpunkten 

ligger. Studiens datainsamlingsmetoder hade både kvantitativa och kvalitativa inslag. 

 Datainsamlingsmetoder 
Valet av datainsamlingsmetod är ett intressant val eftersom det har en stor påverkan på resultatet. Några 

exempel på alternativ att välja mellan är: Litteraturstudier, intervjuer, enkäter, experiment och 

observationer. Ingen av insamlingsmetoderna är nödvändigtvis bättre eller sämre än de andra. Däremot 

lämpar de sig mer eller mindre bra vid olika situationer. (Björklund & Paulsson, 2012) 

5.6.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier innebär att information insamlas från litterära verk. Denna form av 

datainsamlingsmetod består av sekundärdata, det vill säga inte från den ursprungliga källan och troligtvis 

med ett annat syfte. Det är en svaghet som det är viktigt att vara medveten om, eftersom informationen 

ofta är vinklad och inte heltäckande. Styrkan med litteraturstudier är att det går att samla mycket 

information under kort tid och med små resurser. (Björklund & Paulsson, 2012) 

Studien började med en litteraturstudie där information insamlades till teorikapitlet. Teorikapitlet 

kopplades sedan med analysen av resultatet från empirikapitlet.   

5.6.2 Benchmark  
Benchmarkbesöken är exempel på datainsamling via observationer. Observationer kan utföras på flera 

olika sätt. Observatören kan delta i själva uppgiften eller observera på håll. De som blir observerade kan 

vara underrättade om det, men det kan också ske i smyg. Hjälpmedel kan användas (till exempel 

tidtagarur), men det går bra att använda subjektiva bedömningar. Eftersom det finns många olika sätt att 
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utföra observationer är det svårt att säga vad som är generellt bra eller dåligt, förutom att det ofta är 

tidskrävande. (Björklund & Paulsson, 2012) 

Det första steget i empirin var att skaffa ytterligare perspektiv och synvinklar, det gjordes bland annat 

via två benchmarktillfällen. Det gjordes i form av besök vid två produktionsavdelningar vid Scania i 

Södertälje. Att besöken skedde på produktionsavdelningar inom Scania gjordes framförallt för att få 

information kring hur de arbetar med styrning och effektivitetsmätning av produktionsceller vid deras 

andra produktionsenheter. De produktionsenheter som valdes ut var motormontering och bearbetning 

av pinjonger och kronhjul. Motormonteringen valdes eftersom de också har testriggar som testar 

motorerna efter att de monterats. Bearbetningen av pinjonger och kronhjul valdes ut för att få ett 

alternativ till monteringslinor vid val av mätetal. Bearbetningen använder sig dessutom av OPE vid 

daglig uppföljning. OPE är en variant av OEE som används inom Scania. Dessutom påminner 

produktionsmaskinerna vid bearbetningen mer om testriggarna då de är tydliga produktionsceller.  

5.6.3 Intervjuer 
Intervjuer är olika former av utfrågningar. Utfrågningarna kan ske på olika sätt, till exempel via telefon, 

e-post eller personlig direktkontakt. Intervjuerna kan delas in i olika strukturnivåer. Strukturerade 

intervjuer har bestämda frågor på förhand som tas upp i en specifik ordning. Semi-strukturerade 

intervjuer har ett bestämt ämnesområde, men frågorna ställs efterhand beroende på läge och 

respondentens reaktion till tidigare frågor. Intervjuerna kan också vara ostrukturerade, det vill säga ett 

samtal där frågor uppkommer efterhand. Information från intervjuerna kan insamlas via till exempel 

bandning, anteckning och memorering. Något att tänka på vid intervjuer är att försöka undvika att ställa 

ledande frågor. Information från intervjuer är primärdata (insamlad med syfte att användas i den aktuella 

studien). Problemet med intervjuer är att det ofta är tidskrävande. (Björklund & Paulsson, 2012) 

Efter att perspektivet vidgats och extra input från andra liknande produktionsenheter skaffats påbörjades 

den verkliga datainsamlingen och analysen av hur testriggarna skulle styras. En semi-strukturerad 

intervju gjordes med en person från produktionsplaneringen för att förstå hur produktionsplaneringen 

genom testriggarna genomfördes. Semi-strukturerade intervjuer och kontinuerliga samtal via mail och 

möten genomfördes också med de personer från IT-avdelningen som har ansvar över IT-systemen 

DIDRIK och EBBA. Detta gjordes för att få input och förstå möjligheter och svårigheter vid 

förändringar i styrningen av testriggarna kopplat till de nuvarande IT-systemen. 

5.6.4 Databaser 
Databasinsamlingen är också ett exempel på datainsamling via observationer. Datainsamlingen från 

testriggarna gjordes via två olika databaser. Den första databasen är kopplad direkt till EBBA. Det är en 

SQL-databas som sparar all information som registreras i EBBA. Med lite grundläggande SQL-

programmering kunde information om produktionsplanen erhållas. Bland annat gav databasen 

information om vilka växellådstyper som planerades att produceras, vilka som höll på att tillverkas och  

vilka som var färdigtillverkade. Den andra databasen som information hämtades ifrån är direkt kopplad 

till körningarna i testriggarna. Databasen var således också direkt kopplad till leverantören 

(Thyssenkrupp) av testriggarna vilket försvårade datainsamlingen en del. Databasfilerna som 

extraherades från databasen var krypterade och ingen av de personer som kontaktades angående detta 

vid Scania, inklusive en person från Thyssenkrupp, visste om vad det var för lösenord till krypteringen. 

Detta ledde till att information från databasen fick insamlas manuellt (skriva av från dator till papper) 

från de datorer nere vid produktionsgolvet som hade tillgång till databasen. Informationen som 

insamlades bestod av hur testningen hade gått för maskinarbetet i de olika testriggarna, det vill säga, 

vilken växellådstyp som testats, vad som gått fel samt hur lång tid testningen tog. 
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5.6.5 Simuleringsprogram 
Simuleringsprogram är exempel på datainsamling via experiment. Vid ett experiment skapas en 

konstgjord förenkling av verkligheten. Experimentet använder sig av bestämda variabler som under 

kontrollerade formler kan varieras. Det är viktigt att tydligt beskriva och motivera de variabler som 

används. Styrkan med experiment är att det går att ha stor kontroll över variablerna som mäts. Problemet 

blir dock ofta att det tar tid, är resurskrävande och inte alltid speglar verkligheten fullt ut. (Björklund & 

Paulsson, 2012) 

Datainsamlingen från de två databaserna jämfördes med varandra via ett program som programmerades 

i Python. Från EBBA lästes en textfil med tre dagars planerad produktion in i programmet. Från 

Thyssenkrupps databas lästes en textfil in med en verklig procentfördelning på hur lång tid varje 

växellådstyp och tillval tog i maskinarbetstid vid testriggarna. Utifrån detta skapades en 

simuleringsmodell i Python över hur lång tid det skulle ta att producera den planerade produktionen för 

tre dagar. Detta gjordes för takttid, varierande takttid och cykeltid, vilka var styrningsmetoderna som 

jämfördes. Från programmet gavs en överblick över hur snabbt styrningsmetoderna klarade av att 

producera den planerade produktionen, hur mycket stopptid som uppkom och hur mycket onödig spilltid 

i form av väntetid som fanns. 

Simuleringen undersökte således enbart maskinarbetet i testriggen och bortsåg därför helt från 

operatörsarbetet. Resultatet från simuleringsprogrammet analyserades sedan vidare i Excel för att ta reda 

på vilken skillnad i kapacitet det var mellan de olika styrningsmetoderna för maskinarbetet. Det gjordes 

genom att ta fram den genomsnittliga tiden för flödet genom testriggarna per växellåda samt hur många 

växellådor som testriggarna hinner testa under åtta timmars produktion. Därefter valdes vilken 

styrningsmetod som Scania bör använda sig av vid testriggarna vid växellådstillverkningen. Det 

baserades på simuleringen, analys av simuleringen samt övriga fördelar och nackdelar med de olika 

styrningsmetoderna kopplat till Scanias produktion. 

5.6.6 Stopptider från EBBA  
Efter att maskinstopptiden var klarlagd var det dags att börja undersöka operatörsstopptiden. När studien 

var i sin inledande del utvecklades EBBA av IT-avdelningen så att stopptiden kunde visas som 

operatörsstopptid och maskinstopptid, det visades dock inte ute i produktionen bland de andra mätetalen. 

Från EBBA togs fördelningen i stopptid mellan operatör och maskin för att se vilken som var 

begränsande. Maskinstopptiden från EBBA jämfördes även med maskinstopptiden från simuleringen 

för att förbättra trovärdigheten.  

5.6.7 Operatörstidmätningar 
Efter jämförelsen utfördes en operatörstidmätning med målet att kartlägga operatörens arbete och 

identifiera hur stor variationen var i tid mellan olika typer av växellådor samt vad det berodde på. Det 

genomfördes genom att författarna ställde sig vid operatörerna under några dagar och tog tid på hur lång 

tid alla moment tog. Operatörstidmätninarna och insamlingen av stopptider från EBBA är exempel på 

datainsamling via observationer. 

5.6.8 Sekvensering  
För att undersöka hur sekvenseringen av växellådorna kunde användas för att förbättra flödet och 

genomloppstiden genom testriggarna skapades ytterligare ett simuleringsprogram som också var ett 

experiment. Syftet med simuleringsprogrammet var att enklare kunna utvärdera vilka tidsbesparingar 

som skulle kunna göras genom  en sekvensering. 
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Simuleringsprogrammet baserades på cykeltider för operatörsarbetet och cykeltider för maskinarbetet. 

Cykeltiderna för både maskin och operatör är individuella, baserat på växellådstyp. Cykeltiderna för 

operatör baserades på de tidigare gjorda operatörstidmätningarna och cykeltiderna i Rigg baserades på 

data ifrån Thyssenkruppdatabasen, där information om testningen sparades.  

5.6.9 Mätetal  
Det andra och tredje huvudområdena som var kopplade till KPI:er genomfördes efter styrningsförslaget 

tagits fram. En empirisk undersökning utfördes för att ta reda på hur stor tidsvariation det var mellan 

NOK-körningar i testriggen. Observationer gjordes över vilka de dagliga mätetalen var samt hur de 

presenterades. Observationer skedde även i EBBA över vad som redan fanns kopplat till mätetalen samt 

vad som saknades eller borde kompletteras. Därefter bestod genomförandet främst av analyser av 

observationerna samt diskussioner med personer som berördes av förbättringsarbetet. 
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6 Empiri 
Kapitlet sammanställer all data som har insamlats i samband med studien. I detta medräknas intervjuer, 

datainsamlingar och benchmark. Informationen från empirin ligger till grund för 

simuleringsprogrammen och  analysen. 

 Benchmark Motormontering 
Informationen nedan är en sammanställning av information från en rundvisning och semi-strukturerad 

intervju med John Forsberg samt mailkontakt med Mikael Åhman, båda från motormonteringen vid 

Scania i Södertälje 

Motortillverkningen består av två monteringslinor. På den ena linan tillverkas raka motorer och på den 

andra V8-motorer. Monteringslinan för de raka motorerna har en takttid på 135 sekunder och 

monteringslinan för V8-motorer har en takttid på 440 sekunder. Därefter körs motorerna från de båda 

linorna till ett buffertlager som påminner om lagret som finns mellan monteringslinan och testriggarna 

vid växellådstillverkningen. Motorerna hämtas från buffertlagret av truckar och transporteras till en 

provningslina. Provningslinan har som syfte att förbereda motorerna för testningen. Den har fyra 

stationer som monterar olika adaptrar som ska användas vid testningen. Provningslinan har en takttid på 

115 sekunder. Med några enkla beräkningar går det att se att provningslinan har lägre kapacitet än de 

båda monteringslinorna har tillsammans. V8 tillverkar 
60

440
= 0,136 st/min och Raka tillverkar 

60

135
=

0,44 st/min vilket tillsammans blir 0,576 st/min. Provningslinan klarar endast av 
60

115
= 0,52 st/min. 

Detta löses på samma sätt som växellådstillverkningen hanterar den lägre takten vid måleriet, genom att 

utnyttja ett eftermiddagsskift som jobbar mer på provningslinan än vid de två monteringslinorna. Efter 

att motorerna gått igenom provningslinan transporteras de med truck till testriggarna. Det finns tolv 

testriggar. Testriggarna har en överkapacitet mot provningslinan vilket gör att bara tio av tolv riggar 

används vid normal körning. På de återstående två sker bland annat underhåll och utveckling. Två av 

testriggarna är dedikerade till omkörningar från Rep, men används för övriga motorer när inga motorer 

finns i Rep. Utöver det kan marinmotorer bara testas i rigg ett och två medan gas- och etanolmotorer 

bara kan testas i rigg fem och sex.   

Testriggarna styrs av en cykeltid som varierar utifrån vilken motor som testas. Cykeltiden benämns som 

takttid i produktionen, men det egentligen inte en takttid eftersom nästa cykel startar direkt när motorn 

är klar trots att taktklockan inte har räknat ner. Varje motortyp har fått en egen uträknad cykeltid som 

varierar mellan cirka 19-40 minuter, där de flesta motorer ligger runt 19 minuter. I cykeltiden ingår både 

riggning, testning och nedriggning då en ny motor inte kan riggas medan en annan testas. Mikael Åhman 

från motortillverkningen förklarade att cykeltiderna ursprungligen beräknades genom att jämföra fem 

mätningar från samma provplan. Den längsta och kortaste tiden togs bort. Därefter beräknades ett 

medelvärde av de tre återstående tiderna. Nya motortyper som kommer in liknar oftast en befintlig typ. 

Därför lägger de in samma tid som den befintliga som passar bäst och justerar i efterhand med hjälp av 

stopptidsuppföljning. 

Det finns ingen specifik sekvensering av motorer in i testriggarna. Överkapaciteten och buffertzonerna 

ska kunna täcka in den variation som uppstår. Om montören hittar ett problem vid riggning eller testning 

kan vissa typer av test, till exempel läcktest, köras om direkt. Operatören registrerar då vilket test det 

gäller direkt i testriggen. De test som kräver en viss temperatur kan dock inte köras om eftersom motorn 

är för varm. Stopptiden loggas automatiskt i ett system som heter PUS som även användes hos 

växellådstillverkningen innan EBBA infördes. Orsaken till stopptiden registreras av operatörerna via en 



  32 

orsakslista medan motorn testas, eftersom operatören då har gott om tid. OPE används ej. Andelen 

kvalitetsbrister mäts via Direct Run. 

När motorerna har testats skickas de igenom en kylningstunnel för att sedan transporteras till en 

nedmonteringslina av adaptrarna. Nedmonteringslinan bredvid provningslinan har också fyra stationer 

och en takttid på 115 sekunder. Om testningen inte blivit godkänd skickas motorn till ett Rep-område 

efter kyltunneln. När motorn har reparerats skickas den till en ny buffertzon för att vänta på att få testas 

igen. En omkörning av en motor räknas inte som stopptid. 

 Benchmark Bearbetning 
Informationen nedan är en sammanställning av intryck samt en semi-strukturerad intervju med Tommy 

Söderström från besöket vid Scanias bearbetning av pinjonger och kronhjul, se Figur 17 för en 

illustration av ett kronhjul och en pinjong. 

 

Figur 17. Kronhjul och Pinjong 

Tillverkningen av kronhjul och pinjong är uppdelat i mjuk- och hårdbearbetning, det vill säga före och 

efter härdning av materialet. Tillverkning sker mot order och de producerar enligt ett 3-skift, det vill 

säga 24 timmar per dygn fem dagar i veckan. De tillverkar 50 varianter av kronhjul och 50 varianter av 

pinjonger på separata linor. Skillnaden mellan de olika varianterna för både kronhjul och pinjonger är 

varierande diametrar. Varianterna har olika cykeltider för bearbetningen. Cykeltiden bestäms som den 

genomsnittliga tiden det tar för tio artiklar att tillverkas. Cykeltiden beräknas främst på maskinnivå och 

fokus ligger på maskinen som är flaskhals. Produktionen använder sig inte av takttid, utan styrs av 

cykeltider. Flaskhalsen är fräsmaskinen i mjukbearbetningen som fräser ut kuggarna. 

De KPI:er de mäter är antalet utlevererade godkända artiklar, antalet kassationer, Direct Run och OPE. 

OPE är som sagt en variant av OEE som blivit standard hos Scania. Scania har ett generellt mål som 

kallas för 0/0/85/95 vilket innebär 0% skador, 0% Avvikelser, 85% OPE och 95% Direct Run. 

Skillnaden mellan OEE och OPE är att kvalitetstermen (Direct Run) plockats ut och inte används i OPE. 

Det betyder att OPE enbart beräknar T-termen och A-termen. Direct Run räknas ut på samma sätt som 

FTT, se teorikapitel 3.3.3 på sida 13. OPE mäts mot planerad produktionstid. Planerade stopp, till 

exempel vid beläggningsbrist, räknas inte in. Information såsom stopptid, kassaktionsantal och antalet 

producerade artiklar rapporteras in av operatörerna i slutet av varje skift. Rapporteringen sker i ett 

egenkonstruerat system uppbyggt i Excel. Med hjälp av Excelprogrammet kan olika typer av 

sammanställningar göras som bland annat ger OPE, Direct Run och kassationer. Systemet kan även gå 

in på detaljnivå och exempelvis beräkna ett OPE per operatör. 

Ett återbesök gjordes på bearbetningen där Peter Axelsson som tagit fram systemet på eget initiativ gav 

tillgång till och gick igenom det nya systemet för inrapportering av bland annat stopptid. 
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 Återbesök Bearbetning 
Informationen nedan bygger på samtal med Peter Axelsson från bearbetningen av kronhjul och 

pinjonger vid Scania i Södertälje. Figurerna nedan är tagna ifrån ett program i samtycke med 

upphovsrättsinnehavaren Peter Axelsson. 

Inrapporteringen av mätetalen sker i ett VBA-kodat (Visual Basic) Excelprogram. Tidigare använde sig 

bearbetningen av inrapporteringen i PUS som även används vid testriggarna hos motortillverkningen 

och användes hos växellådstillverkningen innan EBBA togs fram. Anledningen till att bearbetningen 

bytte från PUS till det nya programmet, var att det var svårt, om inte omöjligt, att presentera och följa 

upp data från PUS. Excelprogrammet har inrapportering för alla deras KPI:er, fokus i denna del av 

empirikapitlet ligger på inrapportering av OPE. Varje tillverkningslina har en egen Excelfil. Vid start av 

programmet dyker en huvudmeny upp, se Figur 18 nedan. 

 

Figur 18. Huvudmeny KPI-program, skapad av Peter Axelson 

I huvudmenyn går det att välja mellan att göra en inmatning av mätetal, konfigurera orsaker och val vid 

inmatningen samt att öppna Excelfilen med all data. I konfigureringen går det bland annat att lägga till 

cykeltider för olika artiklar (se Bilaga 3, Definition av cykeltider vid inmatning av KPI hos bearbetning). 

