
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Kvalitetssäkring vid en monteringslina 
- ett projekt på Swepart i Liatorp  

 

Securing quality at an assembly line 
- a project at Swepart in Liatorp 
 

Författare: Hampus Kallenberg & André Lohman 
Handledare: Izudin Dugic, LNU 
Examinator: Izudin Dugic, LNU 
Handledare företag: Donny Ljungberg, Swepart 
Transmission AB  
Kurskod: 2MT10E, 22,5 hp 
Ort, Datum: Växjö, 2015-05-22 
 
Institutionen för Maskinteknik 



  

Sammanfattning 
Denna rapport beskriver arbetet med kvalitetssäkring vid en monteringslina på Swepart 
Transmission AB i Liatorp. Med detta examensarbete avslutar studenterna 
högskoleingenjörsutbildningen inom Maskinteknik, inriktning Produktutveckling, vid 
Linnéuniversitetet i Växjö.  

Swepart Transmission AB är en underleverantör till flera större företag inom 
fordonsindustrin. För att fortsätta att hålla hög standard på produkterna, behövde 
monteringslinan för Power Take-Off kvalitetssäkras. Denna kvalitetssäkring har utförts 
samtidigt som effektiviteten bibehålls. Budgeten som var avsatt till att kvalitetssäkra 
monteringslinan var 500 000 kr.  

Olika fel som kan uppstå i monteringen är fel slang, fel sekvens eller antal i pall, fel utväxling 
och saknad konsol. Det är dessa fel som skulle motverkas med det införda systemet. De olika 
felen tar mellan 10 och 60 minuter att åtgärda.  

I nuläget används monteringskort som montören kontrollerar för att veta vilken komponent 
som ska monteras. Ett system som håller reda på vilka komponenter och i vilken ordning 
dessa ska monteras utreds.  

För att detta system ska fungera har först utredningar gjorts för att finna orsaker till att fel 
uppstår vid monteringen. Detta gjordes med observationer vid monteringslinan samt 
intervjuer med berörda personer. För att besluta om vilket system som passade bäst för att 
kvalitetssäkra monteringen, jämfördes systemet som används i nuläget med Pick-to-Light 
och Pick-to-Voice.  

Undersökningen visade att det var Pick-to-Light som var mest lämpligt att införa vid 
monteringslinan på Swepart Transmission AB. Systemet lyser upp komponenterna som ska 
monteras i en viss ordning. Placeringen av sensorer utreddes och beslutades. En del 
komponenter säkras med signaler som tas från annan utrustning vid monteringslinan. Ett 
program utformas i samband med införandet av detta system. Tydliga bilder med text ska 
underlätta för montören och motverka att fel komponent monteras.  

Placeringen av komponenter påverkar effektiviteten vid en monteringslina. Därför 
undersöktes vilka komponenter som monterades oftast för att placera dessa närmast 
montören. Denna undersökning utfördes med hänsyn till Lean Production och 5-S.  

Pick-to-Light kan inte bara användas för att säkra monteringen på Swepart Transmission AB. 
Efter modifikation kan systemet användas för att säkra monteringslinor på andra företag.  
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Summary 
This report describes the project that was to secure the quality by an assembly line at 
Swepart Transmission AB in Liatorp. With this project, the students finish their studies of 
Bachelor Degree of Science in Mechanical Engineering, at the Linneaus University in Växjö.  

Swepart Transmission AB is a subcontractor to many bigger companies in the automotive 
industry. To keep the high standard for the product, the quality of the assembly line for 
Power Take-Off must be secured. The securing of quality have been done while retaining the 
efficiency. The budget for securing the quality of the assembly line was 500 000 kr.  

Different faults that can happen at the assembly line is wrong hosa, wrong sequence or 
number on pallet, wrong gear ratio and missing console. These are faults are reduced with 
the new system. The different faults take between 10 to 60 minutes to correct. 

At the moment cards are used for assembly, which the assembly worker checks to know 
what parts to assemble. A system that keeps track of what component and in what order 
these is to be assembled is being investigated.  

To make this system work, investigations were made to find the reasons for faults to occur 
by the assembly line. This was done with observations of the assembly line and interviews 
with the people concerned. To decide what system that works best to secure the assembly 
line, the system that is used now was compared to Pick-to-Light and Pick-to-Voice.  

The investigation showed that it was Pick-to-Light that was the most suitable to use for the 
assembly line at Swepart Transmission AB. The system enlightens the components in a 
certain order. Some components is secured with signals that is received from other 
equipment that is used at the assembly line. A program is formed in connection with the 
implementation of this system. Clear pictures with text will make it easier for the assembly 
worker and prevent the wrong component is used.  

The disposal of the components affects the effectivity by the assembly line. Because of this 
the components that is being assembled most frequent is placed closest to the assembly 
worker. This investigation is made with respect to Lean Production and 5-S.  

Not only can Pick-to-Light be used to secure the assembly line at Swepart Transmission AB. 
With a modification, the system can be used to secure assembly lines at other companies.  
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Abstract 
För att Swepart Transmission AB ska fortsätta att hålla en hög standard på produkter som 
levereras till kunder, ska monteringslinan för Power Take-Off säkras. Budgeten som är avsatt 
till att kvalitetssäkra monteringslinan är 500 000 kr. Pick-to-Light och Pick-to-Voice är system 
som kan användas för att kvalitetssäkra monteringen av Power Take-Off. Systemen 
jämfördes med systemet med monteringskort som används i nuläget. Det mest lämpliga att 
införa har visat sig vara Pick-to-Light.  

I samband med införandet av detta system måste utredningar göras för vilka komponenter 
som behöver sensorer och vilka som kan säkras på andra sätt. Detta arbete innefattar också 
att utreda placeringen av komponenter som är optimalt för monteringen.  

 

 

Nyckelord: 

5-S, Lean Production, Monteringslina, Pick-to-Light, Pick-to-Voice, Power Take-Off  
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Förord 
Detta är ett examensarbete på 22,5 högskolepoäng som utförs vid Linnéuniversitetet i Växjö 
på uppdrag av Swepart Transmission AB i Liatorp.  

Arbetet utfördes på 18 veckor under våren 2015 av två högskoleingenjörer. I denna rapport 
utreds en monteringslina där växellådor, kallade Power Take-Off monteras. På grund av att 
felmontering har skett, behöver monteringslinan kvalitetssäkras. Lösningsförslag för 
kvalitetssäkring samt placering av komponenter presenteras. Påfyllnadssystem som ska 
underlätta för montörerna har också beslutats.  

Vi skulle vilja tacka Donny Ljungberg, produktionstekniker på Swepart Transmission AB som 
med humor hjälpt till med konstruktiv kritik på lösningsförslag som lagts fram.  

Vi vill även tacka Izudin Dugic, handledare och examinator vid Linnéuniversitetet.  

Tack Tobias Johnsson, produktionschef på Swepart Transmission AB för hjälp med 
information om effektivitetsökning vid varierat antal montörer.  

Tack till montörerna på monteringslinan på Swepart Transmission AB som delgett ovärderlig 
information om monteringslinan, vilket har hjälpt till vid utredandet om lösningsförslag.  

Tack till resterande personal på Swepart Transmission AB som bidragit med olika synpunkter 
på våra idéer.  

 

 

 

 

Hampus Kallenberg & André Lohman  

Växjö 2015-05-22 
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1. Introduktion 
Detta kapitel beskriver och förklarar bakgrund, problemformulering, syftet och målet som 
önskas uppnå i denna undersökning. I kapitlet beskrivs även vilka avgränsningar som valts.  

1.1 Bakgrund 
En av de mest ansträngande utmaningarna för varje företagsledning är att öka dess 
omsättning och utveckla verksamheten. Företaget behöver en produkt som håller en högre 
standard än konkurrenternas. För att detta ska vara möjligt behöver företaget ständigt jobba 
med förbättring av sina befintliga produkter och tillverkningsprocesser. Företaget måste 
även utveckla nya produkter och metoder för tillverkning. En del för att göra denna 
förbättring möjlig är att öka kvalitén på monteringen och på så sätt minimera risken för 
defekta produkter att komma ut på marknaden: 

”Organisationen ska säkerställa att produkter som inte uppfyller ställda krav identifieras och 
att rutiner finns för att förhindra icke avsedd användning eller leverans av sådana produkter” 
(ISO 9001:2008). 

Detta innebär att produkten eller tjänsten företaget levererar behöver kvalitetssäkras för att 
nå de kvalitetskrav som ställs av kunderna. För att säkra att produkten ska hålla högsta 
möjliga standard måste risken för fel minimeras. Tillvägagångssättet för att minimera denna 
risk är att utreda anledningarna till dessa fel uppstår. Kvalitétssäkringen ska inte endast 
göras för att kunderna ska vara nöjda, utan även för miljöns skull.  

Kvalitetskontroller måste göras för att motverka slöseri genom att kassera defekta produkter 
då detta påverkar miljön negativt. Företagets verksamhet måste struktureras med avsikt att 
produktionen ska påverka miljön minimalt. Anledningen till att detta måste göras är för att 
företaget ska ha en hållbar utveckling (Feigenbaum, 1991).  

För att minimera antalet defekta produkter finns det olika tillvägagångssätt som kan vara till 
användning. Toyota Production System (TPS) är ett system som infördes av Taiichi Ohno 
(1988). TPS har bland annat en filosofi som berör tillverkningsindustrin och fokuserar på 
kvalitén i denna. TPS inriktas även på att hela processen att tillverka/montera ska gå 
snabbare och samtidigt minimera risken för fel.  

Arbetarna ska bli styrda att ha en mentalitet där de är uppmärksamma vid monterings- eller 
tillverkningsstationerna. Upptäcks fel ska linan stoppas för att åtgärda detta. Processen 
stoppas för att försäkra att inte fler produkter monteras felaktigt. Målet är att få kvalitén rätt 
första gången.  

För att motverka att fel uppstår består en del i denna filosofi av standardiserat arbete. 
Anledningen till att standardiserat arbete motverkar att fel uppstår är för att arbetarna 
enklare upptäcker avvikelser vid produktion. Ett system som kallas visual control kan införas 
för att ytterligare förenkla upptäckten av avvikelser. Vid standardiserat arbete, förenklar 
detta även för arbetarna att se hur förbättringar kan göras. För att tillvägagångssätten för 
förbättring som används ska vara aktuella, krävs det att ta del av forskning som har utförts 
inom ämnet. 
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Flertalet forskningar har gjorts på hur kvalitetssäkringen kan förbättras inom 
tillverkningsindustrin, bland annat av Psomasa Evangelos och Antony Jiju (2014), M. Kidwell 
(2006) och Hiroyuki Hirano (1995). 

Hiroyuki Hirano (1995) utvecklade ett system som används på många företag för att öka 
kvalitetssäkerheten, minimera slöseri samt för att effektivisera produktionen. Denna metod 
kallas 5-S och innebär att det ska vara ordning och reda vid arbetsstationen samt att endast 
de komponenter och verktyg som behövs finns på arbetsstationen. Det innebär också att alla 
komponenter och verktyg som behövs finns lättillgängligt och att onödiga rörelser undviks. 
De 5 S:en står för Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Sköt om.  

Enligt Taiichi Ohno (1988) finns det sju olika sorter av slöseri. En av sorterna som ingår är 
defekta produkter. Att leverera defekta produkter kostar företaget både kortsiktigt och 
långsiktigt.  

Företagsledningen behöver ha insikt om att ju tidigare fel upptäcks och åtgärdas, desto lägre 
blir utgifterna. Detta behöver även arbetarna ha förståelse för. Ohno (1988) skriver att för 
att uppnå målet med att minska slöseri, måste alla arbetande involveras:  

 ”For example, in a boat race with eight rowers per boat, a baseball team with 
nine players, a volleyball game with six people per side, or a soccer team with eleven 
members, the key to winning or losing is teamwork. Even with one or two star players, a 
team does not necessarily win. Manufacturing is also done through teamwork.” (Ohno, 
1988, s. 24) 

Det räcker inte att ingenjörerna diskuterar angående hur defekta produkter påverkar 
företagets ekonomi och rykte. De måste informera arbetarna vid maskinerna för att den 
verkliga förändringen ska fullbordas.  

Ohno (1988) skriver vidare att genom att ge medarbetarna ett ansvar för produkten 
möjliggör detta för dem att stoppa maskinerna om de upptäcker avvikelser hos produkten. 
När problemen är förstådda är det möjligt att göra förbättringar. Detta är ett väldigt sunt 
synsätt för det betyder att företaget är medvetet om att problem uppstår och är villiga att 
göra något åt det. 

1.2 Problemformulering  
Swepart Transmission AB är ett företag som sett det positiva med Ohno’s synsätt och 
beslutat att införa det vid en av företagets monteringslinor. Företaget tillverkar bland annat 
kugghjul, splineaxlar och monterar även ihop kompletta växellådor. I deras montering av en 
viss typ av växellåda, kallade Power Take-Off (PTO), har montören vid olika tillfällen 
monterat ihop fel ingående komponenter. Detta har lett till att en del PTO inte har kunnat 
användas I de applikationer de var tänkta för.  

På grund av ökande konkurrens och därmed krav från kunder vill företaget undvika defekta 
PTO:s. Inga företag vill vara med om reklamationer då detta ger onödiga utgifter. 
Reklamationer ger företaget missnöjda kunder vilket i sin tur leder till att företaget får ett 
sämre rykte. Ytterligare en konsekvens blir ombearbetningen av de PTO som är defekta.  
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För att motverka att fel uppstår, vill Swepart standardisera produktionen och införa ett 
system som hjälper montörerna. Olika programvaror kan användas för att kvalitetssäkra 
tillverkning och montering (Pearson Specter, 2015). 

En fråga som arbetet ska besvara är:  

Vilka system kan användas för att effektivt motverka att fel uppstår vid en monteringslinje?  

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur fel i monteringen uppstår och föreslå 
lösningar på hur dessa kan motverkas. För att syftet ska uppfyllas ska monteringen utredas 
grundligt för att finna orsaker till felmontering och de möjliga lösningarna för att motverka 
felmontering. I alla monteringar är det viktigt att arbetet är effektivt. Därför är även 
bibehållandet av effektiviteten en viktig del av syftet i detta arbete. Ett högre syfte med 
detta arbete återfinns i att det finns många företag som arbetar med montering. De 
utredningar som görs i detta arbete och det system som kommer implementeras kan efter 
modifikation även användas på andra företag.  

Arbetet vid monteringslinan blir standardiserat och på så vis minskar risken för felmontering 
och därmed även kassationer. Detta minskar materialåtgång och energianvändning, vilket 
resulterar i en minskad inverkan på miljön.  

1.4 Mål 
Detta examensarbetets mål är att konstruera ett system som säkrar monteringen av Power 
Take-Off och minimerar risken för felmontering.  

Delmål 1: Undersöka de kända anledningarna till att produkten blir felmonterad. 

Delmål 2: Utforma ett system som standardiserar arbetet och kvalitetssäkrar monteringen. 

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen kommer att göras på monteringslinan där PTO blir ihopmonterade. 
Förmontering av olika komponenter som ingår i en PTO innefattas inte. Arbetet går ut på att 
utreda hur komponenterna ska placeras. Komponenternas placering avgörs med hänsyn till 
vilka komponenter som används mest. Arbetet kommer inriktas på att undersöka grundligt 
hur monteringen sker samt vad som kan göras för att minimera risken för fel. Programmets 
utformning bestäms och bilder på de olika monteringsstegen tas för att användas i detta. 
Programmeringen av PLC som programmet kopplas till tas inte upp i detta examensarbete. 
Budgeten som är avsatt till projektet som berör kvalitetssäkring är 500 000 kr. Systemet som 
införs ska bibehålla effektiviteten och i bästa fall öka den.   
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2. Metodik 
I detta kapitel presenteras vilka olika datainsamlingsmetoder som kan användas i denna 
undersökning. Här beskrivs även vilket tillvägagångssätt för datainsamling som har valts. För 
att den mest relevanta och pålitliga informationen ska kunna samlas in, måste 
tillvägagångssättet väljas med omsorg.  

2.1 Positivism  
Positivism är baserat på fakta, det måste kunna bevisas vara sanningsenligt genom att 
jämföras med de ursprungliga erfarenheter, som baseras på empiriska studier. Studierna 
måste komma ifrån observationsutsagor och logiskt förda slutledningar från dem (Bell & 
Thorpe, 2013). Studien har genomförts i relation till positivismens faktadefinition och 
observationsmetod vilket beskrivs utförligare under rubriken 2.12 Val av vetenskapligt 
tillvägagångssätt.  

2.2 Hermeneutik 
En filosofi baserad på teorier kring läran om förståelse kallas hermeneutik. Filosofin handlar 
om hur tolkning av vetenskapliga litterära texter görs. Hermeneutik är en metod där 
tolkningen är den centrala knutpunkten i teorin.  Att förstå en text rätt är inte en 
självklarhet, utan missförstånd sker i all form av läsbar kommunikation. Hermeneutiken 
syftar på att även om det görs studier på samma område kan studien göras med olika 
grundperspektiv mot varandra (Segolsson, 2011). 

2.3 Induktiv 
Resultat som bestäms genom induktiv logik är baserat på regelbundna observationer som 
kan ses i verkligheten. Detta ligger till grund för egna teorier om en typ av händelse, som 
sedan observatören drar slutsatser om. Teorin har stort kritiskt motstånd som anser att 
logiken saknar grund och tillförlitlighet i dess teori då den baseras på systematiserade 
erfarenheter (Magne Holme & Krohn Solvang, 1996). 

2.4 Deduktiv 
Forskning där befintliga och tillgängliga teorier inom ämnet används kallas deduktiv logik. 
Teorin har förutbestämda metoder för att samla in data och behandla denna mot 
forskningsområdet. Resultatet och slutsatserna skall kunna härledas till den befintliga teorin 
som har använts tidigare. Deduktiv logik är lämplig att använda när något praktiskt skall 
analyseras då det ger en god teoretisk grund att härleda till (Magne Holme & Krohn Solvang, 
1996). 

2.5 Kvantitativ metod 
En metod som bygger på struktur och formalitet kallas kvantitativ metod. Forskaren har 
mycket större kontroll över frågeställningen och vilka svar som kan ges. Fasta enkäter och 
svarsalternativ är vanligt förekommande. Statistiska metoder utgör en stor del av 
analysmaterialet i kvantitativa metoder. Anledningen är för att frågeställaren vill ha största 
möjliga spegling av verkligheten. Frågan kan skapas från att de svarande får skriva fritt om 
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ämnet som sedan forskarna utvärderar och gör aktuella frågor från. Det är viktigt att en 
korrekt mängd slumpvalda individer väljs ut för att återfå den mest verklighetstrogna 
speglingen. Det finns speciella formler framtagna för att välja en korrekt mängd svarande för 
att resultatet skall ses som giltigt (Magne Holme & Krohn Solvang, 1996). 

2.6 Kvalitativ metod 
Skulle forskarna vilja få en djupare förståelse för forskningsområdet används kvalitativ 
metod. Med denna metod kan inte en generell bild av forskningssituationen ges. Kvalitativ 
forskning försöker positionera sig i den undersöktas situation och se situationen från dennes 
perspektiv. Oftast är den kvalitativa metoden det enda möjliga eller det enda vetenskapliga 
perspektivet som går att använda i forskningen. En kvalitativ metod ger en större möjlighet 
för de svarande att ge synpunkter utanför forskningsfrågan som ändå kan påverka på andra 
sätt i frågeställningen (Magne Holme & Krohn Solvang, 1996). 
 
Metoden kan kombinera deltagande observation, direkt observation, informations- och 
respondentintervjuer och analys av källor.  Det är viktigt att målgruppen som används väl 
speglar urvalet som frågan täcker. Då metoden går in på djupet av forskningsfrågan blir 
metoden alltför komplicerad för att göras i större omfattning. Metoden möter på grund av 
detta en större skepsis och tillförlitlighet än kvantitativa metoder på grund av dess smala 
urval (Magne Holme & Krohn Solvang, 1996). I fallet med denna studien är kvalitativ metod 
relevant eftersom det är en specifik monteringslina som utreds. Personer som besitter djup 
kunskap om monteringslinan är nyckelpersoner och därför helt centrala för arbetets resultat.  
 

2.7 Objektivitet 
Forskning baserad på vetenskapliga fakta och bortser från personliga känslor och åsikter 
kallas objektivitet. Människan har förståelse för detta och kan därmed fatta beslut som 
gynnar denne mest. Forskning strävar efter objektivitet men präglas ändå av kulturella 
sammanhang, forskningstradition, gamla synsätt, miljö samt forskarens personlighet och 
intressen. Detta gör att ett totalt objektivt synsätt är mycket svårt att uppnå (Magne Holme 
& Krohn Solvang, 1996). Ett objektivt förhållningssätt strävas efter vid undersökningen av 
monteringslinan.  