Vid bearbetningen bestäms som sagt cykeltiden för de olika artiklarna som den genomsnittliga 

tillverkningstiden för 10 artiklar. Operatörerna kan ändra cykeltiden, men då krävs en förklaring. Det 

går också att konfigurera valen av orsak till stopptid. En illustration över hur stopptidsorsakerna 

konfigureras syns i Figur 19 nedan. 
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Figur 19. Stopptidsorsaker i KPI-program, skapad av Peter Axelsson 

Från Figur 19 går det att se vilka typer av stopporsaker som registreras. Det är P-tid, A-tid och T-tid. P-

tid är planerad stopptid till exempel beläggningsbrist. P-termen räknas inte in i OPE. OPE består istället 

enbart av A-tid och T-tid. T-tiden är kopplad till maskinens funktionalitet och är svår att påverka och 

förbättra. A-tiden är däremot lättare att effektivisera. Där ingår all övrig stopptid där maskinen inte är 

planerad att stå still och fungerar bra, men fortfarande inte arbetar optimalt. Det kan till exempel vara 

bemanningsbrist, omkörningar eller verktygsbyten. OPE mäts alltså mot planerad produktionstid. 

Planerade stopp räknas inte med och K-termen från TAK plockas ut och mäts separat som Direct Run. 

Från Excelfilen  extraherar de en sammanställning av OPE från varje skift som de sedan analyserar, se 

Figur 20 nedan. 
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Figur 20. OPE-sammanställning från ett eftermiddagsskift 

Från Figur 20 går det att utläsa mängden stopptid, produktionstid och stopptidsfördelningen i A-tid, T-

tid och P-tid för ett eftermiddagsskift. Det går även att se OPE och orsaksförklaringar till stopptiden. De 

har nyligen även börjat visa OPE för köpt cykeltid, vilket är en jämförelse mot den effektivitet som 

utlovades vid inköp av maskinerna. 

När operatören vid slutet av varje skift ska rapportera in hur det gått får han upp ett inrapporteringsblad, 

se Bilaga 4, Inmatningsblad för mätetal hos bearbetning. I inrapporteringen ska det ingå vilka 

artikelvarianter som tillverkats och hur många. Hur många artiklar som skrotats och varför. Hur många 

och långa stopp som varit och varför. Ett intressant valfritt tillägg är möjligheten att eskalera. Det innebär 

att operatören kan välja att eskalera något som hänt under skiftet till bland annat produktionsledare, 

verkstadstekniker och produktionstekniker. Vid en eskalering får berörda personer ett mail med 

sammanställd information. 

 Semi-strukturerade intervjuer 
En semi-strukturerad intervju hölls med en produktionsplanerare för växellådorna. Målet var att ta reda 

på hur planeringen av testriggarna sker och ta reda på vilka regler och förhållningssätt som finns kopplat 

till flödet genom testriggarna. Körplanen fryses i MONA sex dagar innan produktion. Körplanen 

överförs sedan från MONA till EBBA tre dagar innan produktionen av varje produkt startar. Det innebär 

att när körplanen kommer till EBBA är den redan fryst. Kundorder finns 65 dagar framåt i tiden, innan 

dess är det prognoser. Utöver ankommet datum på ordern bestäms sekvenseringen utifrån sex stycken 

mixningsregler. Mixningsreglerna är prioriterade i ordningen: 
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1. UKR 
2. Retarder 
3. Extra hydraulisk pump 
4. Oljekylning, luft 
5. PTO (kraftuttag) 
6. Buss 

Målet är att få de växellådor som ingår under respektive punkt så utspridda som möjligt. 

Mixningsreglerna simuleras och i praktiken är det oftast bara de fyra första mixningsreglerna som hinner 

påverka innan det inte går att mixa mer. Mixningen får bara variera inom ett fyratimmarsintervall; 

förskjuts mixningen ytterligare påverkar det leveransdatumet. Den huvudsakliga anledningen till 

mixningsreglerna är att få ett utjämnat flöde på förmonteringen. 

Racken som växellådorna transporteras på genom testriggarna finns i ett begränsat antal. Ett rack är 

bäraren som växellådan ställs på när den förflyttas av truck. Det finns ungefär 60 rack sammanlagt i 

Rep, buffertlagret samt monteringsplatserna för EK. Det önskade antalet utnyttjade rack  är 29 stycken. 

På hela testriggsområdet var målet att ha i snitt 49  växellådor. På måndagar-torsdagar kan ikappkörning 

utnyttjas. Ikappkörning innebär att Scania vid behov kan utnyttja en timmes övertid för operatörerna. 

 Datainsamling Testriggar 
För att ta reda på hur lång cykeltid olika växellådor med tillval hade i testriggarna samt hur stor variation 

det var mellan varianter och inom samma variant gjordes en datainsamling från det system som var 

direkt kopplat till testriggarnas körprogram. Systemet som används för att köra växellådorna i 

testriggarna är uppbyggt av Thyssenkrupp, samma företag som är tillverkare av testriggarna. Systemet 

samlar automatiskt in data för hur testet går och även tidsdata. Resultatet från ett test går att se i Figur 

21 nedan. 

 

Figur 21. Tidsdata från en körning i en testrigg 

Från Figur 21 går det att utläsa att provningsförloppet delas in i åtta olika delar: 

 Läcktest 

 Burning in the gearbox 

 Mekaniskt test 

 Växel test GR-types 

 Tomgångsmoment 

 NVH Test 

 Retarder test main 

 Provningsförlopp avslutad 

Beroende på vilken växellåda som är i testriggen tar deltesterna olika lång tid, några tester utförs bara 

på vissa växellådstyper. Utöver deltesterna loggas även en totaltid, när mätningen är utförd, växellådstyp 

och tillval, serienummer för växellådan, om testet blev godkänt eller ej (OK/NOK), eventuella 

omkörningar av ett deltest (räknare) och i vilken testrigg som testet är utfört. 
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Data sparas i ett system som går att komma åt via datorer som är belägna vid testriggarna. Det går även 

att exportera data från systemet, men all exporterad data var krypterad med ett okänt lösenord. Därför 

har data insamlats genom att manuellt skriva av från systemet. För att datainsamlingen inte skulle ta 

omotiverat lång tid gjordes en avgränsning genom att bara samla in totaltiden för varje test kopplat till 

vilken växellådstyp med tillval som testades. Det samlades in 20 mätpunkter för alla sju grundvarianter 

utan tillval. Därefter gjordes en insamling av 20 mätpunkter för varje tillval på en av de vanligaste 

grundvarianterna (GRS905). Utifrån det gjordes sedan ett antagande om att tidsskillnaden som 

uppkommer vid ett specifikt tillval är samma oberoende av vilken grundvariant tillvalet sitter på. Data 

togs enbart från godkända tester (OK) och insamlingen skedde bara från tre av testriggarna. Bart 

utelämnades eftersom det pågick ett förändringsarbete kallat G5 där, vilket påverkade testtiderna. Ett 

litet urval av de två olika insamlingarna kan ses i Tabell 4 och Tabell 5 nedan. 

Tabell 4. Ett urval från datainsamlingen av grundvarianternas maskinarbetstid. 

Modell GR875 GR905 GRS895 

Mätning 1 [s] 207,4 175,5 176,6 

Mätning 2 [s] 195 177,5 178,6 

Mätning 3 [s] 212,3 228 216,6 

 

Tabell 5. Ett urval från datainsamlingen av tillvalens maskinarbetstid. 

Modell GRS905R GRS905 OPC GRS905 EG 

Mätning 1 [s] 220,4 186,3 204,2 

Mätning 2 [s] 221,2 225,1 197,7 

Mätning 3 [s] 221,5 201,6 187 

 

Den tiden som insamlades (se Total tid i Figur 21) mäter bara den tid det tar för själva testet, det vill 

säga när växellådan är i position D (se Figur 9, sida 20). För att få med transporttiden då testriggen måste 

vänta på en ny växellåda, mättes även transporterna 2, 3 och 4 som testriggen väntar på nästa växellåda 

(se Figur 9, sida 20). Transporttiden tog 94 sekunder och var repetitiv och skiljde sig inte mellan 

testriggarna. Det innebar att för att få den totala maskinarbetstiden i testriggen fick den totala tiden från 

datainsamlingen adderas med 94 sekunder. Denna transporttid kan minskas med 30 sekunder till 64 

sekunder om växellådan skickas in i slutet av takten istället för i början på nästa takt. 

Cykeltiden för maskinens arbete valdes som den kortaste uppmätta körtiden. Cykeltiden beräknades för 

alla sju grundvarianter och presenteras i Tabell 6 nedan. Ett tidstillägg beräknades även för tillvalen för 

att kunna räkna ut cykeltiden för alla varianter med tillval. Tidstillägget beräknades genom att ta den 

genomsnittliga skillnaden mellan en viss variant med, respektive utan, ett tillval för ett flertal varianter. 

Utifrån tiden för alla grundvarianter samt tidstillägget kan alla olika varianter med olika tillval sedan 

beräknas. 
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Tabell 6. Körtiden i Rigg för de sju grundvarianterna av växellådor. 

Modell Körtid [s] 

GR875 282,0 

GR905 270,0 

GRS895 271,0 

GRSO895 OPC 278,0 

GRS905 274,0 

GRSO905 285,0 

GRSO925 OPC 288,0 

 

OPC är med i två av grundvarianterna i Tabell 6 eftersom de varianterna inte fanns utan OPC. Skillnaden 

mellan de olika grundvarianterna är liten. De stora skillnaderna i körtid skapas på grund av tillval. Tabell 

7 nedan visar tidstilläggen för de olika tillvalen.  

Tabell 7. Tidstillägg för olika tillval till växellådor. 

Tillval Tidstillägg 

EG 6,7 

EK 30,3 

OPC -0,6 

R 29,6 

R2 36,3 

UKR 20,0 

 

Vissa tillval har större påverkan på körtiden i riggen än andra. Till exempel ger R2 ett tidstillägg på 36,3 

sekunder i snitt, medan OPC gör att testet går 0,6 sekunder snabbare. Ett exempel på hur cykeltiden 

beräknas visas i ekvation 11 nedan. 

 

𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 (𝐺𝑅𝑆𝑂905𝑅 𝑂𝑃𝐶) = 285,0 + 29,6 + (−0,6) = 314,0  
 

(11)  

 Datainsamling EBBA 
En datainsamling från EBBA gjordes också för att kunna koppla hur lång tid det tar att testa de olika 

växellådsvarianterna med en verklig produktionsplanering. EBBA uppdateras kontinuerligt och har tre 

dagars planerad fryst produktion. All information som går genom EBBA sparas i en SQL-databas. En 

IT-ansvarig för EBBA hjälpte till att ge tillgång till SQL-databasen och bidrog även med en fil som 

kunde plocka ut den planerade körningen för kommande tre dagar. Den ursprungliga filen visade vilken 

grundvariant växellådan hade och om växellådan hade en retarder eller inte. Med utgångspunkt från 

filen kunde, med grundläggande SQL-programmering, resterande tillval kopplas till de olika 

växellådorna. Även de växellådor som är i produktion och de som har producerats togs fram. De olika 

tillvalen identifierades med hjälp av fpc-koder. En fpc-kod är ett nummer som motsvarar en viss 

specifikation eller tillval på växellådan och alla tillval på växellådan har en fpc-kod. 

Ett exempel på utdata från databasen som öppnades via programmet SQL Server Management Studio 

finns i Tabell 8 nedan. 
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Tabell 8. Historisk kördata från EBBA:s SQL-databas 

Type OPC EG1 EG2 EK Retarder SerialNo ActualStartDate 

GRS905 Opticruise Without Without Without Without 1327850 2015-03-12 06:14:11.700 

GRS905R Opticruise Without Without Without R3500 1327854 2015-03-12 06:15:22.187 

GRSO905 Opticruise EG653P Without Without Without 1327857 2015-03-12 06:17:59.570 

GRS905R without Without Without Without Without 1327853 2015-03-12 06:18:26.097 

GRS895R Opticruise EG650P Without Without R3500 1327858 2015-03-12 06:21:42.307 

GRS905R without EG650P Without Without R3500 1327851 2015-03-12 06:23:46.397 

GRSO905R Opticruise Without Without Without R3500 1327856 2015-03-12 06:24:05.753 

GRS905R Opticruise EG650P Without Without R3500 1327861 2015-03-12 06:27:24.470 

GRS905R Opticruise Without Without Without R4100D 1327860 2015-03-12 06:29:33.797 

 

För att visa på hur fördelningen såg ut mellan olika varianter plockades två månaders körning (2 februari 

till 1 april) av växellådor ut ifrån EBBA. Under tidperioden tillverkades totalt secret växellådor fördelat 

på 101 olika växellådstyper. De 20 vanligast förekommande visas i tabellen nedan. 

Tabell 9. Variantfördelning från EBBA för två månaders produktion. 

Växellådstyp Antal [st] Procent 

GRS905R OPC XXX 16,09 % 

GRS895R OPC XXX 11,23 % 

GRS905 OPC XXX 8,66 % 

GRS905R OPC EG XXX 7,07 % 

GR875R OPC XXX 4,81 % 

GRS905 OPC EG XXX 4,45 % 

GRSO905R OPC XXX 4,25 % 

GRS905R2 OPC UKR XXX 4,24 % 

GR905 EG XXX 3,67 % 

GRS895R OPC EG XXX 3,30 % 

GRS895R2 OPC UKR XXX 2,85 % 

GRS895 OPC XXX 2,67 % 

GRSO905R OPC EG XXX 2,31 % 

GRS905R2 OPC EG UKR XXX 2,16 % 

GRSO905R2 OPC UKR XXX 1,73 % 

GR875 OPC XXX 1,62 % 

GRS905 EG XXX 1,34 % 

GRSO925 OPC EG XXX 1,28 % 

GRSO905 OPC EG XXX 1,25 % 

GRSO905 OPC XXX 0,91 % 

 

 Operatörstidmätning 
För att få förståelse för operatörens arbetsmoment utfördes mätningar vid testriggarna. Mätningarna 

utfördes enligt ett formulär som togs fram genom att studera operatörens arbete (Se Figur 22 på sida 

41). 14 operatörsmoment (element) identifierades vid observationerna, som tillsammans utgjorde Load 

och Unload. I nulägesbeskrivningen (se kapitel 4.4) mättes Unload från att takten startas, det vill säga 

54 sekunder innan operatören kunde påbörja sitt arbete. Unload-tidtagningen stannade i slutet av 

moment 3 i Figur 22 när operatören tryckt på knappen och växellådan skannats in. Load-tidtagningen 

startade också vid start av takt 54 sekunder innan operatören började arbeta. Den stannade dock inte 

förrän hela takten var klar, i slutet av moment 14 i  Figur 22. 
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Vid mätning av cykeltider för Unload och Load var det viktigt att cykeltiderna kopplades till rätt 

växellåda eftersom det alltid är olika växellådor i Load och Unload samma takt. För att varje moment 

skulle mätas på rätt sätt kopplades moment 1-6 till Unload och moment 7-14 till Load. Tidmätningen 

för Unload startade därför i moment 1 när ”operatören började rigga ned” och slutade efter moment 6 

när ”travers lossnat från växellåda”. Tidmätningen för Load började direkt när Unload-tidmätningen 

slutat och stannade i slutet av moment 14 när ”operatör är klar (trycker på knapp)”. 

Förutom tidmätningarna för alla operatörsmoment antecknades även: 

 växellådornas serienummer,  

 taktklockan när operatören påbörjade sitt arbete, 

 taktklocka när operatösarbetet var färdigt, 

 total tid för operatörsarbetet, 

 operatör, 

 testrigg, 

 datum samt 

 problem som uppstod vid testningen. 

Utifrån växellådans serienummer användes SQL-databasen i EBBA för att ta fram vilken växellådstyp 

och vilka tillval som fanns på de olika växellådorna. Varje växellådstyp ingår i Load i en cykel och 

Unload i en annan. Därför hör serienumret och växellådstypen i kolumn ett i Figur 22 till Load-

momenten i kolumn ett och Unload-momenten i kolumn tre. Körningar från Rep påverkade bara Load 

(operatören var tvungen att utföra viss nedmontering i Load som monterades i Unload första gången 

växellådan testades) därför är Rep kopplat till Load-momenten i den kolumn där det står Rep i Figur 22. 

 



  41 

 

Figur 22. Formulär för tidsstudier av operatörsarbete 
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Insamlingen av mätdata skedde under fem dagars tid mellan 9-13 mars. Under de fem dagarna 

insamlades data vid tolv mättillfällen, vilket gav användbar data från 82 takter. Sju olika operatörer 

arbetade vid testriggarna under insamlingsperioden. Mätningarna gjordes vid två av testriggarna 

(Marge och Lisa). Anledningen till det var att de andra två testriggarna skulle ha gett missvisande data. 

I Homer pågick upplärning av operatör medan Bart hunnit ställa om till förändringsprojektet G5. För 

att undvika slarvfel med tidtagningen jämfördes tidtagningen med vad taktklockan stod på vid start 

och stopp av mätning enligt ekvation 12 nedan: 

 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑 =  𝑇𝑎𝑘𝑡𝑘𝑙𝑜𝑐𝑘𝑎 𝑣𝑖𝑑 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑘𝑣𝑎𝑟 (12)   

I snitt skiljde det två sekunder mellan tidmätningen och taktklockan för alla 82 takter bortsett från de 

tillfällen då det blev ett logistikstopp. Ett logistikstopp innebar att testriggen inte kunde arbeta på 

grund av att trucken inte hunnit leverera en ny växellåda i tid. När det inträffade stoppades 

tidtagningen medan operatören väntade på den nya växellådan eftersom syftet enbart var att undersöka 

operatörsarbetet. Tidtagningen stannades när operatören var klar även om testriggen inte var färdig. Ett 

urval av resultatet från tidmätningen syns i Figur 23. 

 

Figur 23. Ett urval av resultatet från operatörstidmätningen. 

Från Figur 23 går det att se att det fanns variationer i tid mellan olika varianter, men även inom samma 

variant, se till exempel GRS905R OPC i Unload. 

 Variationer i tid för NOK-test 
För att få en bättre förståelse över hur lång tid en NOK-körning (not okay) tar plockades tidsdata ut för 

omkörningar ifrån Thyssenkruppdatabasen. Körtiderna valdes från en slumpad dag där tider valdes ifrån 

de senaste 100 NOK-körningarna.  Körtiderna är tagna ifrån alla fyra testriggar och presenteras i Tabell 

10 nedan.  

Tabell 10. Körtider för NOK-körningar. 

Körtider för NOK i sekunder 

5,5 30 34,5 36,5 58,5 63,5 63,5 65,5 68 180 186 208 211 222 234 239 242 297,1 326,6 
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7 Simuleringsmodeller 
Kapitlet tar upp två simuleringsmodeller som skapades under studien. Simuleringsmodellerna bygger 

på datainsamling från empiridelen och resulterade i ytterligare presentation av data. För att kunna 

genomföra simuleringarna krävdes viss analys av tidigare data. Resultatet från kapitlet ligger 

tillsammans med empirikapitlet till grund för analysen. 

 Simuleringsmodell av olika styrningsförslag 
För att utvärdera olika styrningsmodeller för testriggarna skapades ett simuleringsprogram. 