Arbetet kommer ta del av den informationen som Swepart Transmission AB har sedan 
tidigare tagit fram och använda denna i detta arbete. Det kommer också göras intervjuer 
med förutbestämda frågor och svaren kommer analyseras från ett objektivt synsätt. All form 
av data kommer att behandlas med största möjliga objektiva perspektiv som möjligt.  
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2.8 Validitet 
För att använda information som samlats in måste informationen vara trovärdig. Det som 
avgör om informationen är användbar eller inte är dess validitet. Validitet påverkas av vilka 
källor som används. En annan faktor är hur forskaren tolkar informationen. Hur hög validitet 
en undersökning har mäts antingen empiriskt eller teoretiskt. I den empiriska 
undersökningen jämför forskaren data som forskaren själv tagit fram med data som redan 
finns från tidigare undersökningar. I den teoretiska undersökningen utgår forskaren från en 
teori för att kontrollera trovärdigheten på informationen (Magne Holme & Krohn Solvang, 
1996). 

Utförs undersökningen i nära kontakt med personer påverkas resultatet av hur nära 
forskaren och den undersökta personen är. Anledningen till att resultatet påverkas är 
eftersom det kan byggas upp förutbestämda förväntningar både hos forskaren och den 
undersökta personen (Magne Holme & Krohn Solvang, 1996). 

På Swepart Transmission AB finns ett varierat antal artiklar som ska monteras ihop på den 
PTO-lina som arbetet utförs på. Montören följer en lista med vilken växellåda som ska 
monteras med vilka komponenter. Det är montörens ansvar att rätt komponenter väljs.  
För att på bästa sätt skapa en bild av linan för PTO, har det utförts empiriska studier vid 
monteringslinan. Denna information som samlats genom empiri jämförs med information 
som samlas vid intervjuer med personal på monteringen. Anledningen till att jämförelsen 
utförs är för att försäkra att informationen som samlats in är korrekt. Personalen för 
montering av PTO har mycket kunskap om monteringslinan. 

Det resultat som denna undersökning leder fram till kan vara till hjälp för andra företag som 
arbetar med montering. Detta för att de kan ha problem som kan lösas på liknande vis som 
de kommer lösas i denna rapport.  

2.9 Reliabilitet 
En undersökning som utförs måste upprepas och ge samma resultat som vid tidigare försök. 
Vid en undersökning med hög reliabilitet påverkas inte resultatet av slumpmässiga faktorer. 
Det kan förekomma subjektiva bedömningar som skiljer sig åt. För att motverka olikheten i 
tolkningen, kategoriseras resultaten de olika forskarna utfört och jämför dem sinsemellan. 
Om tolkningarna av resultaten är lika är reliabiliteten hög (Bryman & Bell, 2003). 

För att en hög reliabilitet på denna undersökning ska uppnås har tillvägagångssättet valts till 
att kombinera insamlandet med intervjuer och empirisk undersökning. Undersökningen 
kommer även använda information som tidigare samlats in av Swepart Transmission AB.  
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2.10 Källkritik 
Att vara källkritisk betyder att trovärdigheten i källan ifrågasätts och analyseras. Detta för att 
avgöra om källan är trovärdig, samt om den innehåller relevant och korrekt information för 
ämnet. Källkritik kan börja med en yttre analys av källan. Då jämförs två källor inom samma 
område mot varandra. Källorna som jämförs skall vara oberoende från varandra. Beroende 
på om källorna stämmer bra överens med varandra och ger ett liknande resultat stärks 
trovärdigheten på dem. En inre analys skall också göras. Då ligger fokus på följande tre 
punkter: inre överensstämmelse, den generella säkerheten i källans innehåll och möjligheten 
att återge på ett korrekt sätt de händelser som källan beskriver. Upphovsmannens 
trovärdighet kan ifrågasättas beroende på personens förutsättningar, strategiska position, 
subjektivitet och motivation som driver denne. Trovärdigheten kan också ifrågasättas om 
källan har tagit del av händelseförloppet själv eller om informationen har passerat genom 
flera led. Muntliga källor kan vara färgade av situationen av händelsen men ändå ge 
kompletterande vinklar och åsikter för att ge ett bredare perspektiv av ämnet i fråga 
(Befring, 1994).  
 
Information som behöver samlas in kommer delvis från montörerna. Deras syn på 
monteringen ger en inblick om hur det ligger till i dagens läge. Eftersom montörerna inte ser 
övergripande på problematiken eller vet hur stora förändringar som kan göras, måste 
informationen de delar med sig av ifrågasättas. Data som Swepart AB har tagit fram tidigare 
bör också betraktas kritiskt om den är verklighetstrogen.  
 

2.11 Datainsamling 
För att samla in data finns flera olika metoder. Det kan bland annat göras med intervju-, 
enkät- och observationsmetoder. Vilken metod som väljs bestäms efter vilken som är mest 
passande för undersökningen (Strauss & Corbin, 1998).  

2.11.1 Primärdata   
Information som inte finns att tillgå från tidigare studier, måste samlas in av forskaren.  
Forskaren använder sig då utav en eller flera av de olika datainsamlingsmetoderna.  
Denna information samlas in för första gången och kallas därför primärdata (Eriksson & 
Weidersheim-Paul, 2011). 

2.11.2 Sekundärdata   
Vid vissa studier kan information som samlats in vid tidigare undersökningar användas. 
Denna information heter sekundärdata. För att sekundärdata ska kunna användas kan 
forskaren behöva bearbeta informationen (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011). 

2.11.3 Intervju 
För att samla primärdata kan forskaren utföra intervjuer med personer som är lämpliga att 
besvara frågorna. Personer som ska intervjuas kan väljas slumpmässigt eller bestäms 
specifikt utvalda personer. Detta bestäms beroende på vilken typ av undersökning som ska 
utföras. Informationen som samlas in under intervjun bearbetas och analyseras för att 
användas i syfte att besvara frågeställningen (Rubin & Rubin, 2012).  
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För att samla information som vuxit fram genom erfarenhet hos en person är det lämpligt 
att använda intervjuer. Anledningen är att om något skulle vara oklart är det möjligt att ställa 
följdfrågor (Dörney, 2007).  

Intervjuer kan se ut på olika sätt. Det vanligaste är att de som intervjuar kommer fram till 
frågor som behöver besvaras och skriver upp dessa för att sedan ställa dem till 
vederbörande. Det kan i vissa fall även vara mer ostrukturerat. Hur strukturerat det behöver 
vara beror på hur situationen ser ut (Dörney, 2007).  

I många situationer är intervjuer väldigt värdefulla eftersom vissa sorters information medlas 
bäst genom diskussion mellan intervjuare och personen i fråga. För att kunna få ut all den 
informationen som önskas, finns det vissa tillvägagångssätt som är bättre än andra. Det finns 
böcker skrivna om hur tillvägagångssätt kan se ut (Dörney, 2007). 

2.11.4 Empirisk data  
När forskare utför egna tester för att samla erfarenhetsmässig fakta heter detta empirisk 
data. För att försäkra att data som samlats in är tillförlitlig kan forskarna göra samma test 
flera gånger och jämföra de nya mätvärdena med de tidigare (Patel & Davidson, 2003).  

2.11.5 Kombinationer mellan olika data   
Forskaren kan genomföra en studie genom att kombinera primär och sekundär data. Detta 
görs för att minska risken att gå miste om någon information och ger även större säkerhet i 
insamlandet av data. Studien kan göras säkrare genom att exempelvis kombinera intervju 
med en web-enkät (Alsaawi, 2014). 

2.12 Val av vetenskapligt tillvägagångssätt 
För att välja ut den optimala lösningen till problemet behöver först undersökningar utföras 
för hur monteringslinan fungerar i dagsläget. Monteringslinan undersöks ur en montörs 
perspektiv för att alla felorsaker ska hittas. Vid undersökningen av monteringslinan kommer 
utredningen först att göras med ett positivistiskt synsätt. Undersökningen görs genom 
deltagande observation. Efter arbetet på monteringslinjen, behöver tolkningar göras av den 
information som samlats in vid förundersökningen. Dessa tolkningar betraktas med ett 
perspektiv av hermeneutisk sort. Utredningen kommer innefatta vad som kan gå fel vid 
montering. Denna information behövs för att ta reda på vilka förbättringar som ska 
fokuseras på.  

För att utföra förbättringar på monteringslinan kommer olika befintliga teorier användas 
vilka beskrivs i teorikapitlet. Tolkningen av teorierna påverkar hur arbetet utförs. Även i 
denna del av arbetet kommer ett hermeneutiskt synsätt användas.  

Vid utförandet av studien används både ett positivistiskt och ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. Informationen som anses vara relevant för arbetet kan inte samlas in enbart 
med ett av tillvägagångssätten.  
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2.13 Val av Induktiv och Deduktiv metod 
För att kvalitetssäkra monteringen kommer induktiv metod att användas genom de 
slutsatser som kan dras efter att ha jobbat vid monteringslinan. Efter arbetet på 
monteringslinan är utfört kommer utredningen till stor del bestå av att komma med 
lösningsförslag. Att ge lösningsförslag gör att tillvägagångssättet riktas mer åt en deduktiv 
ansats. Detta innebär att både en induktiv och deduktiv ansats kommer att användas för att 
samla den nödvändiga informationen.  

2.14 Val av kvalitativ och kvantitativ metod 
Vid utredandet av monteringslinan samlas data in för att korrekt kunna utvärdera vilket 
system som lämpar sig bäst. Den informationen som är nödvändig samlas både med 
kvalitativ och kvantitativ metod. Intervjuer om monteringslinan görs med personer som valts 
ut på grund av deras goda kunskaper kring denna. Personer som tillfrågas har olika 
erfarenheter av monteringslinan.  

Swepart Transmission AB har gjort egna utredningar av monteringslinan. Information som 
samlats in vid Sweparts utredningar berör bland annat hur lång tid det tar att montera ihop 
en PTO. För att få en så korrekt tid som möjligt för montering av en PTO har den 
genomsnittliga tiden räknats ut för ett antal PTO. Informationen är därmed kvantitativ.  

Antal PTO som monteras varje dag och antal personer som behövs på monteringslinan har 
också utretts. Information om detta kan inte presenteras i denna rapport på grund av 
sekretess. Denna utredning är kopplad till hur lång tid det tar att montera ihop en PTO.  

2.15 Valt tillvägagångssätt vid datainsamling 
För att orsakerna till felmontering ska kunna utredas har intervjuer valts för insamling av 
data. Personerna som ska intervjuas har med stor eftertanke valts ut för att informationen 
ska vara av värde. Vid intervjuerna följs en intervjuguide som skrivits på förhand (se Bilaga 
1). Det andra sättet som valts för att samla in data är empiriska studier där utredningar görs 
på monteringslinan. För att få förståelse för vilka problem som kan uppstå studeras 
empiriskt hur växellådor monteras ihop. 

Den primärdata som samlats in analyseras och reflektionerna som gjorts vid den empiriska 
undersökningen jämförs med informationen som samlats med intervjuerna.  

Swepart Transmission AB har redan utfört tester på hur lång tid det tar att montera ihop en 
växellåda i dagsläget. Denna information kommer att användas för att reda ut problemet.  

För att samla in information om de olika felorsakerna har det beslutats att göras med 
intervjuer. De personer som intervjuas är produktionstekniker, ansvarig för monteringslinan 
samt kvalitetstekniker ansvarig för reklamationer. Produktionsteknikern har påbörjat 
utredningar för monteringen. Det som undersöks är tidsintervallet för montering av en PTO 
och vilka orsaker som finns till att defekta PTO monteras. Produktionsteknikern har även 
börjat utreda vad som kan göras för att motverka att felmontering uppstår. I 
undersökningarna har även två montörer valts att intervjuas. Montörerna har intervjuats för 
deras erfarenhet av monteringen.   

9 
                                                              Kallenberg & Lohman 



 

3. Teori 
För att utföra en studie, behövs teorier som kan följas och användas som stöd. I början av 
kapitlet beskrivs industri, montering och kvalitetskontroll. Verktyg som kan användas för 
förbättringsarbete presenteras också i detta kapitel.  

3.1 Industri 
En verksamhet där metaller bearbetas till olika sorters produkter kallas verkstadsindustri. 
Det som kan tillverkas är allt från masskonsumtionsvaror till hushållskapitalvaror eller 
industriella varor. Exempel på det som kan produceras är kokkärl, kylskåp och 
industrirobotar. De olika indelningarna av industri är inte helt tydliga eftersom andra 
material har börjat användas i större utsträckning och i vissa fall ersätta metallkomponenter 
(Jörnmark & Lindgren, 2015). Det finns flera olika förgreningar som delar in industrierna i 
olika kategorier, en av dessa är montering.  

3.1.1 Montering 
Montering av komplexa produkter kan göras manuellt eller automatiserat beroende på hur 
produkterna är utformade. Vid en manuell montering kan denna struktureras upp och bilda 
en monteringslina. En monteringslina är flera arbetsstationer placerade efter varandra (Wild, 
1995). Arbetsplatserna är utformade för att olika monteringssteg ska kunna utföras vid de 
olika stationerna. På de olika stationerna monteras komponenter ihop för att bli en enhetlig 
produkt i slutet av monteringslinan (Bozer & McGinnis, 1984), (Bozer & McGinnis, 1992). För 
att hålla en hög effektivitet ska montörerna förflytta sig minimalt. De olika komponenterna 
förflyttas av transportörer eller exempelvis gaffeltruckar. De tunga lyften utförs av 
gaffeltruckar eller traverser, beroende på vilket som är optimalt. Komponenterna 
transporteras till den station där de är till användning. Lagret för komponenterna är ofta 
placerade nära steget i monteringen där de ska användas. Anledningen till detta är att 
förflyttningen ska bli minimal (Finnsgård, 2009). 

En viktig del som påverkar om en montör kan utföra ett bra arbete är ergonomi. Ergonomi 
handlar om hur väl samspelet är mellan arbetaren och verktyg och maskiner. Det handlar om 
människans fysiska, psykiska, biomekaniska och fysiologiska förutsättningar. För att 
minimera arbetsbelastningen måste arbetsplatsen, verktyg och maskiner utformas med 
avseende på ergonomi. Ergonomi handlar om att ta till vara på de bästa egenskaperna hos 
både människa och verktyg. Samtidigt tas hänsyn till de begränsningar som de båda har 
(Malmquist & Edström, 2015). Hur god ergonomi en arbetsplats har påverkar 
produktiviteten (Baudin, 2002), men även risken för att felmontering ska uppstå.  

Falck och Rosenqvist (2012) har gjort en studie som utreder kopplingen mellan ergonomi och 
kvalitet. Studien utredde 47 monteringssteg där kvalitetsbrister uppstått. Undersökningen 
inkluderade alla fel inom kvalitet som fanns i företagets register. Slutsatsen blev att 
monteringsstationer där ergonomin är dålig ökar risken för monteringsfel.  
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3.2 Växellåda 
Huvudfunktionen för en växellåda är att överföra rotationskraft från en komponent till en 
annan. En växellåda består oftast av en ingående axel, en utgående axel, kugghjul och en 
form av ett växellådshus, se Bild 1. Det finns lika många växellådsdesigner som det finns 
applikationer för dessa (Lynwander, 1983). Växellådor av något slag används i nästan alla 
typer av fordon, allt från lätta fordon, flygplansindustrin, till gruvindustrin (Rao, 1996). 
Växellådor överför kraften från en drivande maskin till en driven maskin. I vissa fall har den 
drivande maskinen och den maskin som blir driven olika optimala varvtalsområden för 
högsta verkningsgrad. Verkningsgrad är den energi som tillgodoses delat på den tillförda 
energin. Med en växellåda kan båda behoven för maskinerna tillgodoses genom olika 
utväxlingar. Om applikationen kräver kan växellådan även byta rotationsriktning från 
ingående axel till den utgående axeln (Lynwander, 1983).  

 
 Bild 1 - Växellåda, (Lynwander, 1983). 

 

3.3 Kvalitetskontroll 
För att ett företag ska överleva och växa är det stora och varierande kvalitetskrav som ställs. 
Att företaget ligger i teknisk framkant, har miljöpåverkan i åtanke och håller en hög standard 
på produkterna som säljs är några av dessa krav. Detta gäller oavsett om det är elnätet till 
ett tåg, ett läkemedel eller en växellåda som är produkten. För att produkterna ska utföra 
det som krävs är det viktigt att kontrollera och säkra kvalitén. Det är kostnad och kvalitet 
som är de högsta prioriteringarna för många konsumenter. Om produkten håller en hög 
kvalité ökar chansen att kunderna återkommer.  

Kvalitén på en produkt avgörs av hur produkten upplevs utifrån kundens krav. Företag 
strävar efter att motverka fel och använder olika system för att inga fel ska uppstå. Vid 
produktion kontrolleras produkterna för att fel ska kunna åtgärdas tidigt i processen. Ju 
tidigare i processen fel upptäcks desto lägre blir omkostnaderna för företaget. Levereras en 

11 
                                                              Kallenberg & Lohman 



 

defekt produkt till kund blir de efterföljande kostnaderna höga. Det gäller både kundens 
uppfattning om företaget och kostnaden för företaget att ersätta en defekt produkt. 
Levererar företaget en produkt som orsakar personskador eller produktionsstopp på en 
fabrik kan kostnaderna bli ännu högre. För att säkra kvalitén finns många system. Ett system 
som ofta används som heter Total Quality Management (TQM) (Feigenbaum, 1991).  

3.3.1 Total Quality Management 
Företag som använder TQM försöker öka kvalitén samtidigt som kvalitetskostnader minskas. 
För att uppnå målet för kvalitetssäkring används TQM för att samordna och strukturera 
personal, maskiner och information. Det är flera olika delar som inkluderas: 

• Marknadsföring, där det utreds hur hög kvalité som behövs för att tillfredsställa 
kunder, samt hur mycket kunderna är villiga att betala.  

• Ingenjörer omvandlar marknadsundersökningen till tekniska specifikationer. 
• Inköp väljer ut och förhandlar kring komponenter som ska inhandlas. 
• Tillverkning väljer verktyg och tillvägagångssätt för att tillverka produkten. 
• Tillverkningschefen och arbetarna i tillverkningen utreder hur kvalitén ska säkras vid 

tillverkning och montering. 
• Tester utförs för att kontrollera att specifikationerna uppfylls. 
• Transport utreder hur produkten ska paketeras och fraktas. 
• Installation och service ser till att produkten installeras efter korrekt instruktioner. 

Genom hela den industriella cykeln bestäms kvalitén och kvalitetskostnaderna. 
Kvalitetskontroll kan inte koncentreras på en enda del för att en korrekt bedömning ska 
kunna skapas. Alla steg måste inkluderas (Feigenbaum, 1991). 

3.4 Verktyg för förbättring 
Det finns olika teorier och tillvägagångssätt som kan användas för att effektivisera och 
kvalitetssäkra en monteringslina. Teorier kommer att användas presenteras i detta 
delkapitel.  

3.4.1 5-S 
På ett företag där det sker montering eller tillverkning, är det viktigt att arbetaren lätt hittar 
de verktyg och komponenter personen i fråga letar efter. Ett system som kan användas för 
att organisera och försäkra att en arbetsplats håller hög standard vad gäller effektivitet och 
kvalité heter 5-S. (Gupta & Jain, 2015) Denna metod härstammar från japanskan där de 5-
S:en står för Seiri (Sortera), Seiton (Systematisera), Seiso (Städa), Seiketsu (Standardisera) 
och Shitsuke (Sköt om) (Hirano, 1995). 

3.4.1.1 Seiri (Sortera) 
Detta innebär att på arbetsplatsen ska det bara finnas det som är absolut nödvändigt. 
Verktygen och komponenterna ska sorteras efter hur ofta de används. De verktyg och 
komponenter som inte behövs placeras utanför arbetsplatsen. För att utredaren ska besluta 
om ett verktyg eller komponent behövs, ska frågorna ”Hur mycket behövs det?”, ”Hur ofta 
används det?” och ”Är det användbart?” besvaras. Efter de frågorna är besvarade, är det 
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enklare att komma fram till hur verktyget eller komponenten ska hanteras (Gupta & Jain, 
2015). 

3.4.1.2 Seiton (Systematisera) 
Det andra steget är att systematisera, vilket innebär att hålla saker ifrån varandra och 
placera dem på ett sätt som är mest lämpligt. De delmoment som detta steg innefattar är 
märkning av olika verktyg och komponenter. Exempelvis används i vissa fall färgmärkning för 
att lätt hitta vad arbetaren letar efter (Gupta & Jain, 2015). 

3.4.1.3 Seiso (Städa) 
Det är viktigt att det är rent och snyggt på arbetsplatsen. Detta innebär att det ska göras en 
liten städning varje dag och en större städning en gång i veckan.  
Ett effektivt tillvägagångssätt för att hålla arbetsplatsen ren är att ge olika ansvarsområden 
till arbetarna som de måste sköta. En ren arbetsplats medför ett ökat välmående för dessa 
vilket även ökar motivationen. För att arbetsplatsen ska hållas ren behöver arbetarna få in 
rutin på städningen (Gupta & Jain, 2015). 

3.4.1.4 Seiketsu (Standardisera) 
Ett effektivt sätt för att produkterna ska hålla hög kvalité och risken för att misstag ska 
minimeras är att standardisera arbetet. För att det mest optimala tillvägagångssättet ska 
väljas är det viktigt att ha kontakt med arbetarna för att få deras synpunkter på standarden 
(Gupta & Jain, 2015). 

3.4.1.5 Shitsuke (Sköt om) 
Att sköta om och se till att de 5-S:en följs är den svåraste delen av att implementera ett 
system som detta. För att standarden ska hållas måste arbetarna granskas regelbundet för 
att försäkra att inga förändringar skett med tiden. Ett annat tillvägagångssätt för att försäkra 
sig att standarden följs är att implementera ett belöningssystem (Gupta & Jain, 2015). 

3.4.2 Lean Production 
För att öka effektiviteten kan ett system som heter Lean Production (LP) användas. Systemet 
kan användas för att effektivisera monteringslinor. Detta gör att LP kan komma till 
användning vid förbättringsarbetet av monteringslinan i arbetet. I detta delkapitel förklaras 
vad systemet är och hur det fungerar.  

3.4.2.1 Bakgrund till Lean Production 
Toyota Motor Corporation utvecklade ett system för förbättringsarbete i produktion som 
heter Toyota Production Systems (TPS). Från detta system härstammar LP (Ohno, 1988). En 
del av LP går ut på att ta bort allt överflödigt för att arbetarna ska kunna fokusera mer på det 
värdeskapande. Just-In-Time (JIT) är en viktig del inom LP. Detta går ut på att rätt del ska 
vara på rätt plats vid rätt tillfälle. En annan del av LP heter Kanban. Kanban innehåller vissa 
funktioner och riktlinjer som ska följas för att optimera flödet. En riktlinje är att de tidigare 
processerna bara ska producera det antal som behövs vid senare delar i processen. Detta 
innebär att ingen överproduktion görs (Ohno, 1988). 
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LP berör förbättringsarbete med mål att effektivisera en produktion samtidigt som 
produkterna håller hög kvalitet. En aspekt som tas upp är lager och målet är att minimera 
detta. Det är bara det nödvändiga som ska finnas (Ohno, 1988). 

Eftersom LP fungerade tillfredsställande har forskare och företag utvecklat systemet vidare 
genom åren (Rother & Shook, 1999). Det finns en metod som Rother och Shook (1999) 
utvecklade som heter Value Stream Mapping (VSM). VSM används för att systematiskt ändra 
utformningen på fabriksgolv och minimera steg i processen som inte är nödvändiga.  
Det finns områden där VSM inte fungerar optimalt. Exempel på dessa områden är fabriker 
som har låga volymer och varierande komponenter som produceras. Fabriker med 
komplicerade materialflöden har också problem med att applicera VSM (Bonaccorsi, 
Carmignani, & Zammori, 2011). För att göra det möjligt att använda VSM under dessa 
förhållanden kan Discrete Event Simulation (DES) användas. DES är ett program som gör 
modeller av komplicerade processer för att göra det möjligt att förbättra dessa (Rother & 
Shook, 1999). 

3.4.2.2 Value Stream Mapping  
Metoden Value Stream Mapping (VSM) är ett Leanverktyg. VSM innehåller bland annat 
riktlinjer för hur processens mål uppnås. För att skapa en VSM har Rother och Shook (1999) 
skrivit ett flertal riktlinjer som bör följas. VSM-metoden delas in i fyra olika delar, för att följa 
denna metod görs följande: 

1. Välja ut produkterna för vilka tillverkningen ska förbättras. Detta för att projektet 
inte ska bli för stort och inte gå att hantera.  

2. Kartläggning av nuläget, i vilken nuläget analyseras.  
3. Målsättning, där framtida produktionsprocess bestäms.  
4. Strukturera upp tillvägagångssätt för att målet ska nås. 

Vid användandet av VSM ritas nuvarande och den målsatta processen upp på ett papper för 
jämförelse.  

3.4.2.3 Lean och miljöinverkan  
Eftersom filosofin med LP handlar om att ta bort onödiga moment, innebär detta även att 
användning av material och energi vid tillverkning minskar. Flera företag har fått en bättre 
miljöprestanda efter att ha infört LP i verksamheten (Kidwell, 2006). För att få VSM och 5-S 
mer miljövänligt har EPA (Environmental Protection Agency) försökt modifiera dessa. Enligt 
denna modifiering ändras 5-S till 6-S där hantering av miljöfarligt avfall inkluderas (Kidwell, 
2006).  

3.4.3 Programmable Logical Controller  
Datorer kan användas i industriella miljöer för att automatisera maskiner och processer, 
vilket underlättar för montörer och ökar på så vis produktionsflödet. Denna typ av datorer 
kallas Programmable Logical Controller (PLC) och är anpassade för att användas inom 
industri. Ett PLC-system är uppbyggt med funktioner som är väl anpassade för att styra 
maskiner och processer genom enkla programspråk (Bengtsson, 1995). 
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I stora drag går det att dela in PLC-system i två områden: maskinstyrning och processtyrning. 
Maskinstyrning styr en maskin med digitala utgångar. Dessa kan endast vara i två lägen, till 
eller från. Processtyrning styr servos, stegmotorer och liknande system.  Denna styrning tar 
emot analoga signaler som kan anta flera olika lägen. Ett exempel på var en analog signal 
används är i en tankmätare i en bil (Bengtsson, 1995). 

Ett PLC-system kan jobba med flera olika typer av styrsystem som tex: mekaniska, 
hydrauliska, pneumatiska och elektromagnetiska-styrsystem. Det är fyra funktioner som PLC-
system arbetar med: övervakning, styrfunktioner, manöverfunktioner och 
kontrollfunktioner. Övervakningsfunktionen skall avge ett alarm till operatören om något 
inte stämmer med den tänkta funktionen som utförs i processen. Med styrfunktioner menas 
de funktioner som utför det tänkta arbetet i processen. Manöverfunktionerna är de 
funktioner som gör att operatören kan ta del av processtyrningen i viss mån. Beroende på 
om det är manuell- eller automatisk styrning ges operatören olika villkor. Vid manuell 
styrning har operatören huvudansvaret över processen. När det är automatisk styrning är 
det istället styrsystemet som har huvudansvaret. Operatören har start, stop och nödstopp 
som möjliga alternativ till styrning. Kontrollfunktionerna har ett ansvar att säkra att inget 
olämpligt eller farligt i processen skall kunna ske. Detta är förregla funktioner. En 
förreglingsfunktion har till uppgift att se till vissa krav är uppfyllda för att vissa funktioner 
skall få göras (Bengtsson, 1995). 

3.4.4 Warehouse Management System 
För att spara in på lagerkostnader och lageromsättning kan företagsledningar använda sig 
utav metoder som förenklar för operatören. Metoderna används för att effektivisera dess 
rörelsemönster vilket leder till tidsbesparing. En metod som används i detta syfte heter 
Warehouse Management System (WMS). WMS är samlingsmetoden för ett standardiserat 
system för lager, mottagning, plockning och leveranser av produkter. Denna metod används 
i huvudsak i lager för att underlätta för lagerarbetaren att plocka rätt produkter men kan 
implementeras i andra miljöer. Ur WMS har flera olika plocksystem utvecklats. Dessa system 
säkrar att montören tar rätt produkter vid rätt tillfälle. En montör är som effektivast när 
denne inte behöver leta efter de komponenter som skall användas (Chen, Cheng, Huang, 
Wang, Huang, & Ting, 2013). 

3.4.4.1 Pick-to-Light  
Systemet Pick-to-Light (PtL) innefattar användning av ljuskällor för att visa operatören 
varifrån denne skall plocka komponenter och i vissa fall även ordning. Detta är en mycket 
tidseffektiv metod eftersom operatören plockar komponenter utan att behöva fokusera på 
vilken som är rätt. I annat fall kan operatören behöva kontrollera på en lista eller liknande 
vart denne skall plocka komponenterna från vilket tar längre tid då en miljö som denna kan 
vara ostrukturerad. När detaljen är plockad bekräftas detta av en sensor som känner av att 
kontakten mellan sensorerna har brutits vilket släcker lampan (Bild 2) (Pearson Specter, 
2015). 
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 Bild 2 - Pick-to-Light, (Banner, 2015). 

 

I vilken sekvens operatören skall plocka komponenterna ifrån finns förprogrammerat för de 
olika produkterna. Vid cykelns start anges vilken produkt som skall tillverkas eller monteras 
ihop. PtL är en dyr metod att tillämpa då varje cell behöver en egen sensor och lampa men 
ger ett kvalitetssäkert resultat. Komponenterna i ett PtL-system består av sensorer, lampor, 
kablar och en huvudenhet (Pearson Specter, 2015). 

Att implementera ett PtL-system kan vara omfattande då arbetsmiljön behöver anpassas för 
ett sådant system skall fungera optimalt (Friedman, 2006). I vissa varianter av PtL-system 
finns det sensorer som känner av om ett föremål fysiskt har passerat en bestämd punkt. I 
andra system får operatören själv bekräfta att denne har plockat genom att trycka in en 
knapp. Systemet kan om det behövs visa hur många artiklar av varje detalj som skall plockas. 
Oavsett metod skickar sensorn ett meddelande till huvudenheten som då tänder nästa 
lampa i sekvensen som produkten skall monteras. Lamporna kan lysa med olika färger men 
de flesta systemen använder rött och grönt (Pearson Specter, 2015). 

3.4.4.2 Pick-to-Voice 
Ett system som är enkelt att utöka och relativt billigt att investera i är Pick-to-Voice (PtV). 
PtV är ytterligare ett undersystem som hänger ihop med WMS. PtV fungerar på ett sådant 
sätt att det kommunicerar med operatören genom ett headset. Genom headsetet ges denna 
instruktioner om vad, vart och hur mycket som skall plockas. Den plockande operatören 
bekräftar sin handling genom att upprepa de 2-3 sista siffrorna. När plockningen är 
bekräftad får operatören nya instruktioner. Studier har visat att PtV kan reducera felplock 
med upp till 80%. En stor fördel med PtV är att operatören får båda sina händer fria och kan 
på så vis också bli mer effektiv (Murray, 2015). 

Några nackdelar med PtV är att det i små utrymmen inte går lika fort och effektivt som PtL. 
Språkbarriärer kan ibland också bli ett problem (Pearson Specter, 2015). 
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3.4.5 Robotisering 
Inom industrin används robotar för att effektivisera arbetet och avlasta människan. Robotar 
används på områden som människan inte kan utföra ett arbete på. Exempel på dessa 
områden är bland annat rymdprogram och undervattensutforskning. Inom industrin har 
robotar kommit till stor användning. En robot programmeras med en dator till att utföra 
olika uppgifter. Robotar började konstrueras för ungefär 40 år sedan. De vanligaste 
robotarna som finns inom industrin består av dels av en arm och dels av en dator som styr 
roboten. Armen har under de vanligaste omständigheter maximalt sex leder (Manseur, 
2006). 

Det finns fabriker där robotar används för montering. Ett exempel på hur ett sådant system 
kan se ut är att ett transportsystem förser robotarna med de komponenter som behövs.  
System som fungerar på detta vis kan bli väldigt komplexa och svåra att göra ändringar i när 
det väl är implementerat (Lewis, Dawson, & Abdallah, 2004).  

En 6-axlig robot med kontrollenhet kostar från 20 000 € till 60 000 € (Siciliano, Sciavicco, 
Villani, & Oriolo, 2009). Lite mer komplexa monteringsuppgifter kräver någon form av 
artificiell intelligens. Roboten måste kunna ”känna” med kraftsensorer för att kunna utföra 
uppgiften korrekt. Detta kan göra att roboten inte är ekonomiskt försvarbar för 
arbetspositionen den är tänkt för om andra alternativ kan användas (Dorf & Kusiak, 1994).  

3.4.6 Fotoceller  
Användandet av fotoceller är vitt utbrett bland annat inom montering. Fotoceller kan läsa av 
förändringar på avstånd upp till 100 meter. Sensorn fungerar genom att en stråle sänds ut 
och träffar en mottagare. Bryts strålen indikerar det att ett objekt har passerat förbi.  
För att sensorn ska fungera på långa avstånd skickas pulser ut med hög energi. Pulserandet 
medför en lägre energianvändning. Färgen på strålen kan vara infraröd, synlig röd eller grön. 
Mottagaren skickar en signal med hjälp av en fototransistor som känner av när strålen träffar 
mottagaren. Anledningen till att en fototransistor används är för att den inte påverkas av 
temperatur och att denna har en snabb respons (Wilson, 2005). 

För att placera fotoceller på farliga platser eller på trånga utrymmen, används olika sorters 
fiberoptiska kablar. Sensorerna är kapabla att skicka signaler i hastigheter uppemot 8 kHz. 
Detta för att kunna upptäcka föremål som förflyttas snabbt (Wilson, 2005).  

3.4.7 Induktiv sensor 
Ett mycket bra alternativ när det ställs höga krav på sensorer är induktiva sensorer. Dessa 
sensorer tål ogästvänliga miljöer bra och är långlivade, de kräver ingen kontakt mellan 
objektet och sensorn. Sensorerna är mycket ställbara efter behov men fungerar endast på 
metaller. Vätskor eller skräp mellan objektet och sensorn orsakar inga störningar. Med en 
frekvens av 80 kHz kan sensorns mätområde variera mellan 0,5 mm till 15 mm. Detta beror 
på hur sensorn är kalibrerad. Ytan som skall registreras bör vara 300% större än ytan på 
sensorn men även detta går att kalibrera efter användningsområde. En induktiv sensor 
genererar ett elektromagnetiskt fält. När fältet kommer i kontakt med en annan metall 
skapar metallen ett eget magnetiskt fält. När dessa två magnetfält korsar varandra går det 
att mäta variationen i fältet som ger ett utslag. Om materialet är magnetiskt eller icke 
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magnetisk avgör vilken sensortyp som måste användas. Vissa induktiva sensorer kan jobba 
med båda materialtyperna och andra inte. Till magnetiska material räknas järn och de flesta 
stålvarianterna. Till icke magnetiska material räknas aluminium, koppar, mässing och zink. 
Dessa sensorer är så pass noggranna att det går att mäta defekter i föremål. Exempel på 
defekter som kan mätas är sprickor, hål och svetssömmar (Wilson, 2005). 

För olika material krävs det olika tjocklekar för att ge ett säkert resultat av sensorn. Exempel 
på krav på materialtjocklek vid 1 MHz induktiv sensor finns i Tabell 1 (Wilson, 2005). 

Tabell 1 - Minimum tjocklek för sensorer. 

 Tabell på material tjocklek vid 1 MHz [mm] 

Koppar 0,2      
Aluminium 0,25    
304 Rostfritt stål 0,4      
Mässing 1,6      
1040 stål 0,008  
416 Rostfritt stål 0,08  
Järn 0,6  

 

3.4.8 Pressar 
Pressning är en arbetsmetod som används för att plastiskt forma material. Pressning kan 
också användas till att avskilja vätska från material, saft från frukter eller olja från frön 
(Hallström, Granström, B. Furvik, & Sperle, 2015). Det finns två stora huvudtyper av pressar: 
mekaniska och hydrauliska. Dessa kan ha en stor variation av storlek och presskraft. 
Presskraften uppkommer genom mekaniska eller hydrauliska mekanismer. En press klassas 
efter: ram, drivsystem, kraft, antal presspunkter, slaglängd och slag per minut. Mekaniska 
Pressar består oftast av ett svänghjul som roterar runt en vevaxel som blir inkopplad via en 
koppling vid valt tillfälle. Svänghjulet roteras med hjälp av en motor av något slag. Energin 
blir då överförd från det roterande svänghjulet till en vertikal rörelse. Hydrauliska pressar är 
mindre komplexa och har färre rörliga delar än mekaniska pressar. Dessa består av en motor, 
en pump, ett ventilsystem och en cylinder som utför den pressande rörelsen. Vätskan 
pumpas under tryck in i cylindern som utför den pressande rörelsen (Oberg, Jones, Horton, 
& Ryffel, 2012). 
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4. Nulägesbeskrivning  
Arbetet görs på Swepart Transmission AB och i detta kapitel beskrivs företagets historia och 
vad de gör i dagsläget. I detta kapitel beskrivs även hur de nu arbetar på den 
monteringslinan som förbättringsarbetet ska göras på. De fel som uppstått ska motverkas 
genom att ett system för standardisering ska införas. För att systemet ska motverka alla fel 
som kan uppstå måste monteringslinan utredas grundligt.  

4.1 Företaget - SwePart Transmission AB 
SwePart Transmission AB grundades år 1945 och ligger i Liatorp och i Sibbhult. Där tillverkas 
kugghjul, splinesaxlar och växellådor. Det är totalt c:a 185 st anställda tillsammans och de 
har en omsättning på ca 405 mkr (2013) (Allabolag, 2015). Företaget har hög kompetens och 
kostnadseffektiva lösningar. De är en ledande tillverkare av transmissionsdetaljer: allt från 
prototyp till serieproduktion. Fokus inom tillverkningen är konstruktion och produktion av 
avancerade kugghjul, drivaxlar och växlar tillverkade efter kundspecifikationer. Företaget 
tillverkar produkter hela vägen från råmaterialämnen (smidesämnen) till montering av 
kompletta växlar till kund (Swepart Transmission AB, 2015). 

Företaget är certifierat enligt ISO/TS 16949 vilket visar att de arbetar efter fordonsindustrins 
högt ställda krav. Företaget är också certifierat enligt miljöpolicyn ISO/TS 14001:2004.  

De största kunderna som SwePart Transmission AB har är inom den tunga fordonsindustrin. 
Företaget har även kunder inom andra områden som: automationsteknik, skogs- och 
entreprenadmaskiner (Swepart Transmission AB, 2015). För en mer utförlig presentation av 
företagets historia se Bilaga 2. 

4.2 Power Take-Off 
En Power Take-Off (PTO) är en sorts växellåda som kan användas på lastbilar av olika slag. En 
PTO används för att överföra kraft från fordonets växellåda till en påbyggd applikation. 
Exempel på applikationer där PTO används är bland annat: betongblandare, hydraulpump, 
tippflak, kylning, skogsmaskiner eller jordbruksredskap.  

4.3 Monteringslinan 
Monteringslinan för PTO på Swepart Transmission AB består av flera olika delmoment. De 
olika delmomenten undersöks grundligt för att ingen komponent ska missas. 
Förmonteringen kommer bara förklaras kort då arbetet inte innefattar denna del av 
monteringen.  

4.3.1 Förmontering av PTO 
I en PTO används olika kombinationer av flänsar, kugghjul och lager som pressas på axlar. De 
olika komponenterna pressas ihop i förmonteringen. Två lager pressas fast per axel, ett på 
varje sida om kugghjulet. Montören som arbetar i denna del av monteringen placerar 
kugghjulen på en pall. Då kugghjulen behövs vid monteringslinan tas kugghjulen från pallen 
och placeras i en back som ställs vid monteringsstationen. Växelgafflar som pressas ihop 
placeras på halvpall för att sedan plockas över i en plastback då gafflarna behövs vid 
monteringslinan. 
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4.3.2 Komponenternas placering i nuläget 
För att besluta om hur komponenterna ska placeras om, måste en utredning av nuläget 
göras.  

4.3.2.1 Placering av komponenter vid del 1 
Komponenterna som är placerade till höger om Press 1 är styrpinnar och lagerbana. I Bild 3 
visas hur denna monteringsstation ser ut i nuläget.  

 
Bild 3 - Schematisk bild av nuläget vid del 1 av monteringslinan. 

Vid denna monteringsstation finns fyra olika kugghjul att välja mellan samt en packning som 
ska monteras. I nuläget används lådor som komponenterna placeras i vid förmonteringen. 
De förflyttningar montören måste göra för att nå rätt komponenter i denna del visas i Bild 4. 