Simuleringsprogrammet tog bara hänsyn till tiden det tar att testa växellådorna i testriggen och bortsåg 

ifrån operatörsarbetet. Simuleringsprogrammet skrevs i Python och använde sig av faktiska data ifrån 

EBBA (Type, OPC, EG1, EG2, EK och Retarder från Tabell 8 på sida 39) samt all data som inhämtades 

från Thyssenkrupp med kompletterande tidmätningar. Utformningen av programmen finns i form av 

flödesscheman i Bilaga 5, Flödesschema för simuleringsprogrammet för cykeltidsstyrning och Bilaga 6, 

Flödesschema för simuleringsprogrammet för takttidsstyrning. 

Simuleringsprogrammet tog in de kommande tre dagarnas planerade produktion för växellådorna ifrån 

EBBA. Med hjälp av historisk data ifrån Thyssenkrupps databas, kombinerat med kompletterande 

tidmätningar, kunde cykeltider för maskinarbetet beräknas för alla växellådor inklusive tillval. 

Cykeltiden för grundmodellen valdes genom att ta den kortaste körtiden som uppmätts för respektive 

typ (se Tabell 6 på sida 38). För att sedan få fram individuella cykeltider för samtliga växellådor med 

alla olika kombinationer av tillval gjordes en förenkling. Ett genomsnittligt tidspålägg/tidsavdrag 

beräknades för alla olika typer av tillval (se Tabell 7 på sida 38). Den tiden togs fram genom att beräkna 

skillnaden mellan samma växellådtyp med och utan ett visst tillval för ett flertal varianter. Medianen för 

skillnaden användes sedan som tidspålägg/avdrag.  

För varje växellåda beräknades en optimal cykeltid (motsvarande den kortaste uppmätta körtiden). Det 

gjordes med hjälp av historisk data från Thyssenkrupps databas. För att få en realistisk spegling av den 

faktiska cykeltiden användes data ifrån Thyssenkrupp för att ta fram en fördelning över hur variationerna 

i cykeltid ser ut för olika växellådtyper med olika tillval. Fördelningen baserades på en 

procentfördelning över hur lång tid en viss växellådstyp tar att testa. När en fördelning skapats 

slumpades den faktiska cykeltiden utifrån den fördelningen. Skillnaden mellan den optimala cykeltiden 

och den faktiska cykeltiden för en viss växellåda motsvarar stopptiden som uppkommer på grund av 

maskinen. 

För att tydligt kunna jämföra olika styrningsmodeller användes samma data vid de olika körningarna för 

alla olika styrningsmodeller. I början av varje körning slumpades alltså de faktiska cykeltiderna för alla 

växellådorna och utifrån data för cykeltiderna utvärderades sedan de olika styrningsmetoderna. 

De olika styrningsmetoderna som analyserades var: 

 Takttid 

 Varierande cykeltid 

 Varierande takttid 

Dessa var de tre grundstyrningsvarianterna. För de två sistnämnda fanns det lite olika varianter, beroende 

på hur cykeltiden respektive takttiden sattes. Både den varierande takt- och cykeltiden sattes på samma 

sätt och definierades på tre olika sätt; 

 Lägsta uppmätta tiden för varianten. 
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 Mediantiden för alla körningar av varianten. 

 Att en procentandel N ska räknas som godkända. 

Första och andra alternativet använde alltså lägsta uppmätta tid, respektive mediantiden för alla 

körningar som cykel- och takttid. I det sistnämnda alternativet valdes en procentandel N av alla 

körningar som skulle räknas som godkända. Till exempel om N sattes till 100 % kommer cykel- och 

takttiden att motsvara den högsta uppmätta körtiden för den aktuella varianten. 

Utdata från en körning av simuleringsprogrammet var: 

 Genomloppstid 

 Genomloppstid per växellåda 

 Stopptid 

 Procentuell Stopptid 

 Väntetid 

 Procentuell Väntetid 

Genomloppstiden motsvarar den ackumulerade tiden det tog att testa alla växellådor för alla fyra 

testriggarna. Genomloppstid per växellåda motsvarar tiden det tog i genomsnitt för en enskild testrigg 

att testa en växellåda. Stopptid motsvarar den ackumulerade stopptiden för alla fyra testriggar. 

Procentuell Stopptid räknar ut i snitt hur mycket stopptid det var per testrigg. Det innebär att Procentuell 

Stopptid motsvarar; 

 

Procentuell 𝑆𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑

4 × 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑
  

 

(13)  

Total Stopptid delas med fyra eftersom det är fyra testriggar. Väntetid motsvarade den tid som fanns 

kvar på en takt när växellådan hade testats färdigt. Väntetiden är alltså en form av slöseri där testriggen 

är redo att arbeta men bara väntar på att taktklockan ska räkna färdigt. Den totala väntetiden 

ackumulerades för alla växellådor. Procentuell Väntetid motsvarar procentandelen väntetid jämfört med 

den totala genomloppstiden. 

Resultatet delades upp i en del där de tre övergripande styrningsmetoderna (takttid, varierande takttid 

och varierande cykeltid) presenteras (se Tabell 11). Den varierande cykeltiden gav ungefär 20 sekunder 

(340,5-319,9) bättre genomloppstid i snitt jämfört med takttid. Varierande takttid gav också ett bättre 

resultat än takttid där den genomsnittliga genomloppstiden låg ungefär 16 sekunder lägre. Den synliga 

stopptiden var lägst för takttid (1.73 %) och högst för varierande cykeltid (7.7 %). Väntetiden för takt 

låg på 6.1 % jämfört med cykeltid som låg på 0 %. 

Tabell 11. Resultatet ifrån simuleringsprogrammet för takt, varierande takt och varierande cykeltid. 

 Takttid, 

335s 

Varierande takttid, 

50% 

Varierande 

cykeltid 

Genomloppstid [s] 68010.5 64768.3 63891.3 

Genomloppstid snitt [s] 340.5 324.2 319.9 

Stopptid [s] 4711.9 8541 19671.4 

Procentuell Stopptid [%] 1.73 3.3 7.7 

Väntetid [s] 16476.5 3504 0.0 

Procentuell Väntetid [%] 6.1 1.35 0.0 

 



  45 

Tabell 12 nedan visar olika variationer på cykeltid, där skillnaden är hur cykeltiden har definierats.  Den 

slumpade körningen baserades på tre dagars planerad körning från EBBA i mitten av mars. Vid 

körtillfället motsvarade det 799 växellådor. 

Tabell 12. Resultatet för varierande cykeltid med olika definitioner av cykeltiden. 

 Cykeltid Min Cykeltid Median Cykeltid 50% 

Genomloppstid [s] 63891.3 63891.3 63891.3 

Genomloppstid snitt [s] 319.9 319.9 319.9 

Stopptid [s] 19671.4 4543.7 8541.0 

Procentuell Stopptid [%] 7.7 1.67 3.34 

Väntetid [s] 0.0 3773.5 3508.0 

Procentuell Väntetid [%] 0.0 1.5 1.4 

 

Cykeltid Min i Tabell 12 motsvarar Varierande Cykeltid från Tabell 11. Skillnaden mellan de olika 

kolumnerna i Tabell 12 är hur cykeltiden är definierad. I Cykeltid Min definierades cykeltiderna utifrån 

den kortaste uppmätta körtiden, i Cykeltid Median definierades de utifrån medianen av alla körningar 

och Cykeltid 50 % motsvarar att cykeltiden sattes utifrån att 50 % av alla körningar räknades som 

godkända. Eftersom en körning baseras på samma faktiska stopptid kommer den totala genomloppstiden 

vara samma oavsett hur cykeltiden definieras. Detta beror på att det inte finns någon väntetid vid cykeltid 

eftersom nästa cykel startar direkt när arbetet är färdigt oavsett hur mycket tid det var kvar på 

taktklockan. Väntetiden som visas här motsvarar istället taktklockans tid när cykeln var färdig.  

 Simuleringsprogram för sekvensen 
För att utvärdera hur sekvensen som växellådorna tillverkas i påverkar den totala genomloppstiden 

skapades ytterligare ett simuleringsprogram i Python. Simuleringsprogrammet skapades utifrån 

styrningsmetoden cykeltid och tog hänsyn till både operatörstid och maskintid. Indata till programmet 

var två månaders körning från EBBA samt de individuella cykeltiderna för operatörsarbetet och 

maskintiden för alla olika växellådstyper. De individuella cykeltiderna för operatörsarbetet togs fram 

från operatörstidmätningen.  En begränsning i programmet är att ingen stopptid slumpas, utan 

programmet räknar på att allt går enligt plan. Anledningen till detta är att det inte går att planera en 

sekvens efter en slumpad stopptid. Ett flödesschema som visar hur programmet är uppbyggt finns i 

Bilaga 7, Flödesschema för simuleringsprogrammet för sekvensen. 

7.2.1 Cykeltider för Load och Unload från operatörstidmätningen 
De individuella cykeltiderna togs fram från operatörstidmätningen. Första steget var att resultatet från 

operatörstidmätningen i Figur 23 på sida 42 analyserades. Syftet var att ta reda på de individuella 

cykeltiderna för Load och Unload. För varje växellådstyp definierades en cykeltid i Unload och en 

cykeltid i Load. Cykeltiden definierades som den lägsta möjliga repeterbara tiden. Det innebar att minst 

två operatörer skulle klara av att återupprepa tiden. Resultatet av cykeltiderna för Load och Unload 

presenteras i Tabell 13 nedan. Alla varianter fanns inte med i detta resultat eftersom det hade krävt 

mycket fler mätningar. En cykeltid sattes enbart om det fanns tillförlitlig data för en uppskattning av 

cykeltiden. 
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Tabell 13. Variationer i cykeltid för växellådsvarianter i Load och Unload. 

Unload Tid [s] Load Tid [s] 

GRSO905R OPC EG 175 GRSO905R2 OPC EG 154 

GRS895 EG 172 GRS905R OPC UKR 144 

GRSO905R2 OPC EG 168 GRS905 OPC EK 142 

GRS905R OPC EG 163 GRSO905R OPC UKR 136 

GRSO925 EG 159 GRSO905R OPC EG 135 

GRSO905 OPC EG 155 GRSO905 OPC EG 124 

GRSO925R OPC 152 GRSO895R OPC 120 

GRSO905R EG 152 GRSO905R OPC 117 

GRS895R OPC EG 151 GR875R OPC 116 

GRS905R OPC 150 GR905R EG 115 

GRS905 OPC 149 GRS895 OPC EG 114 

GRSO905R OPC 148 GRS905R OPC 112 

GRS895 OPC EG 148 GRS905R OPC EG 111 

GRS895R OPC 147 GRS895R OPC 109 

GR905R EG 138 GRSO925 EG 109 

GRS905 135 GRS905 OPC EG 108 

GR875R OPC 133 GRS895R OPC EG 105 

GRS905 OPC EG 133 GRS905R OPC EG UKR 95 

GRS905R OPC EG UKR 130 GRS905 OPC 95 

GRS905 EG 122 GRS895 EG 90 

GR905 EG 115 GR875 EG 87 

GR875 EG 106 GRS905 85 

  GRS905 EG 84 

  GR905 EG 80 

  GR875 74 

 

Från Tabell 13 går det att se att cykeltiderna för varierar mellan 106-175 sekunder för Unload och 74-

154 sekunder för Load. 

7.2.2 Simuleringsprogrammet 
Från kapitel 4.2 på sida 20 framgår det att tre växellådor påverkar körtiden för en takt. För att beräkna 

den individuella cykeltiden för varje takt användes formeln: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 = 𝑀𝑎𝑥(𝑈𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑 + 𝐿𝑜𝑎𝑑 + 𝑇1, 𝑅𝑖𝑔𝑔 + 𝑇2) (14)   

T1 motsvarar tiden från taktstart tills operatören kan påbörja Unload och T2 är tiden från taktstart tills 

Riggen börjar testa växellådan (se Figur 9 på sida 20). I en flödesförbättring som identifierades ska 

växellådan som är i Load skickas in i slutet av takten istället för i början (se transport 2 i Figur 9). Detta 

leder till 30 sekunders minskning i T2. För att kunna ta hänsyn till detta i programmet lades en funktion 

in som drar bort 30 sekunder från T2. 

För att se hur mycket tid som går att vinna på den sekvens växellådorna skickas in i testriggarna, 

beräknades en väntetid för Rigg och operatör. Väntetiden motsvarar den ackumulerade tiden som Rigg 

eller operatör har fått vänta på att den andra ska bli färdig. En högre väntetid på Rigg innebär att 

operatören har varit begränsande i de flesta fall. 

Väntetiden från körningar av programmet visade att operatören var begränsande i de flesta fall. Om 

dessutom flödesförbättringen implementeras kommer detta göra att operatören nästan uteslutande blir 

begränsande. 
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Sekvenseringsprogrammet kör till en början växellådorna enligt principen FCFS (se kapitel 3.2 på sida 

11). Tanken med programmet är att jämföra hur väntetiden kan minimeras genom att köra växellådorna 

i rätt sekvens. Eftersom väntetiden för Rigg var minimal innebar detta att det knappt fanns någon fördel 

att köra växellådorna i sekvens, därför begränsades programmet till att bara beräkna väntetid. 

Programmet kördes till en början med secret växellådor, men eftersom cykeltider saknades för vissa 

växellådstyper gjordes körningen tillslut för nono växellådor, vilket motsvarar 74 % av växellådorna. 

Två körningar utfördes; en gång med flödesförbättringen (skicka in växellådan direkt när operatör är 

klar) och en gång utan. Resultatet från programmet visas i tabellen nedan. 

Tabell 14. Resultat från simuleringen av sekvensen. 

 Utan flödesföbättring Med flödesförbättring 

Total genomloppstid [s] 2 819 702 2 786 701 

Genomloppstid per växellåda [s] 311,6 307,9 

Väntetid operatör [s] 35 914 2912 

Väntetid Rigg [s] 151 875 390151 

Väntetid operatör [%] 1,3 % 0,1 % 

Väntetid Rigg [%] 5,4 % 14 % 

 

Resultatet som visas i tabellen ovan tar ingen hänsyn till stopptid. Väntetid Operatör innebär att 

operatören är färdig med sitt arbete men måste vänta på Riggen. Väntetid Rigg innebär istället att riggen 

är färdig men måste vänta på Operatören. Detta innebär alltså att i de fall där Väntetid Rigg skapas, har 

operatören varit den begränsande resursen. Från kolumnen Med flödesförbättring framgår det att Riggen 

var begränsande 0,1 % av tiden, medan operatören var begränsande 14 % av tiden. Resultatet visar alltså 

operatören är begränsande i de allra flesta fall och att operatören nästan uteslutande är begränsande efter 

flödesförbättringen.  



  48 

8 Problemanalys  
Kapitlet syftar till att analysera nuläget vid testriggarna med hjälp av den teoretiska referensramen och 

resultaten från de empiriska undersökningarna.  

 Simuleringsmodell för styrningsmetod 
Simuleringsprogrammet för olika styrningsmodeller skapades för att få en bättre förståelse för nuläget 

med takttid som styrningsmetod och även ge en djupare förståelse för hur det skulle se ut med andra 

lämpliga styrningsmetoder. Genom att analysera den faktiska stopptiden mot den uppmätta stopptiden 

skapades en förståelse för hur tillförlitlig stopptiden är för de olika styrningsmetoderna. Tillsammans 

utgör dessa områden viktigt stöd vid analysen av vilken styrningsmetod som är lämplig för att få en hög 

effektivitet och tillförlitliga mätetal.  

Det är viktigt att tänka på att simuleringsprogrammet endast tog hänsyn till maskintid i Rigg och bortsåg 

ifrån operatörstid. Programmet förutsätter alltså att operatören alltid blev färdig innan testningen var 

klar, vilket inte var fallet. Däremot kan programmet utnyttjas för att undersöka vilken kapacitet det finns 

i riggarna, samt vilket slöseri i form av väntetid och stopptid som uppstår på grund av riggarna. 

Ytterligare en begränsning med programmet är att det baseras på data från ett begränsat antal varianter. 

Cykeltiderna i Rigg för de övriga varianterna har beräknats genom att använda ett beräknat tidspålägg 

för alla olika varianter (se Tabell 7 sid 38). Detta gör att resultatet från programmet inte blir exakt som 

i verkligheten, men det ger ändå en bra översiktlig bild över hur det skulle kunna se ut om 

operatörsarbetet förbättras så att Riggen blir begränsande. 

Resultatet från simuleringsprogrammet för styrningsmetod finns i Tabell 11 och Tabell 12 på sida 44. 

Från Tabell 11 framgår det att den nuvarande styrningen med en takttid gav högst genomloppstid per 

växellåda på 340,5 sekunder. Den varierande takttiden gav en lägre genomloppstid på 324,2 sekunder. 

Detta berodde på att väntetiden kunde minskas från 6,1 % till 1,35 %. Det framgår ur ekvation 15 och 

16 nedan att den insparade tiden i genomloppstid motsvarade besparingen i väntetid: 

𝐹ö𝑟𝑘𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑 =  340,5 − 324,2 = 16,3 (15)  

𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑖 𝑣ä𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑑 = 340,5 × (6,1%) − 324,2 × (1,35%) = 16,2 (16)  

Besparingen som gjordes är alltså endast kopplad till väntetiden; alltså tiden då maskinen är färdig, men 

måste vänta på att takten ska bli färdig. På grund av avrundningsfel skiljer sig dock tiderna med 0,1 

sekunder. 

På samma sätt som ovan jämfördes varierande takttid med cykeltid. Vid cykeltid som styrningsmetod 

förkortades genomloppstiden med ytterligare 4,3 sekunder till 319,9 sekunder jämfört med varierande 

takttid. Besparingen i genomloppstid motsvarade även i detta fall skillnaden i väntetid: 

𝐹ö𝑟𝑘𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑 =  324,2 − 319,9 = 4,3 (17)  

𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑖 𝑣ä𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑑 = 324,2 × (1,35%) − 319,9 × (0%) = 4,4 
 

(18)  

Den kortaste genomloppstiden som kunde uppnås i testriggarna var alltså en genomloppstid på 319,9 

sekunder. Den tiden baserades på summan av de faktiska körtiderna för alla de varianterna som ingick i 

simuleringen och räknade även med stopptid för maskinerna. Stopptiden slumpades som sagt utifrån en 
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fördelning över hur lång tid olika varianter vid tidigare tillfällen tog att köra. Utifrån fördelningen erhölls 

körtiderna för en viss växellåda. För den slumpade körningen motsvarade det 7,7 % stopptid. 319,9 

sekunder räknar alltså även in 7,7 % maskinstopptid (se Tabell 11 på sida 44). 

En följd av att använda sig av takttid som styrningsmetod vid testriggarna är att stopptiden blev 

missvisande. Ett tydligt exempel på det är resultatet från simuleringsprogrammet. Där visade takttid 

endast 1,73 % stopptid för Rigg medan den faktiska stopptiden låg på närmare 7,7 %. Anledningen till 

att all stopptid inte visas är att varianter som går snabbare än takttiden klarar av viss stopptid utan att det 

drar över takttiden.  

Vid varierande takttid minskades väntetiden från 6,1 % till 1,4 % samtidigt som stopptiden ökade till 

3,3 %. Anledningen till att stopptiden ökar är att den ”dolda stopptiden”  (stopptid som inte visas för att 

den ligger inom takttiden) minskar eftersom spannet mellan cykeltiderna och takttiden minskar. En 

annan följd blir att väntetiden minskar av samma anledning.  