 
Bild 4 - Rörelsemönster i nuläget vid del 1 av monteringslinan. 
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4.3.2.2 Placering av komponenter vid del 2  
Lager och lagerbana är placerade till höger om Press 2, se Bild 5. Till vänster om pressen är 
komponenterna placerade med växelring på den övre hyllan närmast press. Till vänster om 
denna är skruvar, konsol, fjädrar och kuggtyp 7 placerade. Nedanför kuggtyp 7 är växelgaffel 
placerad. På den nedre hyllan är kuggtyp 5 och kuggtyp 6 placerade. Konsol typ 2 är placerad 
allra längst till vänster, bakom momentdragaren.  

 
Bild 5 - Schematisk bild av nuläget vid del 2 av monteringslinan. 

I Bild 6 presenteras de olika förflyttningarna montören behöver göra vid denna del under 
monteringen av PTO. 

 
Bild 6 - Rörelsemönster i nuläget vid del 2 av monteringslinan. 
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4.3.2.3 Placering av komponenter vid del 3  
Lådorna med komponenter är placerade på två hyllor och på arbetsbänken framför 
montören, se Bild 7.  

 
Bild 7 - Del 3 av monteringslinan.  

Vid slutmonteringen förmonteras många komponenter för att sedan fästas med 
momentdragaren. De första komponenterna som monteras är pinnskruvar och sedan 
slangadapter med kopparbricka. Kopparbrickan och slangadapter är placerade längst till 
vänster och monteras i början/mitten av arbetsbänken, se Bild 8. Slangarna är placerade 
längst upp till höger vid monteringsstationen. Slangklämma, mutter och skruv är placerade 
på bordet. Flänsen är placerad rakt framför fixturen där slangen ska monteras. 
Förflyttningarna för att utföra de beskrivna monteringsstegen visas i Bild 9. 

 
Bild 8 - Schematisk bild av nuläget vid del 3 av monteringslinan. 

22 
                                                              Kallenberg & Lohman 



 

 
Bild 9 - Rörelsemönster i nuläget vid del 3 av monteringslinan. 

 

4.3.3 Montering av PTO 
När en PTO ska monteras ihop följer montören en orderlista där det står skrivet vilken typ av 
PTO som ska monteras. Listan kryssas av efter vilken typ av PTO som har påbörjat montering. 
För att enklare kunna förstå komponenternas placering i nuläget har schematiska bilder för 
de olika delarna av monteringslinan gjorts, se Bild 3, Bild 5 och Bild 8. Montören börjar med 
att placera en fixtur på monteringslinan (Bild 10). Fixturen används vid monteringen för att 
hålla PTO:n stabilt på rullbanan och underlätta förflyttning.  

 
Bild 10 - Fixtur till PTO. 
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4.3.4 Del 1 av monteringslinan  
Montören tar underdelen av växellådan från en pall och placerar underdelen på fixturen. I 
början av monteringslinan sitter en hylla med monteringskort, se Bild 11. Monteringskorten 
visar vilka komponenter som PTO:n skall innehålla. För att underlätta för montören har 
monteringskortet färgkodats med en ram runt texten. Ett monteringskort för den typ av PTO 
som ska monteras fästs på fixturen med kardborrband och placeras därefter på 
monteringslinan.  

 
 Bild 11 - Hylla med monteringskort. 

Det första arbetet som utförs på PTO:n är att pressa en lagerbana och två styrpinnar i PTO:ns 
underdel. Montören för in fixturen med PTO:n i pressen. När fixturen med underdelen till 
PTO:n är placerad i pressen startar montören pressen genom att dra i en spak. Montören 
håller spaken mot sig för att starta processen. En färdigpressad underdel förflyttas till nästa 
station.  

Nästa steg är att placera en packning på underdelens övre kant som ska täta och förhindra 
läckage. Packningen hänger på en krok direkt till vänster om pressen. Fixturen med 
underdelen skjuts vidare för att ett kugghjul ska placeras i PTO:n. Detta görs med tre stycken 
PTO direkt efter varandra. Anledningen är för att de nästkommande två ska vara redo när 
montören är färdig med den första PTO:n i monteringsprocessen.   

4.3.5 Del 2 av monteringslinan 
Vid gjutning och bearbetning av växellådshus till PTO:er uppstår avvikelser. Avvikelserna gör 
att det lagerspel som eftersträvas inte alltid uppnås. För att lagerspelet ska bli rätt används 
shims. Shims är tunna distansbrickor. De shims som används vid monteringslinan är mellan 
0,1-0,7 mm. Avvikelserna är olika stora och därför behövs olika kombinationer av shims. För 
att kontrollera att rätt kombination av shims har uppnåtts används ett mätinstrument som 
stämmer av referensgivaren, se Bild 12. Tjockleken på shimsen som behövs för att uppnå 
rätt lagerspel visas på en skärm.  
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 Bild 12 - Referensgivare. 

Referensgivaren sänks genom att montören håller ner två knappar och håller dem intryckta 
tills referensgivaren är i kontakt med kugghjulet. När anordningen är i kontakt med 
kugghjulet används en skruvdragare som roterar ett hjul för att få kugghjulet att ligga rätt i 
lagerbanan. Skruvdragaren hänger i ett balansblock för att underlätta hanteringen för 
montören.  

Montören låter växellådans underdel vara kvar i referensgivaren. En överdel med samma 
produktsnummer instansat som det står på monteringskortet tas från en ställning med hjul 
bakom montören. Överdelarna är väldigt lika varandra. Det finns två olika modeller av 
överdelar som används vid 18 olika produktnummer. Överdelen placeras med utsidan nedåt 
i en fixtur som finns till vänster om referensgivaren.  

Kombinationen av shims som behöver användas visas på en skärm. Shimsen hänger på 
uppmärkta krokar framför montören. 

När shimsen är på plats mäter montören igen och för att kontrollera om kombinationen är 
godkänd. Om kombinationen godkänns, skriver datorn ut ”perfekt” på skärmen och drar 
tillbaka en kolv vilket gör det möjligt för överdelen att föras in i en press. 

Innan överdelen förs in i pressen, trycker montören på en knapp för att hissa upp 
referensgivaren för underdelen. Rullagret och lagerbanan placerar montören i pressen. 
Komponenterna pressas fast i överdelen. När överdelen är i pressen, för montören 
underdelen förbi och placerar den vid nästa station.  
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Fixturen spärras av en fjäderregel vid nästa monteringsstation. Genom att trycka på en 
knapp intill rullbanan förs en hållare upp i PTO:n för att hålla emot ett kugghjul som ska 
placeras i överdelen. En fjäder placeras i underdelen. I Bild 13 visas en underdel av PTO:n 
med ingående komponenter: (1) Stöd för kugghjul, (2) Fjäder, (3) Fjäderregeln och (4) knapp 
för kugghjulsstöd. När detta är gjort går montören tillbaka till överdelen som sitter i pressen.  

 
Bild 13 - Underdel av PTO med ingående komponenter. 

 

Montören drar ut fixturen med överdel från pressen. Då fixturen är i det yttersta läget, förs 
kolven tillbaka ut för att förhindra möjligheten att föra in fixturen i pressen. Överdelen sitter 
kvar i fixturen i utfällt läge. Ett kugghjul placeras i överdelen av PTO:n. Vilket kugghjul som 
ska användas visas av monteringskortet. En växelgaffel ska monteras. För att göra detta 
måste först tätningsringarna fettas in.  

Montören placerar en växelring i gaffeln. Denna kombination monteras på kugghjulet i 
överdelen av PTO:n. I Bild 14 visas överdel av PTO:n med ingående komponenter. Kugghjul, 
växelgaffel och växelring är monterade i PTO:ns överdel.  
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Bild 14 - Överdel av PTO med ingående komponenter. 

 

Överdelen placeras nu på underdelen, se Bild 15. Monteringskortet visar om PTO:n ska 
monteras med en eller två konsoler. Monteras en PTO med två konsoler, tar montören först 
den konsol som senare ska användas till att fästa oljeslangen i. Denna konsol placeras uppe 
till vänster och fixeras med en skruv. I Bild 16 visar (1) konsol för slang och (2) rak konsol.  
Den andra konsolen placeras uppe i det högra hörnet och fixeras också med en skruv.  

 

 

   
Bild 15 - Överdel och underdel.  Bild 16 - PTO med konsoler. 
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Totalt används fem skruvar för att hålla ihop över- och underdelen av PTO:n. En 
momentdragare används för att skruvarna ska dras åt med rätt moment. Då skruvarna är 
åtdragna, dras stödet för kugghjulet tillbaka automatiskt. Fjäderregeln dras manuellt tillbaka 
för att skicka PTO:n vidare till slutmonteringen.  

4.3.6 Del 3 av monteringslinan 
Montören lyfter av PTO:n från fixturen som tidigare använts och placerar PTO:n på 
monteringsbordet med överdelen uppåt. Därefter monteras pinnskruvar i de fyra gängorna 
på PTO:ns överdel. En packning placeras med flänsen riktad från PTO:n, se Bild 17.  

 
 Bild 17 - PTO med packning. 

 

För att täcka PTO:ns öppna del placeras ett lock över hålet. En fjäderbricka monteras på 
varje pinnskruv. Efter det placeras ytterligare två vanliga platta brickor per pinnskruv. PTO:n 
placeras på läcksökningsfixturen och montören skruvar för hand dit två fixturmuttrar. 
Montören monterar en slangadapter med kopparbricka på PTO:n. Slangadapter och 
fixturmuttrar fästs därefter med en elektrisk momentdragare.  

För att fästa pinnskruvarna byter montören hylsa och använder den elektriska 
momentdragaren. En mutter monteras på varje pinnskruv. Montören byter hylsa igen och 
använder momentdragaren för att fästa muttrarna. Detta skapar en tät förslutning mellan 
PTO:n och locket. I Bild 18 visas PTO med de olika komponenterna monterade.  
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Bild 18 - PTO på läcksökningsfixtur. 

Produktnumret på PTO:ns överdel kontrolleras och avgör vilken oljeslang som ska monteras. 
En lista med de olika typerna av oljeslang och matchande produktnummer hänger framför 
monteringsstationen. Montören har tre typer av oljeslangar att välja på. En vinkelfixtur 
placeras på PTO:n och används för att oljeslangen ska monteras med en vinkel som bestämts 
från kundens krav. 

Oljeslangadaptern momentdras manuellt med en momentnyckel. På vissa artikelnummer 
måste oljeslangen fästas vid konsolen. Slangen fästs då med en slangklämma, skruv och 
mutter, se Bild 19. Detta utförs med en skruvdragare och ringnyckel. PTO:n läckagetestas 
genom att montören trycker på start som startar den automatiserade läcksökningscykeln. 
Efter läcksökningscykeln är klar lyser en grön lampa om PTO:n är godkänd. Om den röda 
lampan lyser är PTO:n ej godkänd. Skulle PTO:n inte godkännas, kontrollerar montören 
PTO:n och letar efter var läckan kan vara. Därefter åtgärdar montören läckan.  

 
Bild 19 - Färdigmonterad PTO. 
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Montören skruvar bort fixturmuttrarna för att kunna förflytta PTO:n vidare. Godkänd 
produkt lyfter montören över till nästa station som är testriggen. Efter PTO:erna testats i 
test-riggen, placeras de i sekvens på en pall.  

I det nuvarande systemet kontrolleras sekvensen PTO:erna är placerade på pallen manuellt. 
Att PTO:erna hamnar i rätt sekvens avgörs även här av montörens koncentration och 
noggrannhet. Detta system anses inte vara säkert. Av denna anledning behöver ett nytt, 
säkrare system användas vid monteringslinan.  

4.4 Olika typer av monteringsfel 
För att veta vilka fel som ska förebyggas, måste utredningar göras för vilka fel som kan 
uppstå vid montering. Informationen samlades genom intervjuer (se Bilaga 1) och egna 
observationer vid monteringslinan. De vanligaste felen som kan uppstå vid monteringslinan 
är: fel slang, fel sekvens eller antal i pall, fel utväxling och saknad konsol.  

4.4.1 Fel slang  
Den vanligaste förekommande reklamationen av PTO är fel typ av slang. Montören har tre 
olika slangar att välja på. Det enda som skiljer slangarna åt är längden och färgkodningen på 
korken som sitter i ena änden av slangen, se Bild 20. Produktnumret på locket av PTO:n 
jämförs med den listan för artikelnummer för slangar som finns vid monteringsstationen. 
Olika produktnummer av PTO kan använda samma typ av slang. Om montören skulle ta fel 
slang upptäcks oftast inte misstaget förrän kunden har fått produkten. Längden av slang 
testas inte i monteringen eller testriggen. Tiden att åtgärda en felmonterad slang kan ta upp 
till tio minuter.  

 

 
Bild 20 - Slangar till PTO. 
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4.4.2 Fel sekvens eller antal i pall  
SwePart monterar alla PTO i en viss orderföljd som är bestämd av kunden. Orderföljden är 
viktig för kunden eftersom leveranserna sker ”Just-In-Time” på ett löpande band. När ordern 
är klar kontrolleras sekvensen i pallen. Om fel sekvens skulle uppkomma uppmärksammas 
detta vid kontrollen och korrigeras till rätt sekvens. Upptäcks att PTO:erna placerats i fel 
sekvens undersöks de andra pallarna. Detta görs för att kontrollera om sekvensen på dessa 
är rätt. Att åtgärda ett sådant misstag kan ta upp till 60 minuter. 

4.4.3 Fel utväxling 
Alla PTO som monteras har likadan underdel. Det som skiljer dem visuellt är överdelen. Olika 
PTO har olika utväxling beroende på applikation. Utväxlingen bestäms beroende av vilka 
kugghjul som kombineras. Kugghjul väljs på två ställen i monteringen. Först väljs det 
kugghjulet som monteras i bottendelen. Vid den första stationen finns det fyra olika kugghjul 
som kan väljas. Vid den andra monteringsstationen för kugghjul kan tre olika kugghjul väljas. 
På monteringskortet står vilket kugghjul som ska monteras.  

Skulle montören av någon anledning montera ett av de två kugghjulen fel kommer detta 
med höras i testriggen för PTO:n. Missljudet som uppstår i testet beror på att glappet mellan 
kuggarna blir för stort. Om montören tar två kugghjul som är fel men dessa stämmer 
överens med varandra hörs inte detta. Anledningen är att det då inte uppstår ett glapp 
mellan kugghjulen. För att motverka att PTO monteras med fel utväxling måste en 
förbättring av kvalitetssäkringen göras. Testriggen kontrollerar att växelgaffeln fungerar som 
den ska, att PTO:n är tät i packningar och sköljer ur eventuell smuts från monteringen och 
tillverkningen. Uppstår en felmontering av kugghjul, kan detta ta upp till 30 minuter att 
åtgärda. 

4.4.4 Saknad konsol 
I samband med att montören skruvar ihop växellådan monteras en eller två konsoler. 
Konsolerna monteras på varsin sida av PTO:n med skruvarna som håller ihop växellådshuset. 
Om en eller två konsoler skall monteras läser montören av monteringskortet. Saknas en 
konsol uppmärksammas detta av montören på del två av monteringslinan. Montören ser 
detta då den längre slangen fästs med en slangklämma i konsolen. Detta fel kan ta 30 
minuter att åtgärda.  

Placerar montören en konsol på en PTO som inte skall ha en konsol är detta svårare att 
upptäcka. Detta för att konsolen inte kommer användas vid del två av monteringen. Visar 
det sig att konsolen är vägen när kunden ska montera denna kommer det att ge en 
reklamation.  
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5. Genomförande  
Ett system för kvalitetssäkring ska implementeras och för att komma med lösningar på 
problematiken, har monteringslinan undersökts grundligt. Förståelsen som skapats är 
formad av observationer vid monteringslinan. Intervjuer utförs för att kontrollera hur väl 
förståelsen som skapats stämmer överens med verkligheten. En kvalitetstekniker har bidragit 
med information om vilka fel som uppstått i monteringen. Information som Swepart 
Transmission AB tidigare samlat in som berör tidsintervall för montering av PTO har kommit 
till användning. Placeringen av PtL-sensorer utreds också.  

5.1 Value Stream Mapping vid monteringslina 
För att effektivt och systematiskt implementera ett system som kvalitetssäkrar en 
monteringslina följer genomförandet de fyra stegen för förbättringsarbete som nämns i 
teorin med VSM.  

1. Produkten som behöver en förbättrad monteringslina är PTO. Det som behövs göras 
är en kvalitetssäkring av monteringen. Teststationen för PTO berörs ej av 
kvalitetssäkringen under detta förbättringsarbete.  

2. I en detaljerad kartläggning av nuläget på monteringslinan genomgås alla steg i 
processen. Genom denna kartläggning framkommer vilka typer av fel som är möjliga 
och var dessa uppstår. Detta analyseras för att ge en klar bild av monteringslinan och 
upplysa de områden som är kritiska för monteringen.  

3. Efter kartläggningen är gjord samlas information om hur montering sker och om vilka 
komponenter som används mest frekvent. Utifrån detta skapas de mål som sätts för 
monteringslinan på de berörda områdena. Här kartläggs vilka hjälpmedel för 
kvalitetssäkring som är möjliga att använda.  

4. För att nå dessa uppsatta mål har först en nulägesbeskrivning utförts. Därefter 
utfördes en utredning av komponenternas och hjälpmedlens placering på 
monteringslinan. Slutligen när utredningarna är klara ges ett förslag på hur 
monteringslinan kan förbättras. Genom detta skall målen för monteringslinan kunna 
uppnås.  

Rother och Shook (1999) skriver att processerna ska ritas upp på papper för att kunna 
utredas. Vid detta projekt används excel-dokument istället för papper. Detta för att 
förslagen enkelt kunna justeras för att undersöka dessa.  

5.2 Orsaker till monteringsfel 
De olika felmonteringarna som kan uppstå utreds för att bestämma hur dessa ska 
förebyggas. För att skapa en bra uppfattning om monteringslinan med dess problem har 
monteringsarbete utförts vid monteringslinan. De observationer som gjorts jämförs med 
montörernas bild av monteringslinan. Intervjuer görs för att samla in information som 
missats vid observationerna. En standardisering ska införas för att minska risken att fel 
uppstår (Gupta & Jain, 2015).  
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5.2.1 Observering av monteringslina 
För att öka uppfattningen kring monteringslinan och de möjliga felen som kan uppstå 
utfördes monteringsarbete. Detta gav en större förståelse för hur arbetet upplevs vid 
monteringen. Den förståelse som observationen av monteringslinan gav hade inte kunnat 
skapas på annat vis. Bilden som skapats vid arbetet vid monteringslinan jämförs med 
information som samlats in vid intervjuer. Detta utförs för att kontrollera hur väl bilden 
stämmer överens med verkligheten.  

5.2.2 Intervjuer 
Personer som anses besitta kunskap kring monteringslinan har intervjuats. Två montörer, en 
produktionstekniker och en kvalitetstekniker har tillfrågats (se Bilaga 1). De två montörerna 
har intervjuats eftersom de arbetar vid monteringslinan och anses ha goda kunskaper om 
hur och varför fel uppstår.  

Produktionsteknikern intervjuas eftersom han har påbörjat förundersökningar där 
tidsintervall för montering av en PTO bestäms. Eftersom han har arbetat med 
monteringslinan under en tid har även han goda kunskaper kring monteringslinan. Denna 
förståelse skiljer sig något från montörernas då han har en annan utbildning och 
arbetsuppgift.  

För att vara säkra på att uppgifterna som samlats in vid intervjuerna stämmer, intervjuas en 
kvalitetstekniker. Kvalitétsteknikern arbetar med reklamationer och för statistik på vilka 
typer av fel som tidigare uppstått.  

5.2.3 Tidsförlust vid monteringsfel  
Det uppstår i genomsnitt 12 fel i månaden. Tiden det tar att åtgärda de olika felen varierar 
(Tabell 2). Monteras fel slang och detta inte upptäcks förrän denna har läcktestats och 
placerats på pall, tar det ungefär 10 minuter att åtgärda. Ett kugghjul som felmonterats 
upptäcks oftast inte förrän PTO:n sitter i testriggen. Tiden att åtgärda detta fel tar 30 
minuter. Fel sekvens eller antal i pall tar upp till 60 minuter. Konsol kan ta upp till 30 minuter 
att åtgärda.  

Tabell 2 - Tid att åtgärda fel. 

Typ av fel Tid att åtgärda [min] Antal fel / månad Frekvens [%] 
Benämning x y z 
(A) Slang           10 6 50 
(B) Utväxling    30 3 25 
(C) Sekvens      60 2 16,66 
(D) Konsol        30 1 8,33 
Genomsnitt (w) 75   

 

33 
                                                              Kallenberg & Lohman 



 

 
Antalet minuter som sparas för de olika felen (A, B, C och D) som uppstår varje månad räknas 
ut genom att använda ekvation 1:  

𝑥 ∗ 𝑦 ∗ 𝑧 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟
𝑚å𝑛𝑎𝑑 

                                     (ekv. 1) 

 

Ekvation 2 används för att räkna ut hur lång tid det totalt tar för de olika felen:  

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟
𝑀å𝑛𝑎𝑑

                      (ekv. 2) 

 

Total tidsberäkning utförs genom att addera 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟/𝑚å𝑛𝑎𝑑 för de olika felen och 
subtrahera den genomsnittliga tiden w, (ekvation 3):  

�𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟
𝑚å𝑛𝑎𝑑

� − 𝑤 =  𝑇𝑖𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔      (ekv. 3) 
 

5.3 System för förbättring 
Vid undersökningen om hur de olika systemen fungerar kontaktades olika företag som kunde 
tänkas använda PtL eller PtV. Efter att ha kontaktat ett stort antal företag som kunde tänkas 
använda något av systemen, konstaterades att dessa system inte är särskilt vanliga 
att använda inom industrin. De flesta företagen visste inte vad detta var för system.  

Eftersom det inte är vanligt att företag använder något av dessa system kan dessa inte 
studeras. Istället måste jämförelser göras mellan teori för de olika systemen. De system som 
jämförs är det som används i nuläget och de systemen som kan implementeras.  

Monteringslinor varierar i längd och utformning efter vilka produkter som ska tillverkas. För 
att kunna göra en korrekt bedömning för vilket system som ska införas måste 
monteringslinan utredas. De olika systemen som kan användas för att öka 
kvalitetssäkerheten utreds för att bestämma vilket system som ska implementeras. 

De krav som ställs på förbättringssystem som ska införas vid monteringslinan på Swepart är 
att det inte ska påverka effektiviteten negativt. Det finns många olika komponenter och 
därför måste det även vara enkelt för montören att ta rätt komponent. Systemet som införs 
bör även underlätta för montören så denne vet hur komponenten ska monteras.  

Systemet som används i dagsläget gör att montören själv måste kontrollera vilka 
komponenter som ska monteras. Detta görs genom att titta på de monteringskort som finns 
till hands. Kommer montören av sig, kan det vara svårt att återgå till det moment som skulle 
utföras. Ett system som underlättar för montören genom att veta vilken komponent som ska 
plockas heter PtV (Pearson Specter, 2015).  

I PtV-system använder montören ett headset som talar om vilken komponent som ska 
användas. Detta system är bristfälligt då det kan vara svårt för montören att särskilja de olika 
numren på komponenterna. Ett PtV-system skulle enligt teorin inte passa för denna 
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arbetsmiljö, utan är mer anpassat för större miljöer där tiden mellan olika plock är längre för 
montören. En annan egenskap som gör att detta system kan vara långsamt är att montören 
måste upprepa de sista siffrorna (Pearson Specter, 2015). Det finns alternativ till detta 
system som kan fungera bättre. Det går exempelvis att införa ett system med robotar istället 
för montörer.  

Vid införandet av robotar skulle kvalitetssäkerheten vid monteringslinan kunna öka. En 
robotisering av monteringslinan skulle bli mycket komplex och svår att göra 
förändringsarbete på om det skulle behövas (Lewis, Dawson, & Abdallah, 2004). 
Monteringsuppgifter kan också bli mycket komplexa och detta är en av de svåraste uppgifter 
att utföra för en robot. Roboten måste kunna ”känna” med kraftsensorer för att kunna 
utföra monteringen korrekt (Dorf & Kusiak, 1994). En robotisering av monteringslinan är då 
inte ekonomiskt försvarbar i detta fall med tanke på den tillhandhållna budgeten (Siciliano, 
Sciavicco, Villani, & Oriolo, 2009). Ett system som kan fungera bättre än robotisering och PtV 
är PtL. 

PtL fungerar visuellt och visar montören vilken komponent som ska plockas samt i vilken 
ordning. Risken att fel komponent plockas är väldigt låg (Friedman, 2006). Vid införandet av 
ett PtL-system behöver montören inte fokusera på vilken komponent som ska monteras 
(Pearson Specter, 2015). Det systemet som utreds har ett PtL-system som skickar en signal 
till datorn efter sensorn känt av att kontakten brutits. Även om PtL är en kostsam metod att 
införa, är det fortfarande billigare och bättre än en robotisering. Att köpa en robot kostar 
mellan 20 000 € till 60 000 € (mellan 200 000 sek och 600 000 sek), vilket är utanför 
budgeten (Siciliano, Sciavicco, Villani, & Oriolo, 2009). Därför är det bättre att ha kvar 
människor som utför monteringsarbetet. Valet står då mellan PtV och PtL.  

Vissa komponenter har liknande nummer och det kan skapa förvirring för montören. Vid PtL 
uppstår inga sådana felplock eftersom det har en programvara som ser till att det inte går att 
fortsätta montera om fel komponent blivit plockad (Pearson Specter, 2015). 

Skulle ett PtL-system införas på monteringslinan på Swepart Transmission AB kan signaler 
tas från momentdragare, referensgivare och shimsmätare. I samband med införandet av 
systemet ska en mjukvara göras som ser till att rätt komponent används. Anledningen är för 
att säkra att alla komponenter tas i rätt ordning och monteras korrekt.  

5.4  Utredande av komponenternas placering 
I denna del utreds hur komponenterna placeras med avseende på hur ofta dessa används. 
Varje del av monteringslinan utreds var för sig. För att monteringslinan ska bli effektiv och 
ergonomisk ska komponenterna som används oftast placeras närmast montören (Baudin, 
2002). I Tabell 3 presenteras komponenterna som de fem vanligaste PTO:erna innehåller.  
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Tabell 3 - Oftast monterad PTO. 

PTO  Kugghjul 1 Kugghjul 2 Konsoler  Slang Andel som 
tillverkas 

               
21582734:  1669404 1669403 2  21596348 37,51% 
              
21582735: 1653844 1653842 2  21596348 22,59% 
              
21582739:  1653844 1653842 1  21596350 11,69% 
              
21531227: 1653849 1653848 2  21596348 9,21% 
              
21582736:  1653843 1653842 1  21596349 6,12% 

 

5.4.1 Mest använd komponent  
Swepart Transmission AB har information om orderåtgång för PTO:s. Denna information 
analyseras i arbetet och används för att bestämma strukturen av komponenterna vid de 
olika monteringsstationerna. Komponenterna som ingår i de vanligast monterade PTO 
prioriteras högst för att bestämma hur lådorna med komponenter ska placeras. Detta ger 
möjlighet att strukturera komponenterna för största effektivitet och ergonomi (Finnsgård, 
2009). Ergonomin påverkar även hur hög risk det är att det blir fel (Falck & Rosenqvist, 
2012). 

Diskussioner med ansvarig produktionstekniker har gett information om att orderåtgången 
varit jämn under tidigare år. På grund av detta anses denna information vara tillräcklig att 
använda vid utredningen.  

Hur komponenterna ska placeras bestäms av hur ofta dessa används. De tre PTO som 
monteras oftast upptar 72 % av den totala ordervolymen.  

För att bestämma komponenternas placering utreds vilka komponenter som dessa PTO 
innehåller (Tabell 3). De två kugghjul som används oftast vid monteringsstationen för det 
första kugghjulet är 1669404 och 1653844.  

Vid montering av det andra kugghjulet används oftast 1669403 och 1653842. Av de vanligast 
monterade PTO används till 69,3 % lång slang (21596348). Dessa komponenter prioriteras 
högst vid beslutande om placering.  

5.4.2 Utredning av komponenters placering vid del 1 av monteringslinan 
Placeringen av styrpinnar och lagerbana är samma som i nuläget, då dessa är placerade 
bredvid pressen där de ska användas, se Bild 21. Kugghjulen som finns vid del 1 av 
monteringslinan är placerade i samma ordning som tidigare. De kugghjul som används mest 
(1669404 och 1653844) är placerade i höjd med linan med rollers och presenteras som 
kuggtyp 1 och 2. På den övre hyllan placeras de kugghjul som inte används lika ofta 
(1653849 och 1653843). Dessa kugghjul presenteras som kuggtyp 3 och 4.  
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Packningen placeras till vänster om vagnen med kugghjul. Detta för att minska risken att 
skada packningen då det första kugghjulet monteras. Det finns även mer utrymme och 
packningen kommer fram mer vid denna placering än den tidigare bredvid pressen. Med 
dessa förändringar i strukturen skapas ett nytt rörelsemönster som visas i Bild 22.  

 
Bild 21 - Schematisk bild av lösningsförslag 1 vid del 1 av monteringslinan. 

 

 
Bild 22 - Rörelsemönster för lösningsförslag 1 vid del 1 av monteringslinan. 

I nuläget används lådor att förvara kugghjul i. Dessa lådor blir tunga när de är fulla med 
kugghjul. Ett annat problem som uppstår med lådorna i nuläget är att när lådorna börjar bli 
tomma blir det svårare för montören att ta kugghjulen.  

5.4.3 Utredning av komponenters placering vid del 2 av monteringslinan 
Lager och tätning för fläns är placerade som i nuläget. Växelringen placeras ovanför 
tätningen för fläns. I nuläget är växelgaffeln placerad längst till vänster på den nedre hyllan. 
Detta är så långt ifrån pressen som den kan komma. I lösningsförslag 1 för del 2 av 
monteringslinan (se Bild 23) placeras växelgaffeln på den övre hyllan till vänster. 
Rörelsemönstret med detta upplägg visas i Bild 24.  
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Bild 23 - Schematisk bild av lösningsförslag 1 för del 2 av monteringslinan. 

 
Bild 24 - Rörelsemönster vid lösningsförslag 1 för del 2 av monteringslinan. 
 

Lösningsförslag 2 för del 2 av monteringslinan presenteras i Bild 25. Växelgaffeln placeras i 
detta förslag uppe till höger på vagnen. De kugghjul som är vanligast (1653842 och 1669403) 
är i nuläget placerade på den nedre hyllan. Dessa båda kugghjul är kuggtyp 5 och 6. Denna 
placering används även i detta lösningsförslag. Det kugghjul som används mer sällan 
(1653848) placeras uppe till vänster på vagnen. Detta kugghjul presenteras som kuggtyp 7. 

 

 
Bild 25 - Schematisk bild av lösningsförslag 2 för del 2 av monteringslinan. 

 
 

Placeringen för skruv och konsol (965538) är i nuläget i mitten på den övre hyllan. Den andra 
konsolen (965577) är placerad till vänster om hyllan. I lösningsförslag 2 för del 2 av 
monteringslinan är konsoler, skruv och fjädrar placerade på hyllan till vänster om vagnen. 
Genom detta upplägg plockar montören komponenter enligt Bild 26. 
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Bild 26 - Rörelsemönster vid lösningsförslag 2 för del 2 av monteringslinan. 
 

5.4.4 Utredning av komponenters placering vid del 3 av monteringslinan 
I nuläget står komponenter placerade på bordet framför montören. Olika lösningsförslag 
presenteras i Bild 27 och Bild 28. I lösningsförslagen placeras slangar till vänster. Fläns som 
har en lägre orderåtgång placeras längre ifrån montören.  

 
Bild 27 - Schematisk bild av lösningsförslag 1 för del 3 av monteringslinan. 
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Bild 28 - Schematisk bild av lösningsförslag 2 för del 3 av monteringslinan.  

I båda lösningsförslagen placeras slangklämma med tillhörande skruv och mutter till vänster 
om hyllan. Slang monteras på alla PTO. Dessa placeras på vänstra delen av den övre hyllan. 
Fläns har placerats på den övre hyllan till höger. I lösningsförslag 2 för del 3 av 
monteringslinan (se Bild 28) är komponenterna på den nedre hyllan placerade från vänster 
till höger i den ordning som dessa ska monteras. Ett alternativ till detta är lösningsförslag 1 
för del 3 av monteringslinan (se Bild 27) där placeringen istället har varit i åtanke till att 
montören förmonterar en del komponenter innan PTO:n placeras på läcksökningsfixturen. I 
detta fall börjar montören med att förmontera pinnskruvar. I lösningsförslag 1 för del 3 av 
monteringslinan placeras bricka och mutter till fläns längst till höger. Resten av 
komponenterna placeras sedan i ordningen de monteras från höger till vänster. 
Lösningsförslag 1 för del 3 av monteringslinan skapas ett rörelsemönster av montören som 
visas i Bild 29. Rörelsemönster vid lösningsförslag 2 för del 3 av monteringslinan visas i Bild 
30.  

 
Bild 29 - Rörelsemönster vid lösningsförslag 1 för del 3 av monteringslinan. 
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Bild 30 - Rörelsemönster vid lösningsförslag 2 för del 3 av monteringslinan. 

 

Vidare undersökning av monteringslinan har lett till slutsatsen att tre montörer arbetar 
effektivare än två. Ett sådant upplägg är möjligt att införa med resurser som redan finns på 
företaget. Den del av monteringen som behöver ses över för att möjliggöra detta är del 3. 
Två lösningsförslag på ett sådant upplägg presenteras i Bild 31 och Bild 32.  

 

 
Bild 31 - Schematisk bild av lösningsförslag 3 vid del 3 av monteringslinan. 
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Bild 32 - Schematisk bild av lösningsförslag 4 för del 3 av monteringslinan. 

I lösningsförslagen placeras den långa slangen ner längst till vänster. Slang mellan och slang 
kort placeras på hyllan ovanför. Fläns placeras till höger på den övre hyllan. Lösningsförslag 3 
och 4 för del 3 av monteringslinan har gjorts i åtanke att montör 2 förmonterar alla 
komponenter som det går att förmontera. Montör 2 monterar vid denna station 
pinnskruvar, packning, lock, kopparbricka, slangadapter och fjäderbricka. Detta gör att 
montör 3 till största del står vid läcksökningsfixturen och använder momentdragaren för att 
fästa de olika komponenterna.  

I lösningsförslag 3 (se Bild 31) är slangadapter placerad till vänster om kopparbrickan. En 
alternativ lösning presenteras i Bild 32. I lösningsförslag 3 och 4 för del 3 av monteringslinan 
skapas ett nytt rörelsemönster som är snarlika varandra men skiljer sig från tidigare figurer, 
se Bild 33 och Bild 34. 

 
Bild 33 - Rörelsemönster för  lösningsförslag 3 vid del 3 av monteringslinan. 
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Bild 34 - Rörelsemönster för lösningsförslag 4 vid del 3 av monteringslinan. 

 

5.5 Placering av sensorer 
Alla komponenter behöver inte säkras med sensorer. En del komponenter kan säkras på 
andra sätt, exempelvis med hjälp av momentdragare. För att veta antalet sensorer som ska 
användas utreds vilka komponenter som behöver en sensor och vilka som kan säkras på 
annat sätt (Bengtsson, 1995). I pressarna kommer induktiva sensorer placeras. Dessa läser av 
i vilket läge pressarna är i och styr cykeln. Swepart vill hålla antalet sensorer nere samtidigt 
som alla komponenter säkras.  

5.5.1 Test av sensorer 
Swepart Transmission AB beställde hem två sensorer för att kontrollera om dessa fungerar 
som väntat. Sensorerna kopplades ihop i en kopplingsbox. När sensorn startas tar den det 
första avståndet som den känner av något på som referens. Om något bryter detta börjar 
sensorn blinka rött, som den var inställd på att göra.  

5.5.2 Utredning av sensorernas placering vid del 1 av monteringslinan 
För att säkra montering av styrpinnar och lagerbana placeras PtL-sensorer framför dessa 
komponenter. Ett alternativ kan vara att placera en PtL-sensor framför pressen som säkrar 
att montören placerat komponenterna i pressen. Detta alternativ är inte lika säkert, då 
montören kan stoppa in händerna i pressen utan komponenter. Placeras PtL-sensorerna 
framför komponenterna är sannolikheten större att komponenterna plockas. I Bild 35 visas 
den tänkta placeringen av PtL-sensorer. 
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Bild 35 - Sensorer vid del 1. 
 

Att packningen monteras säkras till viss del av referensgivaren. Mätning för vilka shims som 
ska användas kan inte göras om inte en packning blivit monterad. Swepart vill att en loggfil 
ska skapas som visar att alla komponenter blivit korrekt monterade. Det system som 
används i nuläget skapar ingen loggfil över att packningen blivit monterad. Därför används 
en PtL-sensor som säkrar att packningen blir monterad samtidigt som en loggfil skapas.  

Eftersom kugghjulen är lika till utseende är det lätt att göra fel vid montering av dessa. Vid 
monteringsstationerna finns 3 respektive 4 kugghjul att välja mellan. I testriggen som 
används efter monteringslinan märker montören om fel kombination av kugghjul monterats. 
Montören märker inte om båda kugghjulen monterats felaktigt. För att säkra att rätt 
kugghjul monteras används PtL-sensorer framför de 4 kugghjul som kan monteras.  

 

5.5.3 Utredning av sensorernas placering vid del 2 av monteringslinan 
Vid denna monteringsstation har det valts att placera PtL-sensorer framför alla komponenter 
förutom skruv, se Bild 36. Detta för att momentdragaren kan säkerhetsställa att skruvarna är 
monterade och åtdragna. Momentdragaren skickar en signal när fem skruvar har dragits 
med rätt moment. Denna signal kan användas till att säkra att skruvarna monteras. Övriga 
komponenter säkras med PtL-sensorer. Sensorerna underlättar dels för att montören ska 
veta vilka komponenter som ska användas och dels säkras att rätt komponent blivit 
monterad.  
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Bild 36 - Sensorer vid del 2. 
 

5.5.4 Utredning av sensorernas placering vid del 3 av monteringslinan 
Slangklämman med mutter och skruv har valts att bara ha en PtL-sensor för att säkra. 
Swepart införskaffar då endast en sensor som säkrar dessa tre komponenter. PtL-sensorn 
placeras framför skruven som är till slangklämman. Detta för att slangklämman inte kan 
monteras utan skruv. Resonemanget går även att om montören tagit en skruv är risken 
minimal att montören inte tar slangklämma och mutter. De komponenter som inte kan 
säkras med momentdragaren är fjäderbricka, fläns, kopparbricka, slang, bricka till fläns och 
packning. Dessa säkras genom att använda PtL-sensorer, se Bild 37. 

 

 
Bild 37 - Sensorer vid del 3. 
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5.6 Programmet 
För att montören ska veta vad som ska göras utformas ett program som med tydliga bilder 
visar monteringsstegen. Ytterligare förenkling för montören görs genom att infoga text som 
beskriver monteringssteget. Programmet kopplas till de olika sensorerna. Vilken bild som 
visas avgörs av vilken sensor som bryts. Placeringen av skärmar bestäms för att dessa ska 
vara lätta att se och hantera.  

Att programmera mjukvaran innefattas inte i detta arbete utan görs utav en programmerare. 
Antalet monteringssteg som programmet innehåller samt vilka bilder som ska kopplas till 
vilken sensor utreds. Sensorerna kopplas till olika boxar. Vilken sensor som kopplas till vilken 
box reds ut.  

I nuläget finns inget standardiserat tillvägagångssätt för att montera en PTO. En 
standardisering görs i samband med införandet av programmet och PtL-systemet. Att 
arbetet blir standardiserat gör att risken för fel minskar (Ohno, 1988).  

5.6.1 Utformning av program  
Tryckskärmar används vid monteringslinan där förklarande text och bilder visas. Bilderna 
visar vilka komponenter som ska användas. Skärmarnas placering presenteras i Bild 35, Bild 
36 och Bild 37. PtL-systemet som införs kopplas till programmet och avgör vilka bilder med 
text som ska visas.  

Sensorerna vid monteringslinan kopplas ihop i fyra olika boxar. Dessa fyra boxar kopplas till 
tre olika datorer som står utplacerade utmed monteringslinan. Datorerna kommunicerar 
inte med varandra, utan det är tre olika program som körs på de olika datorerna. Ett grovt 
kopplingsschema presenteras i Bild 38.  

 
Bild 38 - Kopplingsschema för signaler. 
 

  

46 
                                                              Kallenberg & Lohman 



 

Programmet skapar en loggfil för varje PTO som monteras. Detta för att reklamerade 
produkter enklare ska kunna kontrolleras. När en PTO är färdigmonterad visas en ikon 
bredvid poduktnumret på skärmen. Ikonerna som kan visas är grön bock, ett minus eller ett 
rött kryss. Grön bock visas för korrekt monterad PTO, rött kryss för felaktigt monterad PTO. 
Har montören valt att hoppa över en PTO i sekvensen markeras denna med ett minus, 
se Bild 39.  

 
Bild 39 - Ordning för PTO att bli tillverkade. 
 