Tabell 12 på sida 44 visar resultatet av cykeltid som styrningsmetod, men med olika definitioner av 

cykeltiderna. De tre cykeltidsvarianterna var: 

 Cykeltid Min, sätter cykeltiden efter lägsta uppmätta tid för alla varianter. 

 Cykeltid Median, sätter cykeltiden efter medianen för alla mätningar och varianter. 

 Cykeltid 50%, sätter cykeltiden så att 50 % av alla körningar för en viss variant hinner färdigt i 
tid. 

Samtliga cykeltidsvarianter hade en genomsnittlig genomloppstid på 319,9 sekunder. Trots detta visar 

Tabell 12 på sida 45 en väntetid på 1,5 % för Cykeltid Median och 1,4 % för Cykeltid 50 %. Detta 

kanske kan anses vara förvirrande, men väntetiden i detta fall motsvarar inte en faktisk väntetid utan 

endast den ackumulerade tiden av hur mycket snabbare takten blev färdig jämfört med de satta 

cykeltiderna. Detta beror på att när cykeltid används som styrmetod inleds nästa cykel så fort den 

föregående cykeln är färdig.  

Stopptiden skiljer sig mellan de tre cykeltidsvarianterna. Från 7,7 % för cykeltid Min till 1,67 % för 

cykeltid Median. Anledningen till att stopptiden minskar med median är att cykeltiden sätts till ett värde 

lite över den faktiska cykeltiden. Det innebär att en viss del stopptid per takt tillåts. Anledningen till att 

göra på detta vis är att en viss del av stopptiden kan ses som tillåten stopptid. Till exempel när en växel 

inte hoppar i direkt och körningen tar några extra sekunder. Tidsskillnaden mellan cykeltiderna från 

Cykeltid Min och Cykeltid Median kan ses som en säkerhet mot stopptid. En högre säkerhet mot de 

faktiska cykeltiderna innebär att den dolda stopptiden kommer att öka samtidigt som väntetiden ökar. 

Med cykeltid som styrningsmetod spelar väntetiden alltså ingen roll, vilket innebär att den stora 

skillnaden blir att stopptiden som visas blir mindre. 

Det är dock mer önskvärt att sätta cykeltiden utifrån Cykeltid Min. Detta gör att all faktiskt stopptid 

även syns som stopptid. Genom att låta all stopptid synas är det lättare att identifiera problemområden 

och utföra ständiga förbättringar via Kaizen. Om inte all faktiskt stopptid syns kan problem döljas, vilket 

på sikt kan leda till allvarligare problem. 

Den maximala och minimala cykeltiden kopplat till maskinen för en befintlig växellådstyp går att räkna 

ut från Tabell 6 och Tabell 7 på sida 38. För att få fram de maximala cykeltiderna jämfördes tabellerna 

med variantfördelningen över två månaders produktion i Tabell 9 på sida 39. Den maximala och 

minimala maskincykeltiden blev 270,0 respektive 351,6 sekunder för GR905 och GRSO905R EG EK. 
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Det innebar en maximal skillnad i maskincykeltid på 81,6 sekunder för alla varianter, bortsett från de 

kombinationer som inte fanns i Tabell 6Tabell 7. 

 Operatörstidmätning 
Nedan analyseras operatörstidmätningarna mer ingående. Bland annat genom att räkna på väntetid för 

operatör, beräkna skillnader i operatörstider och beräkna den genomsnittliga skillnaden mellan 

operatörer. 

8.2.1 Väntetid för operatör 
I kapitel 6.7 presenterades ett urval av resultatet från den genomförda operatörstidmätningen i Figur 23 

på sida 42. I figuren finns bland annat en kolumn som heter ”Takt kvar” med. Den visar hur lång tid det 

var kvar på taktklockan när operatören var klar med sitt arbete under takten. Ett positivt värde innebär 

att operatören hade tid kvar och fick vänta medan ett negativt värde visar att operatören gick över 

takttiden och med hur mycket. Informationen analyserades vidare genom att undersöka den väntetid 

som uppmätts under de 82 takterna. Resultatet av analysen presenteras i Tabell 15 nedan. 

Tabell 15. Analys av väntetiden då operatören väntar på takttiden. 

Operatören väntar på takttiden 

Väntetid [s] 1107 

Antal takter [st] 82 

Väntetid per takt [s] 13,5 

Takttid [s] 335 

Väntetid [%] 4,03 
 

Den totala väntetiden då operatören var klar innan takttiden under de 82 takterna uppgick till 1107 

sekunder. Det innebar en väntetid på i snitt 13,5 sekunder per takt, vilket motsvarar 4% väntetid. 

8.2.2 Variationer i cykeltid för operatör 
Kapitel 7.2.1 gick igenom hur stora variationerna var i cykeltid för de olika varianterna. Resultatet 

presenterades i Tabell 13 på sida 46. En djupare analys gjordes utifrån det resultatet för att förstå vad 

som orsakar variationen och hur stora de verkligen var. Takttiden var som sagt 335 sekunder, men 

operatören kunde inte påbörja sitt arbete förrän efter 54 sekunder. Det innebar att operatören hade 281 

sekunder på sig att hinna med både Unload och Load. Tabell 16 nedan baseras på resultatet från Tabell 

13 och visar de olika extremfallen av cykeltiderna. 

Tabell 16. Maximal skillnad i operatörsarbete mellan växellådsvarianterna. 

Beräkning Tid [s] 

Total tillgänglig tid för operatör 281 

Maximal Unload + Load 329 

Minimal Unload + Load 180 

Maximal otur för operatör 281−329 = −48 

Maximal tur för operatör 281−180 = 101 

Maximal variation mellan cykeltider 329−180=149 

 
Om operatören skulle haft maximal otur och fått de två värsta varianterna i Unload och Load 

(GRSO905R OPC EG och GRSO905R2 OPC EG) överskrids takten med 48 sekunder trots att 

operatören arbetat perfekt enligt standarden. Om operatören istället hade maximal tur och fått de 

snabbaste varianterna (GR875 EG och GR875) hade det varit 101 sekunder kvar på takten som då bara 

blivit slöseri i form av väntetid. Den maximala tiden för operatören under en takt, medräknat 
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transporttiden, var 329+55=383 sekunder. Den maximala variationen i cykeltid för Unload och Load 

var 149 sekunder. Om det jämförs med att takten låg på 335 sekunder inses det att variationen i cykeltid 

är betydande för testriggarna. Denna stora tidsskillnad gör det svårt att motivera en styrning med en fast 

takttid. 

8.2.3 Fördelning av växellådsvarianter 
För att undersöka hur fördelningen såg ut mellan de olika varianterna plockades två månaders 

produktion ut ur EBBA (se Tabell 9 på sida 39). Under denna period tillverkades totalt secret växellådor 

fördelat på 101 varianter. Enligt 80/20-regeln brukar oftast 20 % av produkttyperna stå för 80 % av 

omsättningen. Detta gällde även vid växellådstillverkningen där 15 växellådstyper stod för 79,5 % av 

antalet tillverkade produkter. Figur 24 nedan visar ett paretodiagram där fördelningen av de vanligaste 

varianterna tydliggörs. Staplarna visar hur många procent av den totala omsättningen varianten står för 

och linjen visar den ackumulerade andelen av omsättningen. 

 

Figur 24.  Paretodiagram över variantfördelningen för de 20 vanligaste varianterna.  

Från Figur 24 framgår det att ett fåtal varianter står för den största delen av omsättningen. Ju större del 

av omsättningen en växellådstyp står för desto större inverkan kommer den ha på operatörsarbetet och 

maskintiden. I Tabell 17 nedan listas de 15 vanligaste växellådsvarianterna tillsammans med 

operatörstider för Unload,  Load och Rigg. Tabellen ger en bra fingervisning över vilka varianter som 

hade störst påverkan, samt vilka operationstider de hade. 
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Tabell 17. De 15 vanligaste växellådsmodellerna med tillhörande tidsdata. 

Typ Unload [s] Load [s] 
Maskintid 

[s] 
Operatörstid 

[s] 
Andel 

[%] 

Ack. 

[%] 

GRS905R OPC 150 112 303 316 16,1 16,1 

GRS895R OPC 147 109 300 310 11,2 27,3 

GRS905 OPC 149 95 273,4 298 8,7 36 

GRS905R OPC EG 163 111 280,1 328 7,1 43,1 

GR875R OPC 133 116 311 303 4,8 47,9 

GRS905 OPC EG 133 108 280,1 295 4,5 52,4 

GRSO905R OPC 148 117 314 319 4,2 56,6 

GRS905R OPC UKR ? 144 323 ? 4,2 60,8 

GR905 EG 115 80 276,7 249 3,7 64,5 

GRS895R OPC EG 151 105 306,7 310 3,3 67,8 

GRS895R2 OPC UKR ? ? 326,9 ? 2,9 70,7 

GRS895 OPC ? ? 270,4 ? 2,7 73,7 

GRSO905R OPC EG 175 135 327,6 364 2,3 75,7 

GRS905R OPC EG UKR 130 95 329,7 279 2,2 77,9 

GRSO905R2 OPC UKR ? 136 340,9 ? 1,7 79,6 

 

Operatörstiden beräknas enligt: 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑖𝑑 =  𝑈𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑 + 𝐿𝑜𝑎𝑑 + 54 (54 sekunder transporttid från 

transport 2 och 4 i Figur 9 på sida 20). Om operatörstiden överskrider 335 sekunder innebär det att det 

kommer bli stopptid även om operatören följer standard. Detta sker endast i ett fall för de vanligaste 

varianterna (364 sekunder för GRSO905R OPC EG). På samma sätt ska inte Rigg (cykeltid för maskin, 

se Tabell 6 och Tabell 7 på sida 38) överskrida 335 sekunder. Även detta sker en gång för de vanligaste 

15 varianterna (GRSO905R2 OPC UKR). Maskintiden beräknas enligt: 𝑀𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑡𝑖𝑑 =  𝑅𝑖𝑔𝑔 + 94 (94 

sekunder transporttid från transport 2, 4 och 3 i Figur 9 på sida 20). Maskintiden varierar från som lägst 

270,4 sekunder till som mest 340,9 sekunder för de 15 vanligaste varianterna (se Tabell 17) vilket 

betyder en variation på 70,5 sekunder. Viktigt att komma ihåg är att tiderna ifrån Tabell 17 är baserade 

på att alla växellådor som ingår i samma takt är av samma typ. När flera olika varianter kombineras i 

Unload och Load kommer det göra att operatörstiden oftare överskrider takttiden. De 15 vanligaste 

varianterna i Tabell 17 ovan har 15 × 15 = 225 möjliga kombinationer i Unload + Load. Av dessa 

kombinationer finns det bara cykeltider för 143 kombinationer eftersom några av de vanligaste 

varianterna inte hade tillräckligt med data från operatörstidmätningen. Dessa är betecknade med ”?” i 

Tabell 17. Cykeltider fanns alltså för  
143

225
= 64% av de 15 vanligaste varianternas alla kombinationer. 

De jämfördes med takttiden och av 143 kombinationer var det 27 som överskred takttiden på 335 

sekunder. Det betyder att 19% (
27

143
= 19%)  av de vanligaste variantkombinationerna överstiger 

takttiden på 335 sekunder när operatören arbetar enligt standard.  

I de fall där mätpunkter saknades eller var otillräckliga har tiderna som sagt utelämnats. För två varianter 

finns tidsdata för Load men inte Unload (GRS905R OPC UKR och GRSO905R2 OPC UKR). Dessa 

varianter hade den högsta respektive näst högsta uppmätta tiden i Load. Detta gör att slutsatsen kan dras 

att dessa två varianter troligtvis hade överskridit takttiden om tidsdata fanns för Unload. 

Resultatet från Tabell 17 analyserades vidare genom att beräkna vad den genomsnittliga cykeltiden för 

operatörsarbetet samt maskinarbetet låg på för de vanligaste varianterna. Resultatet är viktat så att 

växellådstyperna påverkar den genomsnittliga cykeltiden motsvarande andelen av omsättningen som de 

står för. Ekvationerna som användes för att beräkna den genomsnittliga cykeltiden för operatör och 

maskin visas nedan. 
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𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑖𝑑 =
∑ (𝑈𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖 + 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖) × 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖

15
𝑖=1

∑ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖
15
𝑖=1

 

 

(19)  

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑀𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑡𝑖𝑑 =
∑ 𝑅𝑖𝑔𝑔𝑖 × 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖

15
𝑖=1

∑ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖
15
𝑖=1

 

 

(20)  

Eftersom tidsdata saknas för vissa varianter för Load eller Unload har dessa växellådor utelämnats helt 

för både operatör och maskin. Resultatet av beräkningarna visas i  nedan. 

Tabell 18. Skillnad i cykeltid mellan operatör och maskin för de vanligaste varianterna. 

Moment Genomsnittlig cykeltid [s] 

Operatör 308,4 

Maskin 296,6 

Maskin med flödesförbättring 266,6 

 

För de vanligaste varianterna skiljer det i genomsnitt 11,8 sekunder mellan operatörscykeltiden och 

maskincykeltiden. Om dessutom flödesförbättringen utförs för riggen tar maskintiden 41,8 sekunder 

mindre än operatörstiden. Eftersom maskintiden är så pass mycket lägre medför det att operatören alltid 

kommer vara begränsande. Det innebär att i princip all tidförbättring som kan åstadkommas för 

operatörsarbetet kommer resultera i motsvarande förbättring i genomloppstid.  

För att få en bättre förståelse för den faktiska stopptiden för operatörsarbetet jämfördes all data ifrån 

operatörstidmätningarna med de individuella cykeltiderna som skapades för operatörsarbetet. 

Operatörstidmätningarna baserades som sagt på insamlad data från 82 takter och Figur 23 på sidan 42 

visar ett urval av den data som insamlades. De individuella cykeltiderna presenteras i Tabell 13 på sidan 

46. Genom att lägga in de individuella cykeltiderna för alla växellådor som är med i 

operatörstidmätningarna kunde stopptiden beräknas Resultatet blev 2461 sekunder stopptid fördelat på 

82 takter.  

Tabell 19. Stopptid för operatör från operatörstidmätningarna. 

Moment Resultat 

Total stopptid [s] 2461 

Genomsnittlig stopptid [s] 30,0 

Stopptid [%] 8,9 

Genomsnittlig cykeltid medräknat stopptid [s] 335,8 

 

Den genomsnittliga stopptiden per takt är 30 sekunder för de 82 takter som var med i 

operatörstidmätningen. För att få en fingervisning av hur många procent stopptid detta motsvarar 

användes resultatet från Tabell 18 där den genomsnittliga cykeltiden för operatör är 308,4 sekunder. Det 

ger 8,9 % stopptid för operatören jämfört med de framtagna cykeltiderna. Detta ger en fingervisning av 

vad stopptiden kan ligga på för operatör, men ska inte ses som en regel. Den genomsnittliga cykeltiden 

för operatören blir således 308,4 × (1 + 8,9%) = 335,8 sekunder med stopptid. Stopptiden varierar 

kraftigt mellan olika skift och olika testriggar. Detta framgår bland annat från stopptiden i Figur 15  i 

nulägesbeskrivningen. 
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8.2.4 Variationer mellan operatörer 
Cykeltiderna för Unload och Load som presenterades ovan i kapitel 8.2 bygger som sagt på att minst 

två operatörer ska klara av att repetera cykeltiden. Vid undersökningar av rådata från 

operatörstidmätningen fanns det flera tillfällen då operatörsarbetet utan uppenbar anledning tog längre 

tid än vad som borde klaras av. För att undersöka detta djupare gjordes en jämförande analys mellan de 

olika operatörerna som arbetade vid de olika mätningarna för att se om det fanns en skillnad i 

arbetseffektivitet mellan operatörerna. Undersökningen syftade till att jämföra hur bra operatörerna låg 

till jämfört med de framtagna cykeltiderna i snitt. För att jämförelsen skulle bli rättvis användes bara 

mätpunkter då operatören kunde arbeta effektivt utan att bli störd av någon eller något. De mätpunkter 

som innehöll något av följande togs bort från analysen: 

 Om växellådan var från REP (innebar extra moment för operatören). 

 Om testningen blev NOK (innebar extra moment för operatören). 

 Någon form av yttre störning, till exempel radiokontakt med Team Leader. 

 Någon form av oförklarligt problem, till exempel om en kontakt var extra svår att koppla i. 

 Logistikstopp. 

 Extra arbetsuppgift, till exempel hämtning av nya filter. 

Utifrån de mätpunkter som återstod räknades ett snitt ut på skillnaden mellan verklig operatörstid för 

operatören och den framtagna cykeltiden för växellådan i Unload och Load enligt formeln nedan. 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ö𝑟𝑠𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 =
∑ (𝑂𝑡𝑖 − 𝐶𝑡𝑖)𝑛

𝑖=0

𝑛
 

 

(21)  

 Operatörssnitt = den genomsnittliga skillnaden mellan verklig operatörstid och framtagna 
cykeltider. 

 𝑂𝑡𝑖 = Verklig uppmätt operatörstid (Unload + Load) 

 𝐶𝑡𝑖 = Den framtagna cykeltiden (Unload + Load) 

 𝑛 = Antal mätningar för operatören som undersöktes 

Resultatet av analysen på de 7 operatörerna som var med i tidmätningen presenteras i Tabell 20 nedan. 

Tabell 20. Snittskillnad i operatörsarbete mellan operatörer jämfört med cykeltiderna. 

Operatör Operatörssnitt [s] Antal mätpunkter (takter) Testrigg 

1 2,2 3 Marge 

3 0,3 10 Marge 

2 -2,6 7 Lisa 

5 -4,7 14 Lisa 

7 -25,7 13 Lisa 

4 -30,4 13 Marge 

6 -32,7 7 Lisa 

 
Det försvann många mätpunkter från analysen eftersom jämförelsen avgränsades från alla former av 

störningar. Det gjorde att antalet mätpunkter minskade markant. Som konsekvens av det bör Tabell 20 

inte ses som exakta värden av hur det ser ut, däremot ger det en tydlig fingervisning att det finns stora 

variationer mellan olika operatörer. 

Från Tabell 20 framgår det att operatörssnittet varierade kraftigt mellan de olika operatörerna. Operatör 

1, 2, 3 och 5 låg inom ett femsekundersintervall från cykeltiderna, medan operatör 4, 6 och 7 i genomsnitt 

låg cirka 30 sekunder över cykeltiden vid varje takt. Att ligga inom ett femsekundersspann cykeltiderna 

i snitt är ett bra resultat, med tanke på att operatören ungefär har 280 sekunder på sig att utföra sitt arbete 
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under en takt. Att hela tiden ligga 30 sekunder över cykeltiderna däremot har en negativ inverkan på 

genomloppstiden. Detta är något som går att förbättra genom att uppdatera och följa upp det 

standardiserade arbetssättet, vilket är en av de fyra grundprinciperna inom Scanias produktionssystem. 

Analyser av den typen som framkommit från Tabell 20 är känsliga och det är viktigt att inte fokus 

hamnar på att hänga ut de operatörer som har utfört sitt arbete långsammare. Det är främst en avsaknad 

av ett standardiserad arbetssätt som har orsakat detta. Därför har operatörerna inte namngivits, utan 

representeras istället av siffror.  