Vid monteringslinans start ska montören välja om montering ska ske efter sekvens eller 
batch. Om monteringen ska ske i en batch trycker montören in antal samt vilken typ av PTO 
som ska monteras. Sker monteringen efter sekvens, läser datorn in en fil och visar vilka PTO 
och i vilken ordning som dessa ska monteras. Denna sekvens skickas från kund och 
innehåller den ordning samt vilken typ av PTO som beställts. När montören trycker på den 
PTO som ska monteras visas den färdiga produkten på skärmen och därefter påbörjas 
montering. Programmet som används visas i Bild 40. Bilden till vänster i programmet är det 
steg montören precis gjort. Bilden till höger är det steg montören ska utföra.  

 
Bild 40 - Program vid montering. 
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Arbetet vid monteringslinan standardiseras vid införandet av detta program. Detta gör att 
risken för att felmontering sker minskar (Gupta & Jain, 2015). I samband med införandet av 
detta program minskar risken att fel uppstår, vilket gör att miljöpåverkan även minskar.  

Programmets samspel med sensorerna presenteras i Bilaga 3. Monteringsflödet som 
presenteras i Bilaga 3 är från höger till vänster. De gröna textrutorna representerar vad 
montören gör. Gula textrutor är signaler som inte tar input i hårdvaran. Dessa är signaler 
som sköts utan att behöva kopplas till programmet. De orangea textrutorna är signaler som 
ska kopplas till program och påverkar detta.  

5.7 Undersökning av balansen vid monteringslinan 
Det är två montörer som arbetar vid monteringslinan. Montör 1 monterar från start och 
fram till PTO:ns båda halvor blir ihopmonterade. Efter det tar montör 2 över och utför sista 
delen av monteringen. Monteringslinan är i nuläget balanserad på så vis att det tar längre tid 
för montör 1 att utföra del 1 av monteringslinan (Tabell 4). Detta ger ett flöde som 
förespråkas av Ohno (1988). Detta flöde gör att montör 1 arbetar snabbare eftersom montör 
2 väntar på att kunna fortsätta. En annan fördel med ett sådant flöde är att det inte uppstår 
någon överproduktion (Ohno, 1988). I Bild 41 visas monteringslinans balans i nuläget när två 
montörer arbetar vid monteringslinan. Bild 41 presenterar även hur långt de olika 
montörerna arbetar och var övergången går mellan dem.  

 Tabell 4 - Balansering av montingslinan i nuläget. 

 

 

 

Eftersom det framkom under projektets gång att tre montörer kan arbeta vid 
monteringslinan och att detta ökar produktionstakten. Därför gjordes även en grov 
uppdelning för de olika momenten som delas mellan de tre montörerna. Denna uppdelning 
gjordes utan att ta hänsyn till de tidsbesparingar som blir i samband med förbättring av 
pressarna samt komponenternas förflyttning.  

I samband med det system som ska införas utreds hur många sekunder som sparas genom 
att automatisera de pressar som används vid monteringslinan. Balanseras monteringslinan 
bra blir det ingen väntan, vilket sparar ytterligare tid.  
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Bild 41 - Balansering av monteringslina. 
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6. Resultat  
Efter att de olika förslagen på system som kan införas för att säkra monteringen har utretts 
visade det sig att ett Pick-to-Light-system var det som bäst lämpade sig vid monteringslinan. 
Detta innebär att ett antal binsensorer måste placeras ut på strategiska ställen vid 
monteringslinan. Vilka komponenter som behöver PtL-sensorer har utretts och presenteras i 
denna del. Hur sensorerna ska placeras samt hur sladdarna som dessa kopplas ihop med ska 
dras utreds. Den mest passande lösningen för att säkra monteringen anses vara PtL. Ett 
program som montören enkelt kan följa har skapats till systemet. Detta beslutades efter 
observationer av monteringslinan och studerande av teori gjorts. För underlättande vid 
påfyllnad och för att montören ska slippa onödiga lyft, presenteras ett lösningsförslag på 
system för påfyllnad. Monteringslinan måste balanseras. De tider som tagits del av kan inte 
presenteras i denna rapport, utan skrivs om i procent.  

6.1 System att införa  
PtL har valts som det mest passande för monteringslinan. För att PtL-systemet ska fungera, 
ska ett program utformas som visar vilken komponent som ska plockas. Programmet kopplas 
även till sensorerna, vilket gör att skärmarna byter bild efter rätt komponent blivit 
monterad. I samband med att detta system införs kommer monteringskorten som används i 
nuläget tas bort. Montören behöver då inte kontrollera monteringskortet för att vet vilken 
komponent som ska monteras.  

6.1.1 Tidsbesparing vid införande av system  
PtL-systemet beräknas till att reducera antalet fel till att felmontering endast sker en gång 
varannan vecka. Detta är en minskning med 83,33 %. Tiden som sparas beräknas till ungefär 
225 minuter / månad.  

6.2 Lösningsförslag för placering av komponenter  
Lösningsförslagen som valts att införa vid de olika delarna presenteras i Bild 21, Bild 25 och 
Bild 32. Vagnar kommer användas för att underlätta påfyllnad av komponenter (Bild 42).  

 
Bild 42 - Materialvagnar. 
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6.3 Slutgiltig placering av sensorer  
Alla komponenter behöver inte ha sensorer. En del signaler som ges från press, 
momentdragare, referensgivare och shimsmätare kan användas. De komponenter som ska 
ha sensorer presenteras i denna del. Placeringen av sensorerna för PtL-systemet presenteras 
också. PtL-systemet som valts att användas består av en sensor som skickar en signal mot en 
yta och mottar samma signal. Bryts kontakten mellan sensorn och ytan (av exempelvis en 
hand) skickas en signal till programmet som registrerar denna. Vid korrekt bruten kontakt 
fortsätter programmet. Om montören tar fel komponent avbryts monteringen.  

6.3.1 Placering av sensorer vid montering del 1 av monteringslinan 
Styrpinnar och lagerbana ska ha sensorer för att försäkra att dessa monteras. Packningen 
kommer att ha en sensor framför kroken. En sensor per kugghjul används på de fyra olika 
kuggtyperna för att rätt kugghjul ska användas, se Bild 35. 

6.3.2 Placering av sensorer vid montering del 2 av monteringslinan 
Vid denna monteringsstation ska sensorer användas på alla komponenter förutom skruv, 
som säkras med signaler från momentdragaren, se Bild 36. 

6.3.3 Placering av sensorer vid del 3 av monteringslinan  
Signaler för flera komponenter kan tas från momentdragaren. Detta gör att pinnskruvar, 
muttrar, slangadapter och lock inte behöver PtL-sensorer. Slangklämman monteras med 
mutter och skruv. Vid detta monteringssteg är beslutat att endast skruven ska ha en sensor. 
Resterande komponenter ska ha en sensor som placeras framför, se Bild 37. 

6.4 Programmet 
Genom att utforma ett program som styr i vilken ordning komponenterna ska plockas kan 
monteringslinan säkras. Detta medför att monteringslinan även blir standardiserad. 
Systemet fungerar visuellt och lådan som innehåller komponenterna som ska monteras lyses 
upp. Vilken komponent som ska monteras visas även på skärmen. PtL-sensorerna är 
kopplade till programmet i datorn. Om montören tar fel komponent stannar programmet 
upp och det går inte att fortsätta monteringsarbetet förrän felet har åtgärdats. Därför 
utformas systemet att skapa en loggfil för varje PTO som monteras.  

6.5 Balansering av monteringslinan 
Monteringslinan ska balanseras för att ingen överproduktion ska uppstå. Tiden det tar efter 
förbättringar används för att göra en uppskattad balansering av monteringslinan. I samband 
med de förbättringar som görs automatiseras de två pressar som används vid 
monteringslinan. Slaglängden på pressarna förkortas för att spara tid.  

Vid införandet av automatiserade pressar minskar arbetsbelastningen vid respektive press 
med 93,4 %.  

Jämförelser har gjorts mellan när det är två respektive tre montörer som arbetar vid 
monteringslinan. När det är två montörer som arbetar vid monteringslinan är verklig 
produktionstid 46,2 %. Verklig produktionstid ökar till 74,7 % när tre montörer arbetar vid 
monteringslinan.  
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7. Analys  
För att försäkra att PtL är det optimala systemet att införa analyseras resultatet. De olika 
lösningsförslagen för hur komponenterna ska placeras undersöks. Sensorernas placering 
utreds också i detta kapitel. Miljöinverkan vid montering tas upp i detta kapitel.   

7.1 System valt att införa   
Vid valet av system som ska kvalitetssäkra monteringen utreddes PtL, PtV och om det var 
möjligt att införa robotar. Vid kontroll av pris att införa robotar upptäcktes att priset var för 
högt. Budgetens tak ligger på 500 000 sek och den billigaste roboten kostar ungefär 200 000 
sek. Detta är pris på en robot utan verktyg. Beslutet att inte använda robotar baserades till 
stor del på detta konstaterande. PtL och PtV är billigare alternativ att införa. Därför valdes 
att utreda dessa system vidare.  

Beslutet om PtL eller PtV skulle införas baserades i första hand på de teorier som använts. 
PtL-sensorer beställdes för att testa om dessa fungerar enligt teorin. Sensorerna kopplades 
ihop och testades. Det visade sig att sensorerna fungerade som väntat.  

Det som kunde gjorts annorlunda är att även testa PtV-systemet. Anledningen till att detta 
inte gjordes var för att systemet hade varit för dyrt och komplicerat att införskaffa bara för 
att utföra tester. Beslutet baserades i detta fall på teorierna och de tester som utförts med 
PtL-sensorerna.  

För att tydliggöra vilket steg som ska utföras, skapas programmet med hänsyn till detta. 
Besluten kring programmets struktur avgjordes dels med den förståelse som skapats vid 
observationer och dels med jämförelse av intervjuerna. Programmet behöver användas för 
att täcka upp för de monteringssteg där komponenterna inte lyses upp med PtL-sensor.  

Tre skärmar placeras utmed monteringslinan som visar upp hur monteringsstegen ser ut då 
de olika komponenterna monteras. Bilderna växlar allteftersom sensorerna ger signaler för 
att rätt komponent plockats. Ser montören vilket arbetsmoment som ska utföras minskar 
risken för felmontering avsevärt.  

Vid införandet av detta system minskar antalet kassationer. På grund av detta blir det färre 
PTO som behöver gjutas och bearbetas. De andra ingående komponenterna som monterats 
på PTO:n behöver inte heller produceras till de PTO som kasseras. Kidwell (2006) skriver att 
detta har en positiv inverkan på miljön eftersom material och energi som går åt vid gjutning 
och bearbetning minskas.  

7.1.1 Tidsbesparing vid införande av PtL-system  
Med införandet av PtL-systemet beräknas felen minska med ungefär 83 %. Uppstår ett fel i 
månaden av varierad sort, beräknas tidsbesparingen till 225 minuter / månad.  

Felmontering av slang beräknades till 10 minuter då montören upptäckt felet efter 
läcksökning och att PTO:n testats i testrigg. Denna tid adderas med den tid det tar att 
montera bort den felaktiga slangen och montera dit den rätta.  

När ett kugghjul felmonteras tar det upp till 30 minuter att åtgärda. Detta för att felet inte 
upptäcks förrän PTO:n placerats i testriggen och testet görs. Montören hör på ljudet som 
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uppstår vid testande av PTO:n att det är fel utväxling. Tiden att korrigera en felaktig PTO kan 
variera kraftigt. Exempelvis om gängorna för en skruv som ska fästas i underdelen 
deformeras, måste hela underdelen bytas ut. Av samma anledning kan konsol som glöms 
eller blir felmonterad också ta upp till 30 minuter. 

7.1.2 De olika orsakerna till monteringsfel 
De olika faktorerna som orsakar att monteringsfel uppstår ligger till största del hos 
montörerna. Hela monteringslinan är uppbyggd på att montörerna skall ta rätt komponent. 
Skulle en montör tappa fokus på arbetsuppgiften eller bli distraherad av en utomstående 
faktor, kan detta leda till att fel komponent monteras. Komponenterna som monteras i och 
på PTO:erna är mycket snarlika varandra. De visuella skillnaderna på kugghjulen är mycket 
små vilket gör monteringen svårare. Monteringslinan är bitvis uppbyggd på ett ostrukturerat 
vis. Detta har gjort att vissa komponenter behöver omplaceras för att skapa ett mer effektivt 
produktionsflöde. I nuläget måste montören göra onödiga förflyttningar.  

Produktnumret på PTO:erna är mycket lika varandra vilket skapar ytterligare förvirring för 
montören. Alla dessa faktorer bidrar till en osäker montering. Osäkerheten ökar för varje 
faktor.  

7.1.3 Observationer vid monteringslina och Intervjuer 
Hur väl den bild som skapats stämmer överens med verkligheten jämförs i rapporten med 
den syn produktionstekniker, kvalitetstekniker och montörer har. Det visar sig att deras bild 
av monteringslinan skiljer sig lite från varandra.  

Montörerna anser att komponenterna vid monteringslinan är placerade på ett logiskt sätt. 
Produktionsteknikern anser att monteringslinan är föråldrad men att det finns en viss logik. 
Det håller inte kvalitetsteknikern med om. Kvalitetsteknikern anser att monteringslinans 
komponenter är placerade rörigt och otydligt. Slutsatser som har dragits efter observationer 
av monteringslinan är liknande den bild kvalitetsteknikern har. Det kan vara svårt och rörigt i 
vissa delar, se Bild 7. Därför har valts att omplacera vissa komponenter.  

7.2 Utredning av komponenternas placering  
Hur komponenterna placeras bestäms med hänsyn både till ergonomi och effektivitet. Vid 
beslutande av komponenternas placering användes teorin som skrivits av Gupta och Jain. 
Detta innebär att komponenter som används oftast ska placeras närmast montören för att 
optimera montering. Utredningar gjordes för att finna de komponenter som används oftast 
vid varje monteringsstation. Anledningen var att placera dessa komponenter närmast 
montören för att minska onödiga rörelser.  

Det påfyllnadssystem som används i nuläget där montören måste utföra tunga lyft vid 
påfyllnad har ändrats. Som Falck och Rosenqvist skriver ökar risken för att monteringsfel 
uppstår om ergonomin är dålig. Finnsgård skriver att tunga lyft ska motverkas och 
hjälpmedel bör användas. Med detta i åtanke hjälpmedel valts där påfyllnaden görs med 
vagnar. Detta resulterar i att montören slipper de tunga lyften som behöver utföras i 
nuläget. Ergonomin blir bättre vid införandet av detta system.  
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7.2.1 Lösning för placering av komponenter vid del 1  
Ett påfyllnadssystem som består av två vagnar ska införas för att underlätta påfyllnad  
(Bild 42). De tunga lyft som montören tidigare behövt göra försvinner i samband med detta 
påfyllnadssystem. Den ena vagnen fylls på vid förmonteringen. Den andra vagnen står 
stationerad vid monteringsstationen. Båda vagnarna har två hyllor med rollers som 
komponenterna placeras på. Kugghjulen placeras i plastkoppar för att dessa ska stå stabilt. 
Plastkopparna skyddar även kugghjulen från att skadas mot varandra. De rollers 
komponenterna placeras på har en anpassad lutning för flödet. Anledningen är för att 
kugghjulen ska glida till ena änden av vagnen där det finns en spärr som kan lossas. Spärren 
används för att föra över komponenterna från den flyttbara vagnen till vagnen som är 
stationär vid monteringsstationen. Detta påfyllnadssystem går både fortare än det med 
lådor, samtidigt som lyften som görs i nuläget inte längre behöver göras.  

Komponenterna är placerade på ett sätt som utredningarna har visat vara optimala. De 
kugghjul som monteras i 72 % av alla PTO är placerade närmast montören och de kugghjul 
som används mer sällan är placerade ovanför. Av denna anledning behöver ordningen 
kugghjulen är placerade i inte ändras från nuläget, se Bild 21. Eftersom Press 1 blir 
automatiserad ska en ljusbom användas framför Press 1. Detta gör att packningen blir 
svårare att komma åt. Packningen har därför flyttats till vänster om hyllan. Det som är 
positivt med denna placering är för att risken att packningen kommer till skada vid 
montering av kugghjul vid del 1 av monteringslinan minskas.  

Eftersom den enda komponent som ändras är packningen, blir rörelsemönstret väldigt likt 
det i nuläget, se Bild 4 och Bild 22. Ändringen påverkar inte flödet negativt, eftersom 
montören för PTO:n vidare i den riktningen som packningen sitter i förloras varken tid eller 
rörelser på grund av detta.  

7.2.2 Lösning för placering av komponenter vid del 2  
Ett påfyllnadssystem av samma slag som vid del 1 av monteringslinan ska även här införas. 
Det kommer även vid denna monteringsstation underlätta för påfyllnad samtidigt som 
ergonomin gynnas. Komponenternas placering visas i Bild 23. Växelringen och växelgaffeln 
monteras ihop och placeras samtidigt i locket av PTO:n. Därför placeras växelringen till höger 
om pressen. Växelgaffeln och de tre kugghjulen placeras på vagnen som står vid 
monteringsstationen. Eftersom växelgaffeln ska monteras i locket som ligger i pressen, är det 
bättre ju närmare pressen växelgaffeln är. Strukturen för komponenterna blir mer 
överskådlig och närmare delen av monteringsstationen där komponenterna monteras.  

Kugghjul av typ 1669403 och 1653842 placeras på den nedre hyllan. Dessa kugghjul används 
i 78 % utav alla PTO som monteras. Denna placering resulterar i att montören inte behöver 
sträcka sig långt för att nå dessa komponenter. Bredvid vagnen placeras en hylla med två 
hyllplan. Fjädrar, skruvar och konsoler placeras på hyllan. Denna struktur av komponenterna 
blir mer enhetlig för de olika monteringsstegen. 

I lösningsförslag 2 för del 2 av monteringslinan (se Bild 25) placeras växelgaffeln till höger på 
den övre hyllan. Detta gör att växelgaffeln kommer ännu närmare pressen vilket ytterligare 
förenklar montering.  
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Rörelsemönstret för lösningsförslag 1 för del 2 av monteringslinan visas i Bild 24. 
Lösningsförslag 1 för del 2 av monteringslinan jämförs med nuläget, se Bild 6. Vid denna 
jämförelse är det tydligt hur mycket mindre rörelser som behöver utföras. Detta utreds 
vidare och det konstateras att växelgaffel kan placeras närmare Press 2 genom att byta plats 
på växelgaffel och kuggtyp 7, se Bild 25. Vid denna struktur av komponenterna kan 
montören stå kvar vid Press 2 och nå både växelgaffel och växelring. Det är en mycket 
kortare väg som montören behöver sträcka sig.  

7.2.3 Lösning för placering av komponenter vid del 3  
De komponenter som finns placerade på bordet framför montören placeras på hyllorna för 
att skapa en bättre struktur. Montören får vid ett sådant upplägg en friare arbetsyta. I 
nuläget är komponenterna vid denna monteringsdel placerade ostrukturerat. Detta ökar 
risken att missa någon komponent.  

Alla PTO monteras med en slang. Eftersom fläns används på den typ av PTO som är fjärde 
vanligast monterad (Tabell 3) har slangar och fläns bytt plats. Slangarna som används på alla 
PTO hamnar närmare delen av monteringslinan där dessa komponenter monteras. Fläns 
hamnar längre ifrån eftersom dessa används mer sällan. Den längsta slangen monteras 
oftast. Därför placeras den längsta slangen på den nedre hyllan eftersom denna är närmast 
montören. Slangklämma, mutter och skruv placeras på en ställning till vänster av hyllan. 
Lådan med pluggar som suttit i ena änden av slangen placeras nedanför lådan med muttrar.  

För att utreda de olika lösningsförslagen vid del 3 av monteringslinan har även i denna del 
använts pilar för att undersöka montörens rörelsemönster, se Bild 29, Bild 30, Bild 33 och 
Bild 34.  

Lösningsförslag 1 och 2 för del 3 av monteringslinan (se Bild 27 och Bild 28) är utformade 
efter att det ska vara två montörer vid monteringslinan. I lösningsförslag 1 var tanken att 
pinnskruv, packning och lock förmonteras innan PTO:n placeras på läcksökningsfixturen. 
Därför placerades dessa komponenter i mitten på den nedre hyllan. De komponenter som 
monteras senare placeras vid läcksökningsfixturen. I både lösningsförslag 1 och 2 placeras 
slangarna till vänster på den övre hyllan eftersom dessa monteras längst till vänster vid 
arbetsstationen. Fläns med ingående komponenter placeras till höger eftersom dessa 
monteras mer sällan. I lösningsförslag 2 placeras PTO:n på läcksökningsfixturen innan 
komponenterna monteras. Av dessa båda lösningsförslagen är lösningsförslag 2 bättre med 
avseende på att komponenterna förmonteras när PTO:n placerats på läcksökningsfixturen. 
Detta blir mer enhetligt och montören behöver inte göra stora rörelser för att ta de olika 
komponenterna. I lösningsförslag 1 placeras komponenterna med avseende att en del av 
dessa kan förmonteras innan PTO:n placerats på läcksökningsfixturen. Detta gör att 
montören endast behöver byta hylsa till momentdragaren vid läcksökningsfixturen. Dessa 
lösningsförslag väljs bort eftersom det är mer optimalt att tre montörer ska vara vid 
monteringslinan.  