 Analys av styrningsmetoderna 
Denna studie undersökte bland annat vilken styrningsmetod som är mest lämplig att använda vid 

testriggarna och vilka konsekvenser det skulle innebära. De styrningsmetoder som undersöktes var 

takttid, varierande takttid och varierande cykeltid. Med ordet varierande menas att cykeltiden eller 

takttiden är olika beroende på vilken växellådstyp som testas. Att styra produktionsflödet enligt takttid 

innebär att alla växellådstyper har en och samma takttid som arbetet ska utföras på. Blir arbetet klart 

innan takttiden är slut, väntar operatör och maskin på att takten ska bli klar innan arbetet med nästa 

växellåda påbörjas. På så sätt blir det ett jämnt flöde genom produktionen. Varierande takttid fungerar 

på samma sätt som takttid, förutom att varje växellådstyp har en egen förbestämd takttid som tar hänsyn 

till hur lång tid det tar att tillverka de olika typerna. Skillnaden mot cykeltid är att operatören och 

maskinen då inte väntar på att takttiden ska räkna ner när deras arbete är utfört. När arbetet är färdigt 

påbörjas istället nästa cykel direkt oavsett hur mycket tid som är kvar på taktklockan. 

8.3.1 Takttid som styrningsmetod vid monteringslinan och måleriet 
Vid monteringslinan fungerar takttid bra. Eftersom det finns 31 stationer (med ett friställande 

mellanlager efter 16 stationer) är det lätt att utföra linjebalanseringar (se Figur 3 på sida 9) för att skapa 

en jämn arbetsbelastning. Onödiga lager undviks genom att hela monteringslinan stoppas när en station 

får problem. Med en fast takttid på 95 sekunder skapas ett jämnt utflöde av växellådor. 

På samma sätt fungerar det bra att styra med takttid vid måleriet eftersom stationerna även där ligger i 

serie och lätt kan ombalanseras vid behov. Dessutom är stopptiden låg för måleriet vilket gör att utflödet 

av färdiga växellådor blir jämnt. 

8.3.2 Styrningsmetod vid testriggarna 
Vid testriggarna ser produktionen lite annorlunda ut vilket skapar andra förutsättningar. Nedan 

analyseras förutsättningarna för att använda takttid respektive cykeltid enligt teorin vid testriggarna. 

Lägre takttid än cykeltid 
Enligt teorikapitel 3.1.5 på sida 8 om cykeltid får inte takttiden vara lägre än cykeltiden, men den ska 

heller inte ligga för mycket över takttiden då det medför spilltid. Den satta takttiden för en process får 

alltså inte vara lägre än den högsta bestämda cykeltiden som en artikel har genom processen. Baserat på 

Tabell 13 är den längsta cykeltiden 383 sekunder (175 sekunder Unload, 154 sekunder Load och 54 

sekunder transport). Det innebär att takttiden 335 sekunder är mindre än cykeltiden för flera 

kombinationer av växellådor i Unload och Load. Konsekvensen av detta blir att takttiden måste höjas 

till minst 383 sekunder för att klara av variationerna i cykeltid i testriggarna. Detta är inte önskvärt, då 

detta skulle medföra ännu mer spilltid. 

Resultatet blir att produktionstakten inte hade varit jämn även om stopptid räknas bort. Det beror på att 

vissa växellådstyper drar över takttiden även om arbetet har följt standard. Slutsatsen är att takttiden inte 

är satt till ett korrekt värde enligt teorin vid testriggarna. 
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Variationer i cykeltid och slöseri i form av väntetid 
Den stora variationen i cykeltider mellan olika varianter och det faktum att takttiden är lägre än 

cykeltiden för vissa varianter skapar en ojämn arbetsbelastning, vilket ledde till att vissa takter från 

operatörstidmätningen visade på stopptid även fast operatören följt standard. På samma sätt blev 

operatören och testriggen i vissa takter klar långt innan takttiden var slut. I dessa fall skapades ett onödigt 

slöseri i form av väntetid, inom Lean ingår väntetid i muda som är ett icke-värdeskapande slöseri (se 

kapitel 3.1.1 på sida 7). Med takttid som styrningsmetod undviks onödigt slöseri endast när cykeltiden 

matchar takttiden. Ett sätt att förbättra situationen är att arbeta med att minimera slöseri på grund av 

variationer i cykeltid, inom Lean kallat mura (se kapitel 3.1.1 på sida 7). Ett annat sätt är att förändra 

styrningsmetoden. Vid byte från takttid till varierande takttid minskades väntetiden. Vid byte till 

styrning med hjälp av cykeltider försvann väntetiden helt.  

Skillnad i kapacitet mellan cykeltid och takttid 
Maskinarbetet har cirka 6 % väntetid då maskinen väntar på att takttiden ska räkna ner (se Tabell 11 på 

sida 42). Operatörsarbetet har cirka 4 % väntetid då operatören väntar på att takttiden ska räkna ner (se 

Tabell 15 på sida 50). Låt säga att operatören alltid arbetar snabbt när riggen arbetar snabbt. Så är inte 

det verkliga fallet, men det är bästa möjliga scenario. I sådana fall skulle maskinarbetet aldrig vara 

begränsande eftersom operatören aldrig behöver vänta på att testriggen ska bli klar. Resultatet skulle bli 

att den enda faktiska väntetiden blir operatörsväntetiden på 4 %. Det innebär en väntetid på i snitt 13,4 

sekunder per takt på 335 sekunder. Om det tillverkas 270 växellådor under en dag innebär det en väntetid 

på 3591 sekunder vilket motsvarar nästan exakt en timme (
3591

3600
≈ 1,00ℎ). Alltså skulle förändringen 

från styrning av takttid till styrning av cykeltid innebära en förhöjd produktionskapacitet på minst en 

timme per dag. 

Slutsatsen blir att de stora variationerna i cykeltider gör att en styrning av cykeltid skulle ge en högre 

kapacitet på testriggarna jämfört med en styrning med takttid. Däremot har takttidsstyrning andra 

fördelar såsom till exempel jämnare flöde och möjligheten att balansera arbetet mellan arbetsstationer 

och skapa ett enstycksflöde genom en produktionsprocess. 

Utformning av produktionsflödet  
Här analyseras hur bra de naturliga fördelarna med en styrning av takttid fungerar i praktiken vid 

testriggarna. Vid monteringslinan och måleriet fungerade de bra, (se kapitel 8.3.1 på sida 55) men 

testriggarna är utformade på ett annorlunda sätt. För det första ligger de efter monteringslinan som har 

en bestämd takttid. Det innebär att flödet genom riggarna inte kan ha en snabbare produktionstakt än 

monteringslinan över tid. För det andra och ännu viktigare är testriggarna utformade som enskilda 

produktionsceller, till skillnad från monteringslinan och måleriet som är utformade som en 

produktionslina. Detta på grund av att testriggarna ligger parallellt med varandra och är frilagda från 

både monteringslinan och måleriet med buffertlager. Det innebär att flödet genom testriggarna inte 

påverkas av att testriggarna inte blir klara samtidigt. Att då ha en och samma takttid på de fyra 

testriggarna förbättrar inte flödet mellan testriggarna. Till exempel; om Homer blir klar tidigare än de 

andra testriggarna behöver Homer inte vänta på att de andra testriggarna ska bli klara innan Homer kan 

skicka vidare och få in en ny växellåda. Det går därför inte att balansera arbetsbelastningen med hjälp 

av till exempel en linjebalansering (se Figur 3 på sida 9) mellan stationerna.  

Slutsatsen av detta är att utformningen av produktionsflödet i testriggarna inte ger de fördelar som en 

styrning av takttid ger vid monteringslinan och måleriet. 
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Pullflöde från monteringslina vid överkapacitet i testriggar 
Ett fördelaktigt scenario vid styrning med hjälp av cykeltider vore om testriggarna hade en högre 

kapacitet än monteringslinan medräknat stopptid och omkörningar till Rep. Det skulle innebära att 

bufferten mellan monteringslinan och testriggarna vid normal körning äts upp och i princip försvinner. 

Resultatet skulle bli ett pullflöde ut ur monteringslinan där takten genom testriggarna blir samma som 

monteringslinans takt. Testriggarna skulle kanske behöva vänta ibland på att en växellåda blir klar på 

monteringslinan eller repområdet, men det skulle ge ett jämnt flöde, inte bara långsiktigt utan även 

kortsiktigt eftersom det skulle bli samma takt ut från testriggarna som det blir ut från monteringslinan.  

Ikappkörning 
Från den semi-strukturerade intervjun med produktionsplaneraren framgick det att ikappkörning kunde 

utnyttjas måndagar till torsdagar under en timme. Vid ikappkörningar stängs systemet DIDRIK av, 

vilket i praktiken betyder att takttidsstyrningen stängs av och att styrningen sker utefter växellådornas 

cykeltider. En stor anledning till det är troligtvis för att Scania inser att genomloppstiden förbättras 

genom att använda cykeltidsstyrning. En viss form av cykeltidsstyrning används alltså redan idag. 

Otillförlitliga mätningar av stopptid 
En följd av att använda takt som styrningsmetod är att stopptiden blir otillförlitlig. Det finns två orsaker 

till detta; 

1. Stopptid som ligger innanför takttiden döljs 
2. Körningar ger stopptid även fast de inte borde 

Den första anledningen är vanlig vid takttidsstyrning och kan vanligtvis minimeras genom att göra en 

linjebalansering, så att arbetsbelastningen blir jämn och ligger nära takttiden. 

Den andra anledningen beror på att takttiden är feldimensionerad. Som nämnts ovan är takttiden på 335 

sekunder, men den högsta cykeltiden ligger på 383 sekunder (175 sekunder Unload, 154 sekunder Load 

och 54 sekunder transport). Om takttiden skulle sättas enligt teorin ska den aldrig vara lägre än den 

högsta cykeltiden. Det innebär att om takttiden höjs till 383 sekunder skulle orsak 2 till den otillförlitliga 

stopptiden försvinna helt. Dock skulle det även innebära att orsak 1 till otillförlitlig stopptid skulle öka 

i omfattning. 

Vid cykeltid som styrningsmetod med individuella cykeltider försvinner båda orsakerna  till otillförlitlig 

stopptid. Det innebär att ingen stopptid döljs och inga körningar ger ogiltig stopptid. 

 Konsekvenser av cykeltider vid testriggarna 
Nedan analyseras vilka konsekvenser det skulle innebära att införa cykeltid som styrningsmetod. 

Analysen sker främst med inriktning mot de hinder som skulle uppstå, hur de ska lösas och vilka 

förändringar det skulle innebära. 

Cykeltiden som ska beräknas för varje takt är beroende av växellådorna i både Unload, Rigg och Load. 

För att cykeltiden ska kunna beräknas ställer det alltså krav på att systemet har koll på alla tre växellådor. 

Ett praktiskt hinder som detta medför är att växellådan som befinner sig i Load är okänd. I nuläget 

skannas inte växellådan förrän efter operatören har dockat den, vilket sker när mer än halva cykeln har 

gått. Att använda cykeltid som styrningsmetod kommer alltså ställa större krav på inskanning, då det 

måste ske senast då växellådan i Load ligger på pallplatsen. Detta problem kan lösas på flera sätt, men 

ett förslag är att någon form av inskanning sker redan vid pallplatsen. 



  58 

Samma problem uppstår även då växellådan i Load inte har hunnit levereras till pallplatsen när 

cykeltiden ska beräknas. Det gör att det inte går att veta vilken växellåda som kommer i Load. En lösning 

är att cykeltiden först beräknas utifrån max(Unload +T1, Rigg+T2). Där T1 motsvarar tiden från taktstart 

tills operatören kan påbörja Unload och T2 är tiden från taktstart tills Riggen börjar testa växellådan (se 

Figur 9 på sida 20). När sedan växellådan i Load anländer till pallplatsen sker en tidskorrigering av 

klockan, den beräknas enligt:  

𝑇𝑖𝑑𝑠𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = max(𝑢𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑 + 𝑙𝑜𝑎𝑑 + 𝑇1, 𝑟𝑖𝑔𝑔 + 𝑇2) − 
max (𝑢𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑 + 𝑇1, 𝑟𝑖𝑔𝑔 + 𝑇2)) 

 

(22)  

Om tidskorrigeringen är större än noll, läggs den tiden till på taktklockan. Det innebär att en korrigering 

endast behöver ske om Unload + Load + T1 är större än Rigg + T2.  

Om växellådan inte har hunnit komma till pallplatsen innan operatören ska påbörja sitt arbete i Load ska 

stopptid registreras. Stopptiden ska börja mätas från det att operatören ställer ner växellådan från Unload 

på pallplatsen och ska sluta mätas när växellådan som ska in i Load lastas av på pallplatsen av trucken. 

Stopptiden klassificeras som försörjningsbrist. Så fort den nya växellådan anländer till pallplatsen ska 

tidskorrigeringen av cykeltiden ske och stopptiden sluta mätas. 

Ett exempel kan illustrera hur det skulle kunna bli med denna metod: Låt säga att en takt består av 

GRS905R OPC i Unload och Rigg och GRS895R OPC i Load. Om växellådan i Load inte inkommit 

vid taktstarten beräknas produktionscellens totala cykeltid som max(Unload+T1, Rigg+T2) som via 

cykeltiderna för givna växellådor i Tabell 17 på sida 52 blir max(150+54, 303) = 303 sekunder. Alltså 

räknar taktklockan ner från 303 sekunder. Om sedan operatören måste vänta i 20 sekunder på att 

GRS895R OPC ska anlända till pallplatsen när han är färdig med arbetet i Unload registreras stopptid 

på grund av försörjningsbrist och taktklockan fortsätter räkna. Operatören kan arbeta ikapp de 20 

sekunderna under takten, vilket gör att stopptiden kan minskas. När GRS895R OPC väl lastats av från 

trucken beräknas tidskorrigeringen enligt ekvation 22 ovan och Tabell 17 enligt; max(150+109+54, 303) 

- max(150+54, 303) = 313 – 303 = 10 sekunder. Det betyder att 10 sekunder adderas till taktklockans 

cykeltid. Om maskinen klarade att bli klar med sitt arbete under cykeltiden på 313 sekunder och 

operatörsarbetet medräknat logistikstoppet blev 320 sekunder registreras stopptiden för takten som 7 

sekunder på grund av försörjningsbrist. Om operatörsstopptiden medräknat logistikstoppet översteg 

cykeltiden med 28 sekunder och då blev 341 sekunder, betyder det att 20 sekunder registreras som 

försörjningsbrist och 8 sekunder som operatörsstopptid. 

 Förslag på styrningsmetod 
Från kapitel 8.3.2 framgår det att en cykeltidsstyrning är att föredra framför en takttidsstyrning vid 

testriggarna. Detta berodde på att i princip alla fördelarna med takttidsstyrning inte fungerar vid 

testriggarna samt att de nackdelar som takttidsstyrningen ger skulle lösas av en styrning baserat på 

cykeltider istället. Den enda fördelen som går att argumentera för med takttid är att det i teorin ger ett 

jämnare flöde än cykeltid. Men ett flertal faktorer gör att flödet blir ojämnt även med takttid. Detta beror 

bland annat på den höga andelen stopptid, att cykeltiderna ibland överstiger takttiden, att det finns fyra 

testriggar som ligger parallellt med varandra och att det dessutom kommer växellådor från Rep och 

utvecklingslinan ibland. Därför blir flödet i princip lika jämnt vid styrning med cykeltid som takttid. 

Vid överkapacitet på testriggarna skulle ett pullflöde till och med kunna ge jämnare flöde då 

cykeltidsstyrning används. Detta beror på att det skulle skapas en överkapacitet vilket gör att testriggarna 

på sikt håller samma takt som monteringslinan. Därför är rekommendationen att Scania ska använda 

cykeltidsstyrning som styrningsmetod vid testriggarna. 
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En cykeltidsstyrning innebär att operatör och maskin aldrig ska vänta på att taktklockan ska räkna ner 

innan nästa takt påbörjas, utan när arbetet med en växellåda är klar inleds nästa takt direkt. Taktklockan 

ska vara kvar, men ska istället räkna ner från en cykeltid som skapas individuellt för varje takt. Exakt 

hur detta ska gå till beskrivs mer i detalj under rubrik 8.5.1 och 8.5.2 nedan. 

8.5.1 Cykeltider för Rigg, Load och Unload 
För att kunna använda cykeltid som styrningsmetod måste individuella cykeltider tas fram för Load, 

Unload och Rigg för alla växellådstyper. Tiden för Rigg mäts redan i EBBA, där Rigg är väl definierad. 

Den enda skillnaden blir att istället för att som i nuläget bara mäta stopptiden för Rigg ska hela 

cykeltiden mätas, för att i efterhand kunna utvärdera om cykeltiderna ligger på rätt nivå. 

Cykeltiderna för Load och Unload kommer det krävas mer arbete för att ta fram. Principen för hur de 

ska tas fram framgår av kapitel 7.2.1 på sida 45. De cykeltider som är framtagna i operatörstidmätningen 

i denna studie kan inledningsvis fungera som ett stöd. Det handlar om att hitta den lägsta repeterbara 

tiden för varje variant. Vid framtagningen av de individuella cykeltiderna som presenteras i Tabell 13 

användes ett begränsat urval av mätpunkter från operatörstidmätningarna för att ta fram cykeltiderna. 

Detta gör att cykeltiderna inte är helt tillförlitliga, samt att cykeltider för vissa varianter som inte förekom 

under operatörstidmätningarna saknas.  

På grund av antalet varianter skulle det krävas ett stort arbete att ta fram korrekta cykeltider för alla 

varianter. Därför är förslaget att cykeltiderna för Unload och Load på sikt ska autogeneras för att ge mer 

exakta värden. För att möjliggöra detta måste den exakta tiden i Unload och Load mätas för varje cykel. 

Unload ska mätas från det att operatören kan påbörja sitt arbete tills växellådan i Unload ställs ner på 

pallplatsen för utleverans. Load ska börja mätas direkt efter Unload och stoppas när operatören trycker 

på knappen som indikerar att operatörsmomentet är färdigt. Mer om detta finns att läsa i kapitel 6.7 på 

sida 39. Cykeltiderna ska sparas i en databas och kopplas till rätt växellådstyp. Genom att alltid mäta 

cykeltiderna i Unload och Load kommer på sikt en databas med värdefull information kring cykeltiderna 

växa fram. Informationen kommer sedan kunna användas för att bestämma en cykeltid för alla varianter. 

Förutom att spara information om cykeltider och variant bör även databasen ta in information om vilken 

operatör och rigg som har utfört cykeln. Cykeltiderna som ska skapas ifrån databasen ska baseras på 

lägsta repeterbara tid. Detta skulle till exempel kunna ske med hjälp av en enkel algoritm med villkor. 

Till exempel skulle cykeltiden kunna tas fram efter: Den kortaste tiden som tre olika operatörer har 

klarat av minst tre gånger. 

Databasen kommer även kunna användas för stopptidsuppföljning, fungera som stöd för att förbättra det 

standardiserade arbetssättet för operatörerna och ge underlag för att kunna utbilda och ge träning till de 

operatörer som behöver det. 

8.5.2 Taktklockan 
Tiden på taktklockan blir mer komplicerad att räkna ut. Den räknas ut som den maximala cykeltiden av 

operatörsarbetet och maskinarbetet. I kapitel 7.2.2 på sida 46 beskrivs detta mer ingående. All tid som 

överstiger cykeltiden ska registreras som stopptid. Förutom stopptid ska även den exakta tiden för både 

Unload, Load och Rigg sparas. Denna data kan senare användas för att utvärdera hur arbetet har gått 

mer i detalj. 

Kapitel 8.4 på sida 57 tar upp ett problem som kan uppstå vid styrning med cykeltider. Problemet handlar 

om när växellådan i Load är okänd. Detta sker när växellådan anländer till pallplatsen efter takten har 

börjat. Det går nämligen inte att räkna ut den individuella cykeltiden vid dessa tillfällen, eftersom 
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cykeltiden delvis beror av Load. Lösningen till detta beskrivs också i kapitel 9.4 och går ut på att i 

efterhand korrigera taktklockan. Detta ställer lite större krav på funktionaliteten hos taktklockan. 

8.5.3 Arbetsbelastning för operatör 
En aspekt som har stor betydelse för förslaget om en ny styrningsmetod är hur operatörerna påverkas. 

Det är viktigt att arbetsbelastningen för operatörerna är jämn och att de inte upplever stress när de utför 

sina arbetsmoment. Det nya förslaget innebär som sagt att det skapas individuella cykeltider för olika 

varianter. Det innebär att den tillgängliga tiden för operatören att utföra sina arbetsmoment i varje takt 

kommer vara anpassad efter arbetsbelastningen. Följden av detta blir att operatören enligt teorin ska 

kunna arbeta i samma tempo oavsett vilka varianter som är i Load och Unload. Detta är en positiv 

skillnad då den nya styrningsmetoden jämförs med takttidsstyrning. Tidigare var den tillgängliga 

arbetstiden för operatör oberoende av den faktiska arbetsbelastningen. Följden av detta blev att 

operatörerna upplevde det som jobbigt när det kom varianter där mer arbete behövde utföras, vilket kan 

leda till stress. 

8.5.4 Ekonomisk påverkan 
Den ökade kapaciteten och den minskade genomloppstiden som det nya styrningsförlaget medför 

kommer innebära ekonomiska följder. På grund av den minskade genomloppstiden kommer en testrigg 

och en operatör oftare kunna friläggas. Om produktionstakten i framtiden höjs kommer den förbättrade 

kapaciteten i riggarna även innebära att eventuella nyinvesteringar i testriggar kan skjutas upp eller 

undvikas. Förslaget kommer även möjliggöra att buffertlagret hålls på en lägre nivå, vilket kommer 

minska det bundna kapitalet. 

8.5.5 Likheter med motortillverkningen 
Att styra testriggarna efter en individuell cykeltid har många likheter med hur testriggarna vid 

motormonteringen på Scania styrs. I kapitel 6.1 på sida 31 presenteras all information från Benchmark-

besöket på Scanias Motormontering. Precis som det nya styrningsförslaget som har tagits fram i den här 

rapporten styrs testriggarna vid motormonteringen efter individuella cykeltider. Variationen för 

cykeltiderna för motorerna varierar mellan 19 och 40 minuter, vilket är en större skillnad än vid 

växellådstillverkningen. Precis som vid växellådstillverkningen finns det en buffert som hanterar 

variationen. 

Vid motortillverkningen ingår både Load, Unload och Rigg i en takt, precis som vid 

växellådstillverkningen. Den stora skillnaden är att endast en motor ingår i en takt. Det innebär att 

testriggen inte kan testa en motor samtidigt som Load och Unload sker. Konsekvenserna av detta blir 

att effektiviteten minskar. Fördelen är att det är betydligt enklare att beräkna cykeltiderna då de bara 

beror på en växellåda per cykel. Att endast en motor ingår per cykel innebär att testriggarnas 

genomloppstid vid motormonteringen är helt sekvensoberoende, till skillnad från testriggarna vid 

växellådstillverkningen. 

Framtagningen av cykeltider för motorerna kan ske på olika sätt för en ny variant. Om det finns en 

liknande variant sedan tidigare sätts cykeltiden till motsvarande tid. Om den nya varianten är unik mäts 

ett antal cykler och sedan tas en cykeltid fram från de uppmätta tiderna. Cykeltiderna justeras även i 

efterhand med hjälp av stopptidsuppföljning. Här finns det många likheter med det nya förslaget för 

testriggarna. Skillnaden är att vid testriggarna ska alla uppmätta tider sparas och de uppmätta tiderna 

ska sedan användas för att automatiskt ta fram lämpliga cykeltider. 
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 Sekvensering 
Från simuleringsprogrammet för sekvensen under rubrik 7.2.2 på sida 46 visas resultatet av vilka 

förbättringar som skulle kunna göras genom att skapa en bättre sekvens av växellådorna. Förbättringen 

som kan göras är direkt kopplad till väntetiden. Från resultatet i Tabell 14 framgår det att efter 

flödesförbättringen, var väntetiden för operatören 0,1 % medan väntetiden för Rigg var 14 %. Det 

innebär att operatören nästan uteslutande är begränsande. Vidare innebär det att den tidsbesparing som 

finns att tjäna på att förbättra sekvensen i detta fall är 0,1 % av genomloppstiden. Syftet med att förbättra 

sekvensen är att jämna ut arbetsbelastningen mellan operatör och Rigg, men eftersom operatören alltid 

är begränsande blir skillnaden obetydlig. 14 % väntetid på Rigg innebär att det finns stora möjligheter 

till tidsbesparingar av att förbättra operatörsarbetet. Om operatörsarbetstiden förkortas genom att till 

exempel införa ett standardiserat arbetssätt kommer alla tidsbesparingar som görs för operatörstiden 

motsvara en ren förbättring i genomloppstid. Därför är det bättre att lägga fokus på att standardisera 

arbetssättet och förbättra operatörsmomentet istället för att fokusera på att förbättra sekvensen. 

När takttid användes som styrningsmetod hade sekvensen en stor inverkan på genomloppstiden. Detta 

beror på att med en fast takttid var det viktigt att cykeltiderna låg i närhet till takttiden på 335 sekunder. 

Load och Unload skulle tillsammans ligga nära men under 335 sekunder. Om cykeltiden låg för högt 

blev det missvisande stopptid och om cykeltiden låg långt under takten förlorades all den tiden i form 

av väntetid. Från Tabell 16 på sidan 50 framgår det att den maximala tidsskillnaden för operatörsarbetet 

ligger på 149 sekunder per takt. Från samma tabell framgår det även att den enklaste varianten i en takt 

gör att växellådan blir färdig 101 sekunder innan takten är klar. Att styra efter en fast takttid med stora 

variationer i cykeltider innebär ett slöseri i form av väntetid. Genom att använda en sekvens kan 

väntetiden minimeras. Detta kan göras genom att matcha ihop varianterna så att den sammanlagda 

cykeltiden ligger nära 335 sekunder. Även om en bra sekvens skapas kommer det fortfarande finnas en 

stor andel väntetid på taktklockan. För att undvika denna typ av väntetid måste istället styrningsmetoden 

bytas till cykeltidsstyrning. 

Om en sekvensering trots detta skulle vara aktuell skulle det bli komplext att beräkna sekvenseringen. 

Anledningen är att det är många växellådor mellan de växellådor som behöver anpassas efter varandra 

och att det finns många beroenden. Det finns fyra testriggar där tre växellådor ingår i varje takt. Det är 

operatörstiden för växellåda ett och tre som ska anpassas efter tiden i Rigg för växellåda två. Dessutom 

ingår varje växellåda i tre takter, vilket gör att varje växellåda är beroende både av de två föregående 

växellådorna och de två efterkommande. Utöver det kommer det ibland växellådor ifrån REP och 

utvecklingslinan, vilket försvårar sekvensen ytterligare. Det enda spelrummet som finns för att ändra på 

sekvenseringen är bufferten mellan monteringslinan och riggarna. Det betyder att det kommer behöva 

finnas fler växellådor i bufferten för att ge spelrum åt sekvenseringen. Växellådorna kommer in till 

bufferten enligt sex stycken mixningsregler som beskrivs i kapitel 6.4. Mixningsregler är anpassade efter 

monteringslinan och det går därför inte att anpassa sekvensen i ett tidigare skede för testriggarna.  

Vid ett byte till cykeltidsstyrning i dagsläget finns det som sagt knappt någon vinning som kan göras 

genom att införa en sekvensering. Detta beror på att det skiljer så pass lång tid mellan operatörsarbetet 

och maskintiden. Om operatörsarbetet i framtiden förbättras så att det ligger i närhet till maskintiden 

kommer dock en sekvens bli aktuell. Det viktiga då är att balansera den totala operatörstiden mot den 

totala maskintiden. Väntetiden som uppkommer genom att maskin väntar på operatör eller att operatören 

väntar på rigg kan på detta sätt minimeras. Om takttid behålls som styrningsmetod är det fortfarande 

intressant med en sekvensering, det diskuteras dock inte i rapporten. 
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 Ursprungliga KPI:er 
KPI:erna kan delas in i två grupper av mätetal. Den första gruppen består av de mätetal som presenteras 

på skärmar i den dagliga produktionen. Den andra gruppen är dold, men finns i IT-system och används 

främst vid strategiska möten och som bakgrundsdata vid förbättringsarbete. Denna studie analyserar 

främst den första gruppen av mätetal. Den andra gruppen påverkas dock som en konsekvens av analysen 

av den första gruppen. 

Mätetalen som presenteras tydligt i den dagliga produktionen beskrevs i kapitel 4.4 på sida 23. Av de 

ursprungliga nio mätetalen rekommenderas fem stycken att bytas ut (rödmarkerade i Figur 25 nedan). 

PPM (antal fel hos kund orsakade av testriggarna) visade aldrig något värde under studiens 

genomförande. Då mätetalet knappt används anses det vara fel plats att visa det. Är det ett problem med 

återkommande fel kan mätetalet sparas i EBBA för att diskuteras på veckovisa möten eller liknande. 

Ackumulerad stopptid är ett tydligt mätetal, det tas bort för att ersättas med tydligare mätetal som 

dessutom ger en fingervisning om orsaken till stopptiden. Läge och ackumulerat läge ersätts med ett 

mätetal som bedömer läget på ett annat sätt. Läget bestäms jämfört med monteringslinan istället för att 

visa hur testriggarna ligger till jämfört med testriggarnas planerade produktion. Det innebär också att 

planerat antal inte visas för testriggarna, de planeras istället hinna producera allt som monteringslinan 

tillverkar. Det har uppmärksammats några brister med läge och ackumulerat läge under studien. Ibland 

körs testriggarna utan att DIDRIK är inkopplad, bland annat vid ikappkörning eller på raster, det ger ett 

missvisande värde på ackumulerat läge. De växellådor som inte registrerats i systemet när DIDRIK varit 

urkopplad matas igenom manuellt igenom systemet dagen därpå. Det har inneburit att det ackumulerade 

läget legat på uppemot -100 dagen då DIDRIK inte använts för att dagen därpå legat på uppemot +100 

när växellådorna matats igenom manuellt. Det har gjort att det mätetalet inte varit tillförlitligt. Vid 

samtal med IT-avdelningen beskrev de hur läget i verkligheten uppmärksammas av operatörerna vid 

testriggarna. De förklarade att operatören först gick och kollade hur många växellådor det fanns i 

buffertlagret när de frågade om de fick låna en testrigg en stund. Var det för många växellådor i 

buffertlagret fick de vänta med det. 

 

Figur 25.  Nuvarande läget över de dagliga mätetalen, rödmarkerade rekommenderas att bytas ut. 

 Förslag på dagliga KPI:er 
Från teorikapitlet 3.3.7 på sida 16 framgår det att S.M.A.R.T bör följas vid val av mål för mätetal, det 

vill säga att de ska vara specifika, mätbara, möjliga att uppnå, realistiska och tidsbaserade. Att de är 

möjliga att uppnå och är realistiska är direkt kopplat till målen. Det innebär att mätetalen måste vara 

tidsbaserade, mätbara och specifika. Det nya förslaget över dagliga KPI:er vid testriggarna presenteras 

i Figur 26 nedan. De grönmarkerade rutorna är nya tillagda mätetal som inte visas kontinuerligt i den 

dagliga produktionen. Producerade OK behålls, det är en viktig del av den löpande 

produktionsrapporteringen som beskrivs i kapitel 3.3.1 på sida 12. Resterande KPI:er analyseras mer 

nedan. 
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Figur 26. Förslag på nya KPI:er vid den dagliga styrningen. 

8.8.1 Buffertläge 
Buffertläge är det mätetal som ersätter läge och ackumulerat läge. Syftet med mätetalet är att hålla koll 

på läget genom att jämföra hur stort buffertlagret mellan monteringslinan och testriggarna är jämfört 

med hur stort det bör vara. Det grundar sig i teorikapitlet 3.3.2 om PIA jämfört med SPIA på sida 12. 

SPIA är hur stort buffertlagret bör vara och PIA är hur stort det är. Enligt teorin ska en kvot mellan de 

två talen räknas ut och användas som mätetal. För att förtydliga mätetalet har kvoten ändrats till att bara 

visa antal. Från intervju med en produktionsplanerare (se kapitel 6.4 på sida 35) framgick det att 

börvärdet (SPIA) var 29 växellådor för buffertlagret, repområdet och EK-området och 49 på hela 

testriggsområdet (se Figur 7 på sida 18). Låt säga att börvärdet definieras för buffertlagret, repområdet 

och EK-området. Då används 29 som börvärde. Om det vid ett tillfälle var 34 växellådor på området 

skulle buffertläge vara grönt och visa 5 och om det var 24 skulle buffertläge vara rött och visa -5. 

Börvärdet från produktionsplaneraren grundade sig på antalet tillgängliga rack. För att få en praktisk 

innebörd i det dagliga arbetet rekommenderas börvärdet att bestämmas som gränsvärdet för när 

testriggarna ligger efter jämfört med monteringslinan eller inte. Är lagret större än gränsvärdet visar 

buffertläget röda negativa siffror vilket betyder att onödiga störningsmoment ska undvikas i 

produktionen. Är buffertlagret mindre än gränsvärdet visas gröna positiva siffror och då vet all personal 

att testriggarna ligger bra till och att olika störningsmoment, till exempel om en tekniker vill testa något 

i riggen, kan genomföras utan större problem för produktionen. 

Tanken är att EBBA ska hålla koll på hur många växellådor det finns i buffertlagret. För att göra det 

behövs en sensor i början och slutet av zonen som ska mätas. Lämpligen används en sensor när 

växellådan lyfts av från monteringslinan och antingen en sensor när växellådan hängs upp innan måleriet 

eller när den ställs av vid testriggarna beroende på vilken zon som väljs.   

8.8.2 Direct Run 
Direct Run är ett mätetal som används mycket på Scania. Direct Run är ett mått på hur stor andel av alla 

artiklar som produceras utan fel på första försöket. Vid testriggarna betyder det i praktiken hur stor andel 

av alla växellådor som inte behöver köras om via Rep. Direct Run är samma som First Time Through 

(FTT) som beskrivs i teoridelen i kapitel 3.3.3 på sida 13 och är ett tydligt mätetal för kvalitet och behålls 

därför.   

8.8.3 No Touch 
I nulägesbeskrivningen i kapitel 4.4 på sida 23 beskrevs att No Touch mäter procentandelen växellådor 

som går igenom processen utan ingrepp. I praktiken innebär det hur stor andel av växellådorna som inte 

behöver köras om i testriggen. Skillnaden mellan No Touch och Direct Run vid testriggarna är således 

de växellådor som efter att ha blivit underkända i en körning körs om direkt utan att skickas till Rep. No 

Touch är också ett intressant mätvärde som visar på en specifik typ av omkörning och behålls därför 

som mätetal. 
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8.8.4 OEE (TAK) 
Mätetalet OEE och dess delar Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet beskrevs 

genomgående i kapitel 3.3.4 från och med sida 13. I kapitlet finns bland annat Figur 6 som visar på olika 

sätt att mäta OEE. De två alternativ som är mest intressanta för testriggarna är OEE (frilagd cell) och 

OEE (cell del av lina). Dessa två alternativ analyserades vidare. Figur 6 bröts ned för att bara visa de två 

alternativen, det illustreras i Figur 27 nedan. Skillnaden mellan de två alternativen är att försörjningsbrist 

räknas som slöseri för OEE (frilagd cell) till skillnad mot OEE (cell del av lina) där det inte gör det. För 

testriggarna valdes det andra alternativet då försörjningsbrist inte räknas med i OEE. Den främsta 

anledningen till det är praktisk. Anledningen är att Scania kan välja att tillverka på till exempel tre eller 

fyra testriggar. Produktion vid fyra testriggar har en större benägenhet att ge försörjningsbrist än 

produktion vid tre testriggar då fyra testriggar har en högre kapacitet. Det innebär att OEE korrelerar 

med antalet producerande testriggar vilket inte är önskvärt. De olika delarna (TAK) i OEE illustreras 

ytterligare genom att visa vad som tillhör Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet. 

 

Figur 27. De tre delarna i OEE, tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitet 

Det finns olika sätt att presentera OEE, Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet i den 

dagliga produktionen. I kapitel 4.4.7 på sida 16 beskrivs tre olika sätt att beskriva det på, 

rekommenderade av företaget Vorne som arbetar med att ta fram skärmar som visar OEE i produktionen. 

Det alternativ som ansågs passa bäst var det som använde sig av T-stopptid, A-stopptid och K-stopptid. 

Anledningen var främst att det på ett snyggt sätt kunde byta ut den ackumulerade stopptiden mot tre 

typer av stopptid som även ger en fingervisning om orsaken till stopptiden. Den stopptid för T, A och K 

som ska presenteras i den dagliga verksamheten och syns i Figur 29 mäts på samma sätt som den 

ackumulerade stopptiden från de gamla KPI:erna (se Figur 26). Det vill säga, bara den stopptid som gick 

över taktklockans tid mest räknas med. I T-stopptiden ingår all stopptid som orsakas av att testriggen 

inte kan arbeta, till exempel maskinfel. I A-stopptid ingår all form av stopptid som uppkommer då 

testriggen kan arbeta men det fortfarande blev stopptid, till exempel om maskin eller operatör inte hinner 

med eller om det blir någon form av yttre störning som påverkar effektiviteten. K-stopptid består av alla 

NOK-körningar, både de som skickas till Rep och de som körs om direkt i en efterkommande takt utan 

att skickas till Rep. En växellåda som blir NOK körs som sagt två gånger, men det är bara den första 

körningens tid som räknas som K-stopptid, eftersom den körningen inte är värdeskapande. Ett problem 

vid bestämmande av hur K-stopptiden ska klassificeras uppkommer på grund av att det arbetas med en 

NOK-växellåda i tre olika takter, se Figur 29 nedan. 
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Figur 28. De arbetsmoment och takter som påverkas av en NOK-körning. 