Montör 2 börjar vid del 2 av monteringslinan för att sedan fortsätta med PTO:n till del 3 av 
monteringslinan där denne förmonterar de komponenter som går. Lösningsförslag 3 och 4 
(se Bild 31och Bild 32) är anpassade för att montör 2 lätt ska kunna komma åt 
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komponenterna som ska förmonteras utan att vara i vägen för montör 3. Komponenterna 
placeras från höger till vänster efter i vilken ordning dessa monteras. Lång slang monteras 
oftast av slangarna. Därför placerades denna komponent på den nedre hyllan, vilket gör att 
montören inte behöver höja armarna lika ofta för att nå denna komponent. Kort slang 
monteras näst oftast. Det är därför denne har valts att placeras ovanför den långa slangen. 
Montör 3 har som uppgift att stå vid läcksökningsfixturen och momentdra alla komponenter 
som ska dras åt. I lösningsförslag 3 har fläns med ingående komponenter placerats på den 
övre hyllan. Detta gör att de komponenter som används på alla PTO hamnar i höjd med 
arbetsbänken. Montör 2 får en mer ergonomisk arbetsbelastning eftersom denne inte 
behöver lyfta armarna för att nå de olika komponenterna. Montören behöver då sträcka sig 
en kortare sträcka för att nå komponenterna.  

Vid kontroll av rörelsemönstret för lösningsförslag 3 vid del 3 av monteringslinan (se Bild 33) 
upptäcktes att detta inte var optimalt. När slangadapter med kopparbricka ska monteras 
måste montören korsa händerna för att ta komponenterna. Därför skapades ett 
lösningsförslag 4 vid montering del 3 av monteringslinan (se Bild 34) där kopparbricka och 
slangadapter bytt plats.  

7.3 Placering av sensorer vid monteringen 
En del komponenter säkras av momentdragare vid vissa delar av monteringen. Detta är 
positivt eftersom företaget kan köpa färre sensorer. Det som är negativt med att säkra med 
momentdragaren är att komponenten som ska användas inte lyses upp. Att komponenterna 
inte lyses upp resulterar i att det kan bli lite svårare för montören att veta vilken komponent 
som ska monteras. För att motverka att ett fel ska uppstå i samband med detta, visas på 
skärmen vilken komponent som ska monteras.  

Sensorn som valts att användas är både sändare och mottagare. På grund av detta lyses bara 
den högra eller vänstra sidan av lådan med komponenter upp. För att lösa detta placeras 
sensorerna på ett sådant sätt att sensorerna inte blandas ihop, se Bild 35, Bild 36 och Bild 37. 

Denna typ av sensor valdes på grund av priset och dess funktionalitet. Efter att ha beställt 
och testat två sensorer ansågs sensorerna kunna uppnå kraven som ställts.  
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8. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras metoderna för att genomföra arbetet. Valet av system att införa för 
kvalitetssäkring diskuteras. Placering av komponenter och sensorer tas också upp i 
diskussion.  

8.1 Tillvägagångssätt vid val av system för kvalitetssäkring 
För att lösa uppgiften med att kvalitetssäkra monteringen behövdes data samlas in om hur 
denna ser ut i nuläget. Detta gjordes dels genom observering av monteringslinan och dels 
med intervjuer med montörer, kvalitetstekniker och produktionsingenjör. Jämförelser 
gjordes mellan dessa data för att försäkra att förståelsen var korrekt.  

En utav de viktigaste delarna i undersökningen av monteringslinan var det arbetet som 
utfördes för att skapa förståelse för monteringslinan. Detta gav en stor inblick i hur fel kan 
uppstå vid monteringen. Litteratur om robotisering, Pick-to-Voice (PtV) och Pick-to-Light 
(PtL) studerades. Därefter jämfördes teorin om de olika systemen med observationerna av 
monteringslinan vilket gjorde att beslut kunde fattas om vilket system som var mest 
lämpligt. Resultatet blev ett PtL-system eftersom detta har en hög säkerhet. PtL är visuellt, 
till skillnad från PtV. Hade PtV använts finns risken att montören hade tröttnat på den 
monotona rösten som berättar vad som ska göras. Det hade inte heller varit lika lätt att se 
vilken komponent som ska användas eftersom numren för komponenterna är väldigt 
snarlika. Med ett PtV-system visas inte hur komponenterna ska monteras, vilket gör det 
svårare för montören. 

Något som hade kunnat göras annorlunda är att letat ännu mer efter företag som har en 
montering där PtL och PtV används och göra ett studiebesök där. Detta för att få en ännu 
större inblick i hur systemen fungerar i praktiken. Anledningen till att detta inte gjordes var 
för att det var väldigt tidskrävande och gav inget resultat.  

8.2 Komponenternas placering vid monteringslinan 
Eftersom effektiviteten vid en monteringslina till viss del påverkas av komponenternas 
placering, utreddes dessa. Montörerna som står vid monteringslinan vänjer sig vid att ha 
komponenterna på ett visst sätt. Detta sätt är inte alltid det mest optimala.  

För att utredningen av hur komponenterna skulle placeras, satte vi oss in i hur 5-S fungerar 
och hur man ska tänka för att komma fram till det mest passande lösningsförslaget. 
Strukturen för komponenterna kunde förbättras med de lösningsförslag som vi presenterat 
för de olika delarna. Denna struktur anses vara mer ergonomisk än den som används i 
nuläget. Montörerna behöver inte sträcka sig lika långt eller göra de onödiga förflyttningar 
som tidigare var ett måste.  

Vilka komponenter som skulle prioriteras vid beslutande om upplägget, användes 
information om de fem vanligast monterade PTO:erna. Vi hade kunnat använda information 
om alla PTO som monteras, för att få en mer exakt bedömning av placeringen av 
komponenterna. För att ta reda på vilka komponenter som ingår i alla PTO hade detta tagit 
väldigt lång tid då det inte finns någon lista för vilka komponenter som används i vilka PTO. 
Vi hade fått granska alla monteringskort för att ta reda på vilka komponenter som ingår i 
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vilka PTO. Detta valde vi att inte göra eftersom de fem vanligast monterade täckte 81,6 % av 
totala ordervolymen för PTO, vilket räcker för att veta vilka komponenter som används 
oftast.  

Efter införande av det nya upplägget för komponenterna upptäcktes att lång slang inte 
kunde placeras på den nedre hyllan. Detta för att de fastnade i den övre hyllan. Istället valde 
vi att byta plats på kort och lång slang. Lång slang hamnar då på den övre hyllan och kort 
slang hamnar på den nedre.  

Vid lösningsförslag 4 för del 3 av monteringen upptäcktes även att det kan vara mer logiskt 
att flytta fjäderbrickan till höger om slangadaptern. Detta för att montörerna är mer vana att 
montera denna komponent direkt efter locket. Det upplägg som vi har gjort är tanken att 
fjäderbrickan ska monteras samtidigt som montör 3 momentdrar pinnskruvarna. Detta gör 
montör 3 endast om montör 2 inte hinner montera fjäderbrickorna. I samband med vårt 
upplägg sparas ungefär 5 sekunder.  

Locken hänger på en vagn. Eftersom locken är lika varandra kan detta medföra att montören 
måste leta efter det korrekta locket, vilket kan ta onödig tid. Dessa lock stansas med 
produktnummer i förmonteringen. Istället hade stansen kunnat placeras mellan 
monteringslinan för PTO och dubbel-PTO. Detta får göras om PtL-system även införs för 
dubbel-PTO, eftersom även dessa lock stansas.  

8.3 Sensorer 
Vid beslutet om hur komponenterna placerades var den största utmaningen att utvärdera 
vilka komponenter som behövde PtL-sensor och vilka som kunde säkras på andra sätt. Helst 
hade vi velat jämföra med andra företag som använder PtL. Detta för att kontrollera var 
gränsen går för vilka komponenter som behöver sensorer och vilka som klaras utan.  

Det hade varit bättre om alla komponenter säkrades med PtL-sensorer, men Swepart 
Transmission AB hade en budget som vi fick ta hänsyn till. Målet kunde nås genom att hitta 
balansen mellan att använda lägsta möjliga antal sensorer samtidigt som alla komponenter 
säkras. Komponenterna som säkras utan PtL-sensor skrivs ändå in i loggfilen som skapas vid 
montering. De komponenter som säkras på andra sätt lyses inte upp av sensorn. Detta 
försvårar för montören att veta vilken komponent som ska användas. För att ytterligare 
kvalitetssäkra och underlätta skapades ett program som visar montören hur denne ska 
montera de olika delarna.  

8.4 Mål  
Det som skulle uppnås med projektet var att utreda vilket system som lämpar sig bäst att 
implementera vid en monteringslina. Vi anser att vi har fått en större förståelse för system 
som kan användas och när dessa lämpar sig. Systemet vi ansåg vara lämpligast att införa på 
Swepart Transmission AB är PtL.  

Programmet som skapades för att sammankoppla sensorerna fungerade inte exakt som det 
var tänkt. Från början var tanken att programmet skulle lysa upp den komponent som skulle 
plockas och samtidigt känna av om någon av de andra sensorerna brutits. Anledningen till 
detta var för att om montören skulle ta fel komponent avbryts programmet. Vid 
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undersökning om detta var möjligt visade det sig att om alla sensorer skulle varit igång hela 
tiden hade detta tagit för mycket kraft från datorerna. Datorerna klarar inte av en sådan 
belastning och systemet hade slutat fungera. Istället tänds endast en sensor i taget. Detta 
gör att montören fortfarande kan ta fel komponent, men eftersom rätt komponent inte 
tagits fortsätter inte programmet. Eftersom programmet inte fortsätter, förstår montören 
att fel komponent plockats och stannar upp för att kontrollera. I värsta fall kan montören ta 
fel komponent och därefter aktivera rätt sensor för att kunna fortsätta arbeta.  

Målet som sattes i början av arbetet var att konstruera ett system som säkrar monteringen 
av PTO och minimerar risken för felmontering. Detta anses vara uppfyllt. Ett system ska 
införas som kommer säkra monteringslinan. De två delmål som sattes var:  

• Att undersöka de kända anledningarna till att produkten blir felmonterad  
• Att utforma ett system som standardiserar arbetet och kvalitetssäkrar monteringen  

Dessa mål anses också vara uppfyllda. De kända anledningarna till att felmontering sker 
motverkas i samband med att PtL-systemet införs. Arbetet standardiseras i samband med 
det program som sensorerna kopplas till. Detta för att det nu är beslutat om i vilken ordning 
som komponenterna ska monteras. Swepart Transmission AB äger programmet och på 
grund av detta kan koden inte presenteras i denna rapport.  

På grund av standardiseringen minskar antalet defekta PTO som behöver tillverkas. Detta 
gör att miljöinverkan minskar i samband med införandet av detta system. Färre PTO behöver 
monteras och det blir även färre PTO som ska ombearbetas. Detta resulterar i en minskning 
av energianvändning. Det minskar även i tid som går åt vid bearbetning av de PTO som 
måste tillverkas för att täcka upp för de kasserade PTO:erna. Ytterligare en liten besparing 
görs eftersom de skärverktyg som används inte behöver bytas på grund av att dessa slits ut 
på nya PTO som tillverkas.  

Ett steg som inte gick att standardisera är det steg då montören ska ta växelgaffel, växelring 
samt fetta in dessa. Anledingen till att detta inte var möjligt är för att det inte finns en PtL-
sensor på penseln för fettet. Vårt förslag var att montörerna tar växelgaffel och växelring, 
sätter ihop dessa och sedan fettar in. Efter systemet har införts kommer det ändå att gå att 
ta endast växelgaffel och fetta in denna och sedan ta växelring, vilket inte är optimala 
tillvägagångssättet. Även om bilden på skärmen visar det tillvägagångssätt som är beslutat, 
har montören frihet att göra detta steg lite annorlunda.  

8.5 Balansering av monteringslina 
För att en monteringslina ska vara effektiv eftersträvas ett flöde, där efterföljande montör 
ska bli klar med sin montering tidigare än framförvarande montör. Det är ett sådant flöde 
som behöver skapas vid monteringslinan för PTO med tre montörer. På grund av att det inte 
införts att tre montörer ska arbeta vid monteringslinan ännu, kan en balansering inte göras. 
En annan faktor som spelar in är att omplaceringen av komponenter inte gjorts ännu. Detta 
gör att montörerna inte vant sig vid det nya upplägget. Därför kan man inte mäta hur lång 
tid de olika momenten tar efter införandet av det nya systemet. Dessa faktorer resulterar i 
att monteringslinan inte kan balanseras ännu. Balanseringen av monteringslinan måste 
vänta tills den verkliga tiden för de olika delmomenten tagits.  
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9. Slutsats och Rekommendationer 
I denna del presenteras de slutsatser som dragits samt rekommendationer för åtgärder som 
bör vidtas. 

9.1 Systemet Pick-to-Light  
Det system som beslutats att införas är Pick-to-Light (PtL). Eftersom detta system inte införts 
ännu behöver Swepart Transmission AB följa upp systemet under minst en månads tid. 
Anledningen är för att kontrollera att systemet fungerar som planerat och om nödvändigt 
göra förändringar.  

Vid införandet av detta system har Swepart Transmission AB skapat ett program som 
kopplas till PtL-sensorerna. Fungerar detta system som det är tänkt bör övervägas att införa 
systemet på andra delar inom företaget. Programmet är enkelt att anpassa för att användas 
vid en annan monteringslina. Ett exempel på monteringslina som denna kan införas på är 
dubbel-PTO. 

Efter uppföljning av monteringslinan för PTO kan ett PtL-system även införas vid 
monteringslinan för dubbel-PTO. Förändringarna som behöver göras är att ändra bilderna i 
programmet, samt en liten ändring i hårdvaran. Därför hade det även varit en prisvärd 
investering att införskaffa hårdvaran till denna monteringslina.  

I nuläget finns inget system som för statistik på interna fel som uppstår. En liten modifikation 
kan göras på programmet för att detta ska bli möjligt. Förändringen hade kunnat göra att 
montörerna kan föra in det fel som uppstått. Denna förändring är bra eftersom den interna 
kassationen som uppstår då kan minskas ytterligare.  

PtL-systemet är väldigt anpassningsbart och det går inte bara att införa det på Swepart 
Transmission AB. Det finns många företag som kan ha användning av ett system som detta. 
Det är i de flesta fall en prisvärd investering.  

9.2 Komponenterna  
Den nya placeringen för komponenterna har ännu inte införts och behöver utredas. Efter 
omplacering bör montörerna arbeta med den nya strukturen och utvärdera om denna 
fungerar bra. Behövs det göras ändringar utförs detta innan PtL-systemet införs. Efter 
systemet har införts blir det mer invecklat att göra förändringar eftersom de olika 
sensorerna då behöver flyttas.  

9.3 Balansering av monteringslinan efter införande av system 
Det är tre montörer som ska arbeta vid monteringslinan. Hur lång tid de olika momenten tar 
efter förändringarna har inte mätts ännu. Därför måste även detta följas upp för att 
balansera linan och ge den ett flöde där efterföljande montör ska bli klar med sin montering 
tidigare än framförvarande montör.  

  

60 
                                                              Kallenberg & Lohman 



 

10. Referenser  
Allabolag. (den 13 02 2015). Allabolag.se. Hämtat från Allabolag.se: 

http://www.allabolag.se/5560928508/SwePart_Transmission_AB 

Alsaawi, A. (2014). A CRITICAL REVIEW OF QUALITATIVE INTERVIEWS. European Journal of 
Business and Social Sciences, Vol. 3, No. 4, 149-156. 

Banner. (den 30 03 2015). www.multiprox.be. Hämtat från Multiprox: 
http://www.multiprox.be/fr/download/documents/banner_download_pdf_K50_gb.p
df 

Baudin, M. (2002). Lean assembly: the nuts and bolts of making assembly operations flow. 
New York: NY: Productivity Press. 

Befring, E. (1994). Forskningsmetodik och statistik. Lund: Studentlitteratur. 

Bell, E., & Thorpe, R. (2013). Management Research. London EC1Y 1SP: SAGE Publications 
Ltd. 

Bengtsson, P. (1995). Styrteknik faktabok - Grundläggande PLC-teknik. Göteborg: Liber 
utbildning. 

Bonaccorsi, A., Carmignani, G., & Zammori, F. (2011). Service Value Stram Management 
(SVSM): Developing Lean Thinking in the Service Industry. Journal of Service Science 
an Management 4, 428-439. 

Bozer, Y. A., & McGinnis, L. F. (1984). Kitting: A Generic Descriptive Model. Journal of 
Manufacturing and Operations Management, 4. 

Bozer, Y. A., & McGinnis, L. F. (1992). Kitting versus line stocking: A conceptual framework 
and a descriptive model. International Journal of Production Economics 28, 1-19. 

Bryman, A., & Bell, E. (2003). Företagsekonomiska forskningsmetorder. Oxford: Oxford 
University Press. 

Chen, J. C., Cheng, C.-H., Huang, P. B., Wang, K.-J., Huang, C.-J., & Ting, T.-C. (2013). 
Warehouse management with lean and RFID application: a case study . Springer-
Verlag , 531-542. 

Dorf, R. C., & Kusiak, A. (1994). Handbook och design, Manufacturing and Automation . John 
Wiley & sons, Inc. 

Dörney, Z. (2007). Research Methods in Applied LIngustics: Quantitative, Qualitative and 
mixed methodoligie. Oxford: Oxford University Press. 

Eriksson, L. T., & Weidersheim-Paul, F. (2011). Att utreda forska och rapportera. Liber. 

Evangelos, P., & Jiju, A. (2014). The effectiveness of the ISO 9001 quality management. 
Edinburgh, Scotland, UK: Department of Business Management, School of 
Management and Languages, Heriot-Watt. 

61 
                                                              Kallenberg & Lohman 



 

Falck, A.-C., & Rosenqvist, M. (2012). A calculation model for ergonomics cost-benefit 
analyses in early product development stages. Göteborg: Chalmers University of 
Technology . 

Feigenbaum, A. V. (1991). Total Quality Control, Third edition, revised. Pittsfield, 
Massachusets: McGraw-Hill Inc. 

Finnsgård, C. (2009). Assembly processes and material supply systems design . Göteborg, 
Sverige : Division of Logistics and Transportation, Chalmers University of Technology. 

Friedman, D. (den 1 september 2006). www.ewweb.com. Hämtat från Electrical Wholesaling: 
http://ewweb.com/archive/wms-pros-and-cons 

Gupta, S., & Jain, S. K. (2015). An application of 5S concept to organize the workplace at a 
scientific instruments manufacturing company. International Journal of Lean Six 
Sigma, Vol. 6 Iss 1, 73-88. 

Hallström, B., Granström, B. Furvik, N.-B., & Sperle, J.-O. (den 30 04 2015). 
Nationalencyklopedin. Hämtat från www.ne.se: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pressning 

Hirano, H. (1995). 5 pillars of the visual workplace. Tokyo, Japan, Copyright 1990: Taylor & 
Francis Group, LLC. 

ISO 9001:2008, K. I. (u.d.). ISO 9001:2008.  

Jörnmark, J., & Lindgren, H. (den 10 04 2015). Nationalencyklopedin. Hämtat från 
www.ne.se: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/verkstadsindustri 

Kidwell, M. (2006). Lean Manufacturing and the Environment. Association for Manufacturing 
Excellence, Volume 22, nummer 6. 

Lewis, F. L., Dawson, D. M., & Abdallah, C. T. (2004). Robot Manipulator Control Theory and 
Practice (second edition, revised and expanded). New York: Marcel Dekker, Inc. 

Lynwander, P. (1983). Gera drive systems. New York: Marcel Dekker. 

Magne Holme, I., & Krohn Solvang, B. (1996). Forskningsmetodik kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Oslo: TANO A.S 1986. 

Malmquist, J., & Edström, R. (den 16 04 2015). 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ergonomi. Hämtat från 
ne.se: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ergonomi 

Manseur, R. (2006). ROBOT MODELING AND KINEMATICS. Boston, Massachusetts: Charles 
River Media. 

Murray, M. (den 25 03 2015). Logistics.about.com. Hämtat från Logistics.about.com: 
http://logistics.about.com/od/trendsandissues/a/Pick-To-Voice-Warehouse-
Systems.htm 

62 
                                                              Kallenberg & Lohman 



 

Oberg, E., Jones, F. D., Horton, H. L., & Ryffel, H. H. (2012). Machinery's Handbook, 29 th 
edition. New York: Industrial Press Inc. 