Figur 28 illustrerar en svårighet i hur K-stopptiden ska definieras. Eftersom arbetet på växellådan som 

inte tillför något värde sker i olika takter och samverkar med andra växellådor blir det svårt att definiera 

vad som ska vara K-stopptid. Den bästa praktiska lösningen anses vara att se Takt 2 i Figur 28 som en 

icke-värdeskapande takt. Då kan K-stopptiden bestämmas som hela Takt 2 enligt Ekvation 23 nedan. 

 
 

𝐾𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑 = 𝑀𝑎𝑥(𝑅𝑖𝑔𝑔𝑇𝑎𝑘𝑡2, (𝐿𝑜𝑎𝑑𝑇𝑎𝑘𝑡2 + 𝑈𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑𝑇𝑎𝑘𝑡2)) (23)   

Från Figur 27 framgår det att slöseri kopplat till tillgänglighet och anläggningsutnyttjande beskrivs i tid, 

medan slöseri för kvalitet beskrivs i antal. På samma sätt är det i OEE-beräkningen i teorikapitlet 3.3.4 

på sida 13 där OEE i Scanias fall ska räknas ut genom att multiplicera Tillgänglighet med 

Anläggningsutnyttjande och Direct Run. Det finns dock en praktisk skillnad mellan hur det fungerar i 

testriggarna och vad den teoretiska definitionen av OEE grundar sig på. Baseras kvalitetstermen i OEE 

på antal (till exempel FTT eller Direct Run) tar OEE ingen hänsyn till skillnader i tidsförluster mellan 

de olika NOK-körningarna. Det är oftast inget problem för produktionsceller, eftersom kassaktioner och 

omarbeten bestäms efter att produktionscellen bearbetat produkten. Ett exempel på det återfinns i den 

benchmark som genomfördes vid bearbetningen (se kapitel 6.2 på sida 32). Där fanns det stationer efter 

de tillverkande produktionscellerna som utförde kvalitetskontroller och bedömde om de tillverkande 

artiklarna var godkända eller ej. Då blir det ingen skillnad i produktionstid mellan de felaktigt 

producerade produkterna. I testriggarna märker körprogrammet under körningen om det blir ett fel. Blir 

det ett fel avbryts körprogrammet och växellådan klassas som NOK. Det innebär att körtiden för 

felaktiga produkter i testriggarna kan variera mellan 5-300 sekunder se kapitel 6.8 på sida 42. På grund 

av tidsskillnaden mellan underkända växellådor i testriggarna rekommenderas OEE-termen för 

testriggarna baseras på K-stopptidstermen istället för Direct Run. I och med att K-stopptid även beräknas 

utifrån Load och Unload för innevarande takt (se ekvation 23 ovan) kommer inte tidsskillnaden bli lika 

extrem, det kommer dock fortfarande bli en tidsskillnad eftersom cykeltiderna för Load och Unload 

varierar. Beräkningen för OEE blir då enligt ekvation 24 nedan. 

  
 

𝑂𝐸𝐸 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 × 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 × 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 (24)   

Tillgänglighet och anläggningsutnyttjande beräknas i enlighet med kapitel 3.3.4 på sida 13. 

Kvalitetstermen beräknas på liknande sätt som tillgänglighetstermen enligt ekvation 25 nedan. 
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𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑 − 𝐾𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑
 (25)   

8.8.5 Orsakslista 
För att de nya KPI:erna ska kunna implementeras krävs det att orsakerna till alla stopp som inträffar 

sparas. När studien genomfördes var EBBA nyligen implementerat. Det finns en orsakslista i EBBA, 

men efter samtal med operatörer vid testriggarna framgick det att funktionen ännu inte är i bruk. Baserat 

på detta gjordes en analys av hur orsakslistan såg ut och vad de som implementerar orsakslistan i 

testriggarna bör tänka på vid implementation. 

Nedan presenteras hur strukturen kring stopptidspresentation i EBBA ser ut i dagsläget. Om det blir ett 

stopp i en testrigg är första steget att välja vilken position stoppet inträffade på. Dagens layout i EBBA 

syns i Figur 29 nedan. 

 

Figur 29. Val av stopptidsposition i EBBA. 

Om det blir ett stopp i Load för Homer till exempel, blir första steget för operatören som rapporterar 

stoppet att välja Homer Load. Vid övergång till styrning med cykeltider kommer EBBA hålla koll på 

om stoppet orsakats av Load, Rigg eller Unload automatiskt. Därför skulle detta steg kunna 

automatiseras så att operatören inte behöver välja position. 

När Homer Load har valts väljer operatören först om stoppet orsakats av Process eller Produkt. Annan 

information som position, artikel och Pop-ID ges automatiskt av EBBA se Figur 30 nedan. 
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Figur 30. Information från stopp i EBBA 

 I Figur 30 finns en tom rad där orsaken till stopptiden ska stå när det väl är implementerat vid 

testriggarna. De orsakerna som finns i EBBA är definierade i huvud- och underkategorier. 

Huvudkategorierna i orsakslistan för Process i EBBA illustreras i Figur 31 nedan. 

 

Figur 31 Huvudkategorierna i orsakslistan 

Totalt sett finns det 33 underkategorier till sju av de tio huvudkategorierna. En viktig aspekt vid 

implementeringen av orsakslistan vid testriggarna är att se till att det är enkelt och går fort att välja orsak. 

Helst ska operatören inte behöva klicka sig fram flera gånger för att ange orsaken. En smidig lösning är 

att använda en rullista som operatören kan välja ifrån tillsammans med en möjlighet att skriva en 

kommentar vid behov. Vid monteringslinan hade det redan införts att operatören alltid skulle ange orsak 

till alla stopp. Det tog dock för lång tid att välja orsak, vilket ledde till att Scania gick över till att låta 

Team Leader ange alla stopptidsorsaker vid monteringslinan. Vid testriggarna blir inte det ett lika stort 

problem då operatören har 54 sekunder på sig att ange stopptidsorsaken, på grund av väntetider under 

transporter innan nästa takt kan påbörjas. Att reducera tiden det tar att ange stopptidsorsak är fortfarande 

av vikt, då operatören ibland har andra uppgifter som ska hinnas med under de 54 sekunderna. 
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8.8.6 Klassificering av orsaker 
Det räcker inte med att endast spara orsakerna till alla stopp för att de nya KPI:erna ska fungera. Alla 

förinställda val av orsaker måste vara klassificerade som antingen T-stopptid, A-stopptid eller K-

stopptid. Vid besöket vid bearbetningen framgick det hur deras klassificeringslista såg ut (se Figur 19 

på sida 34). Förutom T-, A- och K-stopptid som ingår i OEE finns även planerad stopptid. Förbestämda 

raster vid till exempel luncher räknas inte med i planerad stopptid eftersom de inte ingår i planerad 

arbetstid. I Tabell 21 nedan listas några av de vanligaste orsakerna till stopptid och hur de bör 

klassificeras. 

Tabell 21. Klassificering av orsaker till stopptid. 

Orsak Klassificering 

Maskinfel T-stopptid 

Kablagebyte T-stopptid 

Ej följt standard A-stopptid 

Bemanning A-stopptid 

Operatör hinner inte med A-stopptid 

Testrigg hinner inte med A-stopptid 

Yttre störning A-stopptid 

Påfyllning av filter A-stopptid 

Läcktest A-stopptid 

Växellåda från Rep A-stopptid 

NOK-körning K-stopptid 

Planerade stopp Planerat stopp 

Försörjningsbrist (tomt in) Planerat stopp 

Fullt ut Planerat stopp 

 
Delar från denna listan kan användas som en rullista vid implementeringen av orsaksregistrering vid 

testriggarna. Vissa orsaker, såsom Testrigg hinner inte med, skulle kunna registreras automatiskt för att 

minska onödigt arbete för operatören. Det bör finnas möjlighet till att lämna en kort kommentar för 

operatören, det kan vara användbart vid till exempel yttre störning. 

Maskinfel och kablagebyte innebär att testriggen inte kan arbeta och är därför exempel på T-stopptid. 

Om operatör eller testrigg inte hinner med eller om standard inte efterföljs räknas det som A-stopptid 

eftersom hastigheten sänkts. Det går att argumentera för att bemanning ska vara en del av T-stopptiden 

då produktionscellen inte kan arbeta utan bemanning. Stopp på grund av bemanning definieras dock 

som A-stopptid precis som det gör vid bearbetningen (se Figur 19 på sida 34) eftersom personal alltid 

ska vara på plats under planerad produktionstid. Läcktest och växellådor från Rep gör att testningen tar 

längre tid och definieras därför som A-stopptid. Med yttre störning menas till exempel om Team Leader 

hör av sig på radion och stör arbetet vilket också kan leda till A-stopptid. Påfyllning av filter ska göras 

innan filtren tar slut. Det är en arbetsuppgift som kan leda till långsammare operatörsarbete, därför 

definieras det som A-stopptid. Vid NOK-körning blir hela takten definierad som K-stopptid eftersom 

inget värdeskapande arbete tillförts under takten. Även tid som överstiger cykeltiden för växellådan 

definieras som K-stopptid av samma anledning. Planerade stopp, tomt in och fullt ut, räknas som 

planerad stopptid. Planerade stopp kan till exempel vara möten eller om en testrigg inte används, raster 

räknas inte in där då de inte är en del av den planerade arbetstiden. Tomt in och fullt ut som ingår i 

försörjningsbrist räknas in i planerade stopp istället för T-stopptid på grund av resonemanget i början av 

kapitel 8.8.4 på sida 64. Logistikstopp räknas som försörjningsbrist och således planerad stopptid. 

Exemplet i sista stycket i kapitel 8.4 på sida 57 visar hur logistikstopp mäts i praktiken. Ett problem 
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uppstår om logistik ofta misslyckas med att leverera växellådor i tid. Då kommer inte det att synas i 

stopptid eller OEE. En lösning på detta skulle vara att definiera försörjningsbrist som T-stopptid istället 

för planerat stopp. Från teorin (se stycket om tillgänglighet i kapitel 3.3.4 på sida 13) framgår det att det 

är vanligt att låta T-stopptid vara försörjningsbrist, men det går att definiera det som antingen planerat 

stopp eller T-stopptid (se Figur 6 och Figur 27 på sidorna 14 och 64). Anledningen till att 

försörjningsbrist definierats som planerat stopp framgår som sagt i kapitel 8.8.4 och blir en praktisk 

motsättning till logistikproblemet. Det går att lösa motsättningen genom att skilja på logistikstopp och 

försörjningsbrist, där försörjningsbrist räknas som planerat stopp och logistikstopp som T-stopptid. Hur 

denna definitionsskillnad skulle gå till diskuteras dock inte i denna studie. 

 KPI:er i EBBA för vidare analys 
Förutom de KPI:er som dagligen kommer att synas vid produktionen ska det även finnas möjligheter 

för vidare analys via EBBA. Information om körtider för både Load, Unload och Rigg kommer sparas 

för alla växellådor. Utöver det kommer även stopptiden som registreras kunna delas upp i olika typer av 

stopptid. Informationen ska kunna överblickas på ett enkelt sätt, till exempel genom cirkeldiagram. 

8.9.1 Fördelning av tillgänglig arbetstid 
För att få en tydlig överblick av hur tidfördelningen ser ut under ett skift ska möjligheten finnas att 

analysera det via EBBA. Ett exempel på hur denna data skulle kunna presenteras är i ett cirkeldiagram. 

Figur 32 nedan visar ett exempel med fiktiva siffror. 

 

Figur 32. Exempel på hur fördelningen av tillgänglig arbetstid tydliggörs med ett cirkeldiagram 

Cirkeldiagrammet har delat in den totala tillgängliga arbetstiden i T-,A- och K-stopptid, Planerade Stopp 

och Producerande tid. Den totala tillgängliga tiden motsvarar skiftets längd efter att raster räknats bort. 

Producerande tid motsvarar all tid som artiklar tillverkas med godkänd kvalitet. Stopptiden har delats in 

i T-, A- och K-stopptid samt planerade stopp. I kapitel 8.8.6 på sida 68 beskrivs dessa mer ingående. 

Planerade stopp innefattar till exempel möten, beläggningsbrist eller när en maskin inte används.  

Beläggningsbristen kommer att öka när alla fyra testriggarna körs med full kapacitet. Om bara tre av 

riggarna istället används kommer beläggningsbristen minska, men tiden ligger fortfarande kvar under 

Planerade stopp, men hamnar istället i underkategorin planerade stopp (se Tabell 21 på sida 68). Värdet 

på OEE kommer därför inte påverkas av planerade stopp och beläggningsbrist.  
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Ett cirkeldiagram av den här typen ska kunna skapas både totalt för alla testriggar och individuellt för 

var och en av testriggarna. Syftet med cirkeldiagrammen är att snabbt ge en tydlig översikt över hur 

arbetet vid testriggarna har gått. Andelen producerande tid ger ett bra mått på kapacitetsutnyttjandet vid 

testriggarna. Till exempel kommer en överkapacitet vid testriggarna leda till en högre andel Planerade 

stopp, vilket kommer ge ett lägre kapacitetsutnyttjande. Uppdelningen av stopptiden ger även bra 

underlag för vilka områden som bör prioriteras för förbättringsåtgärder. 

8.9.2 Fördelning av A-stopptid 
Eftersom A-stopptiden både beror på Maskin och Operatör är det viktigt att kunna skilja på de två. 

Därför ska de två kunna analyseras separat via EBBA. Ett förslag är att resultatet åskådliggörs i 

cirkeldiagram, ett för operatör och ett för maskin. Figur 33 nedan visar ett exempel på hur ett 

cirkeldiagram för stopptidsuppföljning för operatör skulle kunna se ut.  

 

Figur 33. Cirkeldiagram för stopptidsuppföljning av operatörstid 

Cirkeldiagrammet är indelat i fem olika kategorier: Synlig stopptid, Dold stopptid, Väntetid, 

Transporttid och Producerande tid. Den synliga stopptiden är när operatören har varit begränsande och 

genomloppstiden har påverkats negativt av stopptiden. Dold stopptid är när operatören har arbetat 

långsammare än cykeltiden, men eftersom maskinen har tagit längre tid har stopptiden inte påverkat 

genomloppstiden. Väntetid skapas när operatören är färdig innan maskinen och får vänta på att maskinen 

ska avsluta sin cykel. Transporttiden är tiden då operatören inte kan arbeta för att växellådorna 

transporteras inne i riggen. Producerande tid är den tid då operatören skapar värde i processen. 

Den totala stopptiden för operatören är alltså summan av den synliga stopptiden och den dolda 

stopptiden. Väntetiden är intressant då den visar hur stor andel av tiden som maskinen har varit 

begränsande. Transporttiden är i nuläget 54 sekunder för operatören. Anledningen till att den visas 

separat beror på att den står för en så pass stor del av cykeln. 

På samma sätt ska arbetstiden i maskinen kunna undersökas noggrannare. Figur 34 nedan visar ett 

förslag på hur fördelningen av arbetstiden i maskinen kan presenteras. 
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Figur 34. Cirkeldiagram för stopptidsuppföljning av maskintid 

Fördelningen av maskintiden är uppdelad i fem olika kategorier på samma sätt som fördelningen av 

operatörstid. Skillnaden är att stopptider som visas istället är för maskin och att väntetiden istället är när 

maskinen måste vänta på operatör. 

Stopptiderna från Figur 33 och Figur 34 ovan är baserade på de individuella cykeltiderna för Load, 

Unload och Rigg. När stopptiden klassificeras som något annat än A-stopptid, (se Tabell 21 för olika 

klassificeringar) kommer tiden inte räknas med i cirkeldiagrammen ovan. 

Genom att jämföra väntetiden för maskin med väntetiden för operatör går det att se vilken resurs som är 

begränsande. Om väntetiden är hög både för operatör och maskin innebär det att cykeltiderna för 

operatör och maskin har varierat mycket inom samma takt, något som skulle kunna förbättras med en 

bättre sekvens. Väntetiden baseras på förhållandet mellan operatörstid och maskintid. 

Förändringsprojektet G5 kommer att påverka hur detta förhållande ser ut. Genom att använda sig av en 

sådan uppföljning som beskrivs ovan kommer det enkelt gå att se vilka områden som ska prioriteras för 

förbättringsarbeten. 

8.9.3 Cykeltidsuppföljning i EBBA 
Hur cykeltidsuppföljningen bör gå till förklarades i förslaget på styrningsmetod under kapitel 8.5.1 på 

sida 59. Där nämndes bland annat att cykeltidsuppföljningen kan autogenereras med hjälp av en 

algoritm. För att inte bli alltför beroende av autogenereringen är det bra om uppföljningen kan analyseras 

på ett smidigt sätt. Därför rekommenderas en cykeltidsuppföljning i tabellformat för cykeltiderna i Load, 

Unload och Rigg. Ett exempel på hur cykeltidsuppföljningen kan se ut visas i Figur 35 nedan.  

 

Figur 35. Exempel på hur cykeltidsuppföljningen kan se ut i EBBA 
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I Figur 35 kopplas de definierade cykeltiderna från styrningsförslaget samman med stopptidsorsakerna 

från KPI-förslagen. Det är bara Unload och Load som visas, men även Rigg borde vara med i 

cykeltidsuppföljningen. De olika raderna representerar arbetet som skedde i respektive takt, vilken 

växellåda det var, vilken cykeltid växellådan har i nuläget, hur mycket stopptid det blev jämfört med 

cykeltiden samt vilken testrigg och operatör det var. Detta kombineras sedan med information från 

registreringen av stopptidsorsaker. Det ska vara möjligt att söka efter specifika växellådor i Load och 

Unload för exempelvis en tekniker som undrar varför en viss typ av växellåda ofta har stopptid. 

 Hur påverkas förslagen av förändringsprojektet G5 
G5-projektet var ett projekt som utvecklades under tiden som studien genomfördes. I slutet av studien 

pågick en testperiod då vissa utvalda kunder fick testa lastbilar med G5. Det innebar att en till två stycken 

växellådor per dag tillverkades med G5 i slutet av studien. Framöver kommer G5 införas på alla Scania-

lastbilar. G5-förändringen innebär att växellådans styrbox monteras direkt på växellådan istället för att 

som tidigare sitta inne i hytten. När styrboxen satt inne i hytten var det många kablar som fick dras en 

lång väg, styrboxen med kablar tog även upp en del plats i hytten. En generell anledning till G5 var att 

det som tillhör växellådan borde tillverkas tillsammans med växellådan. G5 innebär att flera 

arbetsmoment försvinner vid chassiproduktionen och att några tillkommer vid växellådsmonteringen. 

Det resulterar också i vissa förändringar kopplat till arbetstid för operatör och maskin vid testriggarna. 

Växellådor med Opticruise (OPC) kommer gå snabbare att testa medan manuella lådor kommer ta längre 

tid. Exakt hur stor skillnaden kommer bli var svår att uppskatta utan mätdata. Operatörsarbetet var dock 

lite enklare att uppskatta då G5-förändringen innebär att montören slipper koppla in ett flertal kablar 

som inte längre finns på växellådan. Från operatörstidmätningen gick det att uppskatta vilka 

arbetsmoment i Figur 22 på sida 41 som kommer minska eller öka i tid samt med hur mycket. Samtal 

fördes med ansvarig person för G5 i testriggarna om vad för kablar som försvinner och tillkommer. 

Därefter gjordes en grov uppskattning av författarna hur lång tidsskillnad det skulle betyda för de olika 

arbetsmomenten. För operatörsarbetet i testriggen innebär G5 följande: 

 Skruvkablarna i moment 9 (Load) försvinner 

 Kablarna i moment 10 (Load) reduceras till en kabel 

 I princip återstår bara en luftkabel i moment 11 (Load) 

Utifrån detta gjordes en grov uppskattning på skillnaden mot de framtagna cykeltiderna från denna 

studie. Förändringarna i de olika arbetsmomenten definierades enligt följande (se även Figur 22): 

 Moment 1 går 12 sekunder snabbare, men aldrig under 10 sekunder (Unload). 

 Moment 9 går 15 sekunder snabbare, men aldrig under 10 sekunder (Load). 

 Moment 10 går 30 sekunder snabbare, men aldrig under noll sekunder (Load). 

 Moment 11 går sju sekunder snabbare för de mätpunkter som överstiger sju sekunder, men 
aldrig under sju sekunder. De mätpunkter som var lägre än sju sekunder ändras inte.  

Anledningen till att moment 9 och 1 inte definierades lägre än 10 sekunder berodde på att vissa 

moment (till exempel gång) fortfarande var kvar. Däremot behölls yttre störningars påverkan på 

insamlad mätdata i och med att momenten minskades med ett visst antal sekunder istället för att 

sätta samma värden överallt. Resultatet från de 82 mätpunkterna från operatörstidmätningen visas i 

ett histogram, se Figur 36 nedan.  
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Figur 36. Grov uppskattning över förbättring i operatörstid med G5 vid testriggarna 

Förbättringen för operatörsarbetet blev i snitt 42,9 sekunder per takt. Förbättringen beror dock även på 

växellådstyp och olika störningar vid operatörstidmätningen. Förbättringen varierar därför från tio 

sekunder till uppemot 70 sekunder. Denna förbättring kommer ge en stor förbättring av cykeltiderna i 

testriggarna med tanke på att operatören väntar på maskinen i 0,1 % av cykeltiden och maskinen väntar 

på operatören i 14 % av cykeltiden, när det bortses från stopptid (se Tabell 14 på sida 47). Från analys 

av operatörstidmätningen framgick att den genomsnittliga cykeltiden för operatörsarbetet medräknat 

stopptid kommer bli cirka 335,8 sekunder (se Tabell 19 på sida 53). Eftersom operatören i stor grad var 

begränsande innebär det att förbättringen på 42,9 sekunder till stor del blir en ren förbättring i total 

cykeltid för produktionscellen. I procent blir förbättringen 
42,9

335,8
= 12,8 % . I verkligheten kommer 

förbättringen inte bli så stor som 12,8 % eftersom förbättringen varierar mycket mellan 

växellådsvarianter vilket leder till att maskinen kommer bli begränsande oftare ju mer operatörsarbetet 

förbättras. En annan aspekt som också påverkar är att skillnaden i maskincykeltid mellan OPC-lådor 

och manuella lådor kommer att öka. Förbättringen i kapacitet vid övergången till G5 kommer bli 

betydligt mindre om testriggarna fortsätter att styras med takttid. 

Exakt hur de förslag som framtagits i studien kommer påverkas av G5-förändringen är svårt att förutse. 

Vissa slutsatser går däremot att konstatera. Operatörsarbetet kommer att gå snabbare vilket kommer ge 

en stor förbättring då operatören i större grad än maskinen är begränsande. Variationerna i cykeltid för 

operatörsarbetet kopplat till växellådstyperna kommer att minska, men flera skillnader kommer 

fortfarande kvarstå. Variationerna för maskinarbetet är svår att uttala sig om, skillnaden mellan OPC 

och manuella lådor kommer dock att öka. Generellt sätt kommer det fortfarande att finnas variationer 

och anledningarna till förändringen av styrningen av testriggarna kommer kvarstå. Att snabbt och 

smidigt komma igång med mätning och presentation av de nya KPI:erna kommer vara avgörande för att 

se exakt vilka skillnader som uppkommer och hur de ska hanteras. 
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9  Slutsatser 
Nedan presenteras de slutsatser som kunde dras efter analysen var färdigställd. 

 Styrningsförslag 
Scania bör byta styrningsmetod från takttidsstyrning till cykeltidsstyrning. Det skulle medföra en 

 förbättrad kapacitet och 

 tillförlitligare stopptid 

De bakomliggande orsakerna till detta är  

 utformningen av produktionsflödet vid testriggarna och 

 variationen i cykeltider 

Punkterna ovan beskrivs i kapitel 9.1.1 till och med 9.1.4 nedan och är baserade på kapitel 8.3.2 på sida 

55.  

9.1.1 Förbättrad kapacitet 
Ett byte från takttidsstyrning till cykeltidsstyrning skulle innebära följande förbättringar: 

 En minskad väntetid på minst 4 % 

 Nästan all stopptid som tidigare orsakades av testriggen förvinner 

 Operatören blir begränsande i 14 % av tiden, vilket innebär att motsvarande 
kapacitetsförbättring kan skapas genom att förbättra operatörsarbetet 

Den första punkten innebär en direkt förbättrad kapacitet på minst 4 %. Efter flödesförbättringen har 

genomförts i testriggarna kommer operatören alltid vara begränsande, vilket kommer innebära att nästan 

all den stopptid som tidigare orsakades av testriggen kommer undvikas. Framtida förbättringar av 

operatörsarbetet kommer ha en direkt positiv påverkan på kapaciteten.  

9.1.2 Tillförlitligare stopptid 
När takttid användes som styrningsmetod fick det negativa följder på stopptidsmätningen. Stopptiden 

blev otillförlitlig och visade felaktiga värden. Det fanns två anledningar till detta:  

1. Stopptid som låg innanför takttiden doldes och  
2. körningar gav stopptid även fast standard följdes 

Första anledningen uppstår när cykeltiden är lägre än takttiden. Andra anledningen uppstår när 

variantens cykeltid är längre än takttiden.  

Om istället cykeltid används som styrningsmetod med individuella cykeltider försvinner båda orsakerna 

till otillförlitlig stopptid. Ingen stopptid kommer att döljas på grund av taktklockan och all stopptid som 

registreras är faktisk stopptid. 

9.1.3 Utformning av produktionsflödet  
I Tabell 22 nedan listas de traditionella nackdelarna med cykeltidsstyrning och varför de inte gäller vid 

testriggarna. Tabell 23 listar de traditionella fördelarna med takttidsstyrning och hur utformningen av 

testriggarna gör att de inte fungerar där.  
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Tabell 22. Traditionella nackdelar med cykeltidsstyrning och varför de inte gäller vid testriggarna. 

Traditionella nackdelar med 

cykeltidsstyrning 

Vid testriggarna 

Risk för överproduktion Kan inte producera mer än monteringslinan 

Ojämnare flöde och arbetsbelastning Flöde och arbetsbelastning blir samma som vid 
takttidsstyrning 

Kräver större lager för att förhindra 
försörjningsbrist 

Överkapacitet mot monteringslinan skapar ett 
pullflöde 

 

Tabell 23. Traditionella fördelar med takttidsstyrning och varför de inte gäller vid testriggarna. 

Traditionella fördelar med 

takttidsstyrning 

Vid testriggarna 

Ingen risk för överproduktion Det finns ingen risk för överproduktion med 
cykeltidsstyrning heller 

Jämnare flöde och arbetsbelastning Samma flöde och arbetsbelastning som vid 
cykeltidsstyrning 

Möjliggör mindre lager Bufferten kommer ligga på samma nivå som 
takttidsstyrning eller lägre med cykeltidsstyrning 

Alla produktionssteg taktar vidare samtidigt 
vilket förhindrar lager mellan 
produktionsstegen 

Det kan inte skapas lager mellan testriggarna 
eftersom de ligger parallellt med varandra 

Lätt att omfördela arbetsbelastningen Det går inte att omfördela arbetsbelastningen, 
eftersom testriggarna ligger parallellt med 
varandra 

 

Slutsatsen av detta är att utformningen av produktionsflödet i testriggarna inte ger de fördelar som en 

takttidsstyrning brukar ge samt att nackdelarna med cykeltidsstyrning inte gäller. 

9.1.4 Variationer i cykeltider 
Cykeltiderna för operatör varierar med upp till 149 sekunder per takt. Cykeltiderna för testriggen 

varierar med upp till 81,6 sekunder. Den stora variationen medför stora problem när takttidsstyrning ska 

användas. Den stora variationen medför ett stort slöseri i form av väntetid. 

Takttiden ska enligt teorin aldrig ligga under den högsta cykeltiden, men vid testriggarna så ligger 19 % 

av cykeltiderna över takttiden. Takttiden skulle behöva höjas till 383 sekunder för att undvika detta, men 

det skulle bara innebära ett större slöseri. 

9.1.5 Sammanfattning av styrningsförslaget 
Testriggarna ska styras av individuella cykeltider, där cykeltiden beräknas innan varje takt. 

Operatörstiden ska delas in i Load och Unload, där de specifika tiderna sparas kopplat till rätt 

växellådstyp, även tiden för Rigg ska sparas. Tiderna som sparas ska sedan ligga till underlag för att 

automatiskt uppdatera de individuella cykeltiderna för Unload, Load och Rigg för alla växellådstyper. 

Styrningsförslaget presenteras i detalj i kapitel 8.5 på sida 58. 

Eftersom operatören är begränsande både före och efter styrningsförslaget är det viktigt att tänka på 

operatörernas arbetsförhållande för att minska risken för stress i arbetet. Med det nya styrningsförslaget 

kommer operatörerna att få en mer jämn arbetsbelastning och därför kunna arbeta i samma tempo oavsett 

vilka varianter som kommer. Tack vare detta behöver operatörerna inte längre uppleva det som jobbigt 
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när flera tuffa varianter kommer i rad och arbetet inte hinner utföras enligt utsatt tid. Detta förklaras 

utförligare i kapitel 8.5.3 på sida 60. 

 Standardiserat arbetssätt 
Operatörsarbetet måste standardiseras. Enligt Tabell 20 på sida 54 framgår det att operatörssnittet 

varierade kraftigt mellan de olika operatörerna. Den genomsnittliga tiden för olika operatörer att utföra 

samma arbete varierar i genomsnitt med upp till 30 sekunder per takt. Detta är något som går att förbättra 

genom uppföljning av standardiserat arbetssätt. Genom att förbättra operatörsarbetet kommer även 

genomloppstiden minska. 

 Sekvensering 
Sekvensen var viktig när takttid användes som styrningsmetod. Om cykeltid används som 

styrningsmetod blir operatören nästan uteslutande begränsande. Det medför att en sekvens inte förbättrar 

genomloppstiden. Om operatörsarbetet förbättras så att det ligger närmare i tid med maskinarbetet 

kommer en sekvens bli aktuell. Det viktiga att tänka på vid skapandet av en sekvens är att 

operatörsarbetet ska vara balanserat med maskinarbetet. Men utformningen av en sekvens kommer bli 

komplex på grund av flödet genom testriggarna. 

 KPI:er i den dagliga produktionen 
Ett förslag togs fram med nya mätetal att visa på de befintliga skärmarna i den dagliga produktionen. 

Först valdes gamla mätvärden bort för att sedan ersättas med de nya. De gamla mätetalen som valdes 

bort var  

 Läge,  

 PPM,  

 Planerat Antal,  

 Ackumulerat Läge och  

 Ackumulerad Stopptid (se kapitel 8.7 på sida 62).  

De nya mätetalen var  

 Buffertläge,  

 T-stopptid,  

 A-stopptid,  

 K-stopptid och  

 OEE (se kapitel 8.8 på sida 62).  

För att de nya KPI:erna ska fungera krävs en orsaksklassificering i T-, A- och K-stopptid för alla 

stopptider. En orsakslista fanns redan i EBBA, men var inte implementerad i testriggarna vid studiens 

genomförande. En klassificeringslista togs fram för de vanligaste stopptidsorsakerna (se Tabell 21 på 

sida 68). För att stopptidsorsakerna ska registreras på ett smidigt sätt bör en obligatorisk rullista dyka 

upp (se kapitel 8.8.6 på sida 68) där operatören måste välja orsak då det blivit stopptid i en takt. Alla 

orsaker i rullistan ska redan vara klassificerade och finnas som fördefinierade val. Efter varje takt måste 

operatören vänta på transporter av växellådor i testriggen i 54 sekunder. Under den tiden hinner 

operatören välja stopptidsorsak för föregående takt, vid stopptid.  

 KPI:er för djupare analys 
Utöver de KPI:er som uppdateras och visas i den dagliga produktionen har även förslag på KPI:er för 

vidare analys i IT-systemet EBBA presenterats. I förslaget presenteras först ett cirkeldiagram som visar 

fördelningen av den totala tillgängliga arbetstiden i testriggen uppdelad i T-, A- och K-stopptid, Planerad 
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stopptid samt Producerande tid (se kapitel 8.9.1 på sida 69). Därefter visas ytterligare cirkeldiagram för 

djupare analys av A-stopptid, där A-stopptiden delas upp i en maskin- och operatörsdel (se kapitel 8.9.2 

på sida 70).  Där delas arbetstiden in i Synlig stopptid, Dold stopptid, Väntetid, Transporttid och 

Producerande tid. Cirkeldiagrammen visar hur ofta genomloppstiden försämrats på grund av stopptid 

från operatör och maskin. Det visar också hur ofta operatören måste vänta på maskin och vice versa. 

Slutligen presenterades ett förslag på hur ett hjälpmedel till cykeltidsuppföljningen kan se ut i EBBA. 

Resultatet presenteras i Figur 35 på sida 71. Hjälpmedlet är främst till för att överblicka 

cykeltidsuppföljningen samt att på ett enkelt sätt kunna analysera varför det uppkommer stopptid för 

specifika växellådstyper. 

 G5 kopplat till förslagen på styrning och KPI 
G5 är ett pågående förändringsprojekt som kommer påverka cykeltiderna vid testriggarna. En följd av 

G5 blir att operatörsarbetet uppskattningsvis förbättras med i snitt 42,9 sekunder per takt. Förändringen 

kommer troligtvis variera mellan 10 till 70 sekunder beroende på växellådstyp. Det är svårt att uppskatta 

exakt hur stor påverkan detta har på genomloppstiden, men om all förbättring i operatörstid skulle 

motsvara en ren förbättring i genomloppstid skulle det innebära en förbättring på 12,8 %. All 

operatörstid kommer dock inte motsvara en förbättring i genomloppstid (se kapitel 8.10 på sida 72), men 

en stor del av förbättringen kommer ge en förbättring i genomloppstid eftersom maskinen väntar på 

operatören 14 % av tiden. (se kapitel 9.1.1). Om takttiden på 335 sekunder behålls som styrningsmetod 

kommer G5 knappt innebära någon förbättring. Följden kommer bli att den dolda stopptiden kommer 

att öka, men även att den synliga stopptiden kommer minska, medan genomloppstiden skulle förbli 

nästan oförändrad. G5 kommer även innebära skillnader i maskincykeltider, men de är svåra att 

uppskatta i dagsläget. Generellt sätt kommer G5 inte påverka behovet av att implementera förslagen på 

styrningsmetod och KPI:er, däremot kommer det innebära att det är viktigt att implementera de nya 

KPI:erna omgående för att påskynda analysen av hur G5 påverkar arbetet vid testriggarna.  
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10  Rekommendationer till fortsatt arbete 
Kapitlet förklarar hur Scania rekommenderas arbeta vidare med de slutsatser som dragits från studien 

samt hur rapporten kan användas som hjälpmedel vid det fortsatta arbetet. 

 Implementering 
Studien avgränsade sig från att utföra någon form av implementering. För Scanias fortsatta arbete är det 

däremot intressant att förklara kort och koncist vad som behöver göras för att studiens förslag ska kunna 

implementeras på ett tillfredställande sätt. 

1. Installera skannrar (se kapitel 8.4 på sida 57 samt kapitel 8.8.1 på sida 63) 
2. Implementera cykeltidsstyrning (se kapitel 9.1.5 på sida 75) 
3. Genomför flödesförbättring (se kapitel 7.2.2 på sida 46) 
4. Inför obligatorisk orsakslista vid testriggarna (se kapitel 8.8.5 och 8.8.6 på sida 66 och 68) 
5. Inför de nya KPI:erna i den dagliga produktionen (se kapitel 8.8 på sida 62) 
6. Inför KPI:er i EBBA för vidare analys (se kapitel 8.9 på sida 69) 

Implementeringen måste inte ske i den ordning som presenterats ovan. Det går att arbeta parallellt med 

implementeringarna. Skannrarna bör installeras vid pallplatsen där truck levererar växellådor till 

testriggarna för att hålla koll på vilken växellåda som är i Load, samt där truck hämtar växellåda vid 

monteringslinan för att kunna registrera antalet växellådor i buffertlagret som krävs för de dagliga 

KPI:erna. 

 Försörjningsbrist och logistikstopp 
Ett framtida problem som uppstår med de nya dagliga KPI:erna är att logistikstopp ingår i 

försörjningsbrist och därför tillhör planerade stopp och därmed inte medräknas i OEE eller stopptiden i 

de dagliga KPI:erna (se kapitel 8.8.6 på sida 68). Problemet går att lösa genom att särskilja på 

försörjningsbrist och logistikstopp, till exempel genom att säga att det blir logistikstopp istället för 

försörjningsbrist när det finns ett visst antal växellådor i buffertlagret, men det är något Scania får 

undersöka vidare. 

 Sekvensering  
Från kapitel 8.6 på sida 61 framgår det att syftet med att förbättra sekvensen är att jämna ut 

arbetsbelastningen mellan operatör och Rigg, men eftersom operatören alltid är begränsande blir en 

förbättrad sekvens obetydlig. I och med införandet av G5 kan detta faktum förändras eftersom 

operatörstiderna kommer förbättras med i snitt 42,9 sekunder (se kapitel 9.6 på sida 77). Därför kan 

sekvenseringen bli aktuell att utvärdera igen efter införandet av G5. Rekommendationen är att först 

införa de nya KPI:erna för att underlätta utvärderingen. Om det beslutas om en sekvensering är det 

viktigt att komma ihåg att det endast går att göra en effektiv sekvensering med hjälp av buffertlagret 

mellan monteringslinan och testriggarna. Tredje stycket i kapitel 8.6 på sida 61 går igenom varför det 

inte är rimligt med en sekvensering vid produktionsplaneringen.    
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Bilaga 7, Flödesschema för simuleringsprogrammet för sekvensen 
 

Förkortning Beskrivning 
Ct_f Cykeltid faktisk, den faktiska körtiden för växellådan 
L Load, Tid i Load 
M Maskin, Tid i Maskin 
t Tid, förfluten tid sedan start 
T_k Tid kvar, hur många sekunder som återstår av testet 
T_l Tid Load, hur många sekunder testet tar i Load 
T_m Tid Maskin, hur många sekunder testet tar i Maskin 
T_u Tid kvar, hur många sekunder testet tar i Unload 
U Unload, Tid i Unload 
V_o Väntetid operatör, hur många sekunder operatören väntar 
V_m Väntetid maskin, hur många sekunder maskinen väntar 
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Bilaga 8, Stopptider för Homer Load i EBBA 
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