Ohno, T. (1988). Toyota Production System. CRC Press. 

Patel, R., & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

Pearson Specter, S. (den 17 03 2015). mmh.com. Hämtat från mmh.com: 
http://www.mmh.com/images/site/MMH1009_EquipRpt.pdf 

Rao, B. K. (1996). Handbook of Condition monitoring. Oxford: Elsevier Advanced Technology. 

Rother, M., & Shook, J. (1999). Learning to See: Value Stream Mapping to Add Value and 
Eliminatie Muda. Cambridge: MA: Lean Enterprise Institute. 

Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2012). Qualitative Interviewing: the art of hearing data - 3rd 
Edition. Los Angeles: SAGE Publications inc. 

Segolsson, M. (2011). Lärandets hermeneutik. Jönköping: Högskolan för lärande och 
kommunikation i Jönköping. 

Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., & Oriolo, G. (2009). Robotics Modelling, Planning and 
Control. London: Springer-Verlag London Limited. 

Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and 
Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks, Inc.: SAGE Publications, 
Inc. 

Swepart Transmission AB. (den 06 02 2015). Swepart Transmission AB. Hämtat från Swepart 
Transmission AB: 
http://www.swepart.se/Svenska/F%C3%B6retaget/Historik/tabid/368/Default.aspx 

Swepart Transmission AB. (den 16 02 2015). Swepart Transmission AB. Hämtat från Swepart 
Transmission AB: 
http://www.swepart.se/Svenska/Kvalitetochmilj%C3%B6/Kvalitetspolicy/tabid/376/
Default.aspx 

Wild, R. (1995). On the selection of mass production systems. International Journal of 
Production Research (5), 443-461. 

Wilson, J. S. (2005). Sensor technology Handbook. Burlington : Elsevier inc. 

 

  

63 
                                                              Kallenberg & Lohman 



 

11. Bilagor  
 

Bilaga 1   Intervjuer 

Bilaga 2   Historia Swepart 

Bilaga 3   Signaler till program  

 

64 
                                                              Kallenberg & Lohman 



Bilaga 1 - Intervjuer (7 sidor) 
1. Intervjuguide 

Introduktion 
1. Kort introduktion och (generell och specifik) bakgrundsinformation om intervjupersonen:  

a. ålder 
b. Utbildning 
c. Befattning  

2. Information om uppsatsen, syftet, målet och intervjupersonens rättigheter: 
a. All information om undersökningens syfte tillgodoses. 
b. Intervjupersonen bestämmer över sin medverkan och kan närsomhelst avbryta 

intervjun. 
c. Alla uppgifter som intervjupersonen lämnar används endast till undersökningens 

syfte och behandlas konfidentiellt. 
3. Eventuella frågor eller funderingar innan intervjun börjar. 

Intervjun 
1. Vad är dina tankar och åsikter kring monteringslinan?  

o Hur upplever du monteringen idag? 
2. Bakgrund (utbildning och arbete) 

o Hur länge har du arbetat på Swepart? 
o Vad är din/dina uppgifter på swepart? 
o Hur är din ser du på kvalité? 
o Hur uppfattar du SweParts syn på kvalité?  
o Hur vad gör du för att hålla hög kvalité? 
o Hur gör SwePart för att hålla en hög kvalité? 

3. Fokus: felmontering 
o Vilka fel anser du är dem vanligaste? 
o Vilka fel anser swepart är dem vanligaste? 
o Vad anser du är orsaken till dessa fel? 
o Vad anser Swepart är orsaken till dessa fel? 
o Vad har du gjort för att motverka dessa fel? 
o Vad har swepart gjort för att motverka dessa fel? 
o Vad blir konsekvenserna om felaktiga artiklar levereras? 
o Finns det någon form av statistik på dessa fel, hur ofta de har skett?  

Avslutande diskussion 
1. Har du några förslag på åtgärder som kan vidtas för att motverka att dessa fel uppstår i 

framtiden? 
2. Tycker du att du har gett en rättvis bild av monteringen? 
3. Tillägg, vidare frågor, funderingar och öppna upp för eventuell uppföljning vid behov. 
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2. Intervju – Produktionstekniker 
  
Arbetar som:   Produktionstekniker 
Utbildning:  Företagsekonomi - Automationsteknik  
Intervju utförd:  2015-03-20 

 

Vad är dina tankar och åsikter kring monteringslinan?  
Personen har tidigare jobbat som Produktionstekniker på Invacare, maskinkonstruktör på IKEA och 
med kvalitetsutveckling på Danfoss. September 2014 tog personen anställning som 
Produktionstekniker på SwePart Transmission AB. Produktionsteknikern ser monteringslinan för PTO 
som föråldrad och behöver en uppdatering för dagens flöde. Han anser dock att monteringslinan 
hade en bra grundtanke och logik som passade bra en gång i tiden. Grundtanken med linan skall 
hållas kvar men uppdateras och tänka på detaljerna som gör det där extra för flödet.  

Vad är kvalitet för Swepart och dig? 

Personen i fråga SwePart delar samma syn på kvalitet med att kunden får den kvalitet som denne 
förväntar sig. Att produkten fungerar som den ska och levereras i tid. Swepart använder sig av ISO-
standarder och ledningssystem för att kunna försäkra kunder om kvalitén. Produktionsteknikern 
jobbar med förbättringar, 8-D rapporter, omger sig av kunnigt folk och utnyttjar de resurser som 
finns att tillgå på SwePart.  

Vilka är de vanligast förekommande felen? 

• Fel slang 
• Fel sekvens i pall  
• Fel artikel levererad  

Vilken tror du är orsaken till dessa fel?  

Många gånger är det den mänskliga faktorn som är orsaken. Montören kan ha blivit distraherad och 
inte fokuserat riktigt på vad som ska monteras. Kan även vara en inhoppare, som inte riktigt vet hur 
man ska montera PTO:erna. Att det inte finns ett standardiserat tillvägagångssätt kan också bidra till 
att fel uppstår. 

Vad har gjorts tidigare för att motverka dessa fel? 

Det har införts färgkodning på slangar, monteringskort och skyltar för de olika slangarna. Detta 
gjordes för att förenkla för montören att ta rätt slang. Montören ska dubbelkolla hur PTO:erna ligger 
i pallen för att se om de ligger i rätt sekvens. Detta görs även för att motverka att fel artikel levereras.  
Det som införts räcker inte utan det behövs vidtas fler åtgärder för att motverka att dessa fel 
uppstår. 

Har du några förslag på åtgärder som kan vidtas för att motverka att dessa fel uppstår i framtiden? 

Införa ett system som försvårar för montörerna att ta fel komponenter. Ett system som skulle kunna 
fungerar är Pick-to-Light. Detta är ett system som lyser upp komponenterna som ska plockas samt 
stoppar montören från att gå vidare om fel komponent plockats. Istället för att kontrollera artiklarna 
manuellt så hade det varit bra att läsa av artiklarna genom att scanna streckkoderna och verifiera 
dem mot sekvensfilen. Den mänskliga faktorn kommer alltid att finnas men man kan försvåra att fel 
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uppstår genom standardisering och Poka-yoke. Vad som måste tas i beaktande vid standardisering är 
ergonomi. 

Vad blir det för konsekvenser om fel artikel levereras? 

Kraven som bilindustrin ställer på sina leverantörer är högt satta. De räknar i ppm. Detta innebär att 
det maximalt får uppstå ett visst antal fel på en miljon leveranser. Om en växellåda har fel 
artikelnummer då den levereras, klassas hela pallen som den levererats på som fel. Jag tror vår 
målsättning är 300-500 ppm. Kolla med kvalitetsavdelningen för exakt siffra. Det värsta är om ett 
misstag sker flera gånger, för då visar det på att man inte har gjort tillräckligt för att motverka det.  

Finns det statistik på dessa fel, hur ofta har de skett? 

Ja, prata med kvalitetsteknikern som arbetar med reklammationer och 8D-Rapporter så hjälper han 
er.  
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3. Intervju - Montör 1 
  
Arbetar som:  Montör 
Utbildning: Gymnasieutbildning. 2 år marknadsföring och försäljning YH 
Intervju utförd:  2015-03-20  

 

Vad är dina tankar och åsikter kring monteringslinan?  
Denna montör har jobbat på Swepart sedan sommaren 2011. Han berättar att monteringen är bättre 
och mer varierande än på tidigare ställen han har varit på. Han har erfarenhet från ett annat ställe av 
montering som är Invacare, som han tycker var väldigt monotont ”samma fyra skruvar varje dag”. 
Monteringslinan på Swepart är bra för det är enkelt att rotera och på så vis få ett varierat arbete.  

Vad är kvalitet för Swepart och dig? 
Ibland kan det vara högt tryck på monteringslinan och det gör att man blir stressad. Detta kan leda 
till att kvalitén på produkterna kan bli lidande. För montören innebär en bra kvalité att kunden inte 
behöver reklamera felaktiga produkter. Allt skall vara rätt gjort från början, för att hålla detta är han 
så noggrann han kan och håller ett passade tempo. Han anser att Swepart vill hålla en hög kvalité. 
Swepart gör det genom att ha regelbundna uppdateringar av verktyg och maskiner och genom att 
kalibrera mätinstrument. 

Vilka är de vanligast förekommande felen? 

• Fel slang 
• Packa i fel sekvens 
• Fel artikel levererad 
• Har även hänt att det blivit för många/för få växellådor levererade 

Som montören har förstått det är han och SwePart överens i stort sätt vilka fel som är de vanligaste.  

Vad tror du är orsaken till dessa fel?  

Man kan ibland vara stressad och detta leder till slarv. Att det är monotont och att man står på 
samma ställe för länge påverkar hur fokuserad man är. Är det en ny som ska montera ökar risken för 
reklammation. Vad man ska tänka på är att ha en bra upplärningsprocess för nybörjare så de inte 
missar något. Som montören har förstått är att Swepart har samma åsikt om vad som är orsaken till 
fel.  

En annan sak som jag märkt är lätt att ta fel på är nummer som slutar liknande. Även om det är olika 
färger så kan det vara förvirrande. Två av dessa är 21582735 och 21531235 där den ena ska 
monteras med den längsta slangen och den andra ska monteras med den kortaste slangen.  

Vad har gjorts tidigare för att motverka dessa fel? 

Man roterar mellan de olika stationerna. Nu står vi på varje station i två timmar, vilket är bättre. Vi 
tittar noggrannare på färgerna som införts för att försäkra oss om att det inte blir fel. Montören 
flyttade en detalj som skall monteras på DubbelPTO:n på den andra monteringslinan så det skulle bli 
tydligare att montera denna.  
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Har du några förslag på åtgärder som kan vidtas för att motverka att dessa fel uppstår i framtiden? 

System där man med hjälp av en dator kontrollerar att växellådorna ligger i rätt sekvens på pallen. 
Man kan använda sig av lådor som öppnas / lyser upp komponenterna som ska plockas. Att 
växellådorna placeras i fel sekvens på pallen kan motverkas genom att vara noggrannare vid kontroll. 
En annan sak att tänka på är att vi kontrollerar bara numret som stansats in på växellådan, men det 
hade varit bra att även kontrollera chassinumret.  

Vad blir det för konsekvenser om fel artikel levereras? 

Det blir reklammation direkt. Det blir en kostnad för företaget. VOLVO blir missnöjda.  

Finns det statistik på dessa fel, hur ofta har de skett? 

- 
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4. Intervju - Montör 2 
  
Arbetar som:  Montör 
Utbildning: Gymnasieutbildning.  
Intervju utförd:  2015-03-20 

 

Vad är dina tankar och åsikter kring monteringslinan?  
Montören har jobbat på Swepart sedan februari 2011. Han tycker att monteringen är ett helt okej 
arbete. Ibland under vissa perioder kan han uppleva det stressigt, medan andra perioder kan vara 
lugnare. Uppbyggnaden av linan tycker han är tydlig och enkel att förstå. Han tycker komponenterna 
är lätta att nå och är logiskt placerade. Under en period jobbade han på Invacare som montör. Detta 
upplevde han som tråkigare och mer monotont än monteringslinan på Swepart.  

Vad är kvalitet för Swepart och dig? 
Montören anser att kvalitet är något som håller, är slitstarkt och gärna levererar lite mer än väntat. 
Han tycker att Swepart stressar på med att så många produkter skall komma ut så fort som möjligt. 
Detta kan ge en försämrad kvalité. För att motverka fel i monteringen gör han sitt bästa och som han 
är lärd. Swepart hjälper till med struktur och verktyg i arbetet.  

Vilka är de vanligast förekommande felen? 

• Fel slang 
• Packa i fel sekvens 
• Fel kugghjul  

Montören tycker att han och Swepart delar samma syn på de vanligaste förekommande felen.  

Vad tror du är orsaken till dessa fel?  

Stressen av att det ska levereras så fort som möjligt, kombinerat av att stå på samma ställe kan leda 
till att man inte tänker på vad man gör. Detta gör att det lätt kan bli fel, man börjar tänka på annat 
under arbetet. Vad montören har förstått från swepart är att de delar samma syn till orsakerna av 
felmonteringen.  

Vad har gjorts tidigare för att motverka dessa fel? 

Det som har införts är att pallen där PTO:s packas måste dubbelkollas av två montörer så 
produkterna ligger i rätt ordning. Sen har de ju infört färgkodningen på monteringskorten. För att 
motverka felen försöker montören vara så noggrann och metodisk han kan. 

Har du några förslag på åtgärder som kan vidtas för att motverka att dessa fel uppstår i framtiden? 

Någon form av system som hjälper montören på ett smidigt sätt. Vara mer noggrann vid 
monteringen och vid packningen av pallarna.  

Vad blir det för konsekvenser om fel artikel levereras? 

Det blir reklamationer, då kommer produkterna tillbaka.  

Finns det statistik på dessa fel, hur ofta har de skett? 

Det förs statistik på reklamationer, men montören har ingen information om det.   
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5. Intervju - Kvalitetstekniker 
 

Arbetar som:  Kvalitetstekniker 
Utbildning: 3 årig gymnasieutbildning 
Intervju utförd:  2015-03-20 

 

Vad är dina tankar och åsikter kring monteringslinan?  
Kvalitetsteknikern har jobbat på Swepart sedan 2007. Tidigare har han jobbat på Scania. Han har 
jobbat som operatör, ställare, instruktör och kvalitetstekniker. Kvalitetsteknikern upplever idag 
monteringslinan som rörig och otydlig. Arbetsbeskrivningarna som finns används inte som de ska 
vilket är en kvalitetsbrist.  

Vad är kvalitet för Swepart och dig? 
Kvalitet för den tillfrågade personen är att följa ritningskraven och leverera rätt produkter i tid. Han 
tycker att Swepart delar hans syn. Eftersom personen är kvalitetstekniker jobbar han med ständiga 
förbättringar av monteringen på Swepart. Swepart använder sig av Fiskbensdiagram, 5 varför och 
rotorsaksdiagram för att hålla en hög kvalité.  

Vilka är de vanligast förekommande felen? 

• Fel slang 
• Fel sekvens i pall  
• Fel artikel levererad  

Vilken tror du är orsaken till dessa fel?  

Recept försvinner innan slutmonteringen gjorts. Kan även vara slarv från montörens sida som kan ha 
gjort att de missat sekvensen i pallen. Personen menar också att bristande uppmärksamhet och 
stress kan bidra till dessa fel. Okunskap om hur produkten skall monteras på bästa sätt är också en 
trolig orsak.  

Vad har gjorts tidigare för att motverka dessa fel? 

För att motverka felmontering av slang har färgkodning införts. Dels är korken i ena änden av slangen 
färgad, kortet med recept och skyltar som hänger vid slutmonteringen är också färgkodade. Det som 
inte riktigt fungerar där är att lappen med recept som är färgkodad blir bortplockad innan 
slutmonteringen är utförd. De har även infört att dubbelkolla så att sekvensen i pallen stämmer.  

Har du några förslag på åtgärder som kan vidtas för att motverka att dessa fel uppstår i framtiden? 

• Den streckkod som används idag utnyttjas inte hela ytan. Den skulle kunna färgas för att 
underlätta för montören att ta rätt slang vid slutmontering.  

Vad blir det för konsekvenser om fel artikel levereras? 

Det blir komplikationer som uppstår eftersom kunderna reklamerar då den felaktiga artikeln. 
Eftersom artiklarna levereras i sekvens vill kunden reklamera hela pallen som artikeln blivit levererad 
på. Det uppkommer även en kostnad som kunden tar betalt för.  

Finns det statistik på dessa fel, hur ofta har de skett? 

Ja, jag ska ta fram den information ni behöver.  
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Bilaga 2 - Företagets historia (2 sidor)  
År 1945 startade bröderna Bertil och Axel Bengtsson en mekanisk verkstad i Hultaberg. Axel 
och Bertils affärsidé var att bedriva tillverkning av skruvstycken, hydraulikutrustning och 
mässingsspindlar. 11 år senare, 1956, expanderar företaget och flyttar till Liatorp i Småland. 
Ett år innan flytten hade Bertil gått bort. Då klev den tredje och yngsta brodern Torsten 
Bengtsson in och tar över efter Bertil. Torsten som sedan tidigare har erfarenhet av 
konstruktion av kuggbearbetning blir den som styr in verksamheten på kugghjulstillverkning.  

Axel omkom år 1963 i en tragisk flygolycka. Torsten och hans son tar då över hela företaget. 
Efterfrågan av kugghjul ökar linjärt och gör det ekonomiskt försvarbart att införskaffa nya 
moderna maskiner för svarvning och kuggbearbetning. Verksamheten är nu en etablerad 
leverantör för transmissionsdetaljer.   

Företaget har år 1970 ca 80 st anställda och omsättningen uppgår till 7,8 mkr. Två nya 
kunder för företaget är Saab-Scania och Husqvarna. Dotterbolaget Nybro Stålprodukter 
skapas för att kunna svara för den ökade efterfrågan av verktygsplattor och kuggstänger. Sex 
år senare blir familjeföretaget genom försäljning en del av tändsticksbolaget som bildar en 
maskindivision med namnet Arenco Parts. Några år senare bryter sig företaget lös från 
Tändsticksbolaget och går samman i skapandet av SwePart-gruppen. I SwePart-gruppen 
ingår förutom Bröderna Bengtsson Mekan AB företag så som Läreda Mekan, Tidamek och 
Nybro Stålprodukter. Omsättningen har vid det här laget ökat till 29 mkr och antalet  
anställda till 100 st. Under 80-talet är företaget med och utvecklar sina första ”egna” 
produkter i ett samarbete med kunder. Det som utvecklas var bland annat drivaxlar till 
gaffeltruckar. Under detta arbete har företaget ansvar för konstruktion, tillverkning och 
montering.  

Under 80-talet görs även stora investeringar i maskinparken. Högteknologiska maskiner skall 
tillverka avancerade produkter inom transmission. År 1990 ligger omsättningen på 77,5 mkr 
och antalet anställda är 130 st. Företaget ansvarar till stor del för utveckling, konstruktion, 
tillverkning och montering an transmissionsprodukter.  

År 1996 byter företaget namn från Br Bengtsson Mekan AB till SwePart Transmission AB. 
Företaget förvärvas senare under samma år av Hexagon. Ett år senare kvalitetscertifieras 
företaget enligt ISO-9001 standarden. I slutet av 90-talet avtog verksamheten något. Med en 
kombination av brist på nyinvesteringar och utveckling ledde till försämrade resultat och 
problemen som uppstod blev allt svårare att arbeta med. År 2000 var det första året SwePart 
gick med förlust. Hexagon såg dock stor utvecklingspotential i SwePart Transmission AB och 
beslutade därför att göra ett omstruktureringsprogram med omfattande investeringar. 
SwePart Transmission AB marknadsförs till fordonsindustrin och detta ger 40% större 
omsättning redan 2004. Under de följande åren ökar expansionen och företaget gör 
ytterligare investeringar i produktionsutrustning. Vid sidan av fortsätter företaget att satsa 
på konstruktion och utveckling.  
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Scanias växellådsfabrik i Sibbhult köps år 2007 upp av SwePart Transmission AB. 
Sibbhultsdelen ingår då som en del i SwePart Transmission AB. Omsättningen för hela 
verksamheten ett år senare är då 385 mkr och antalet anställda är 230 st personer (Swepart 
Transmission AB, 2015).  
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Bilaga 3 - Signaler till program (5 sidor) 

 

Bild 1 - Arbetsflöde av PTO del 1 och 2 (arbetsflöde går från höger till vänster). 
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Tabell 1 - Programsignaler del 1. 

(1) Trycker start (1.1) Då montören tryckt start, läser datorn av batchfil. Samtidigt laddas 
programmet för artikeln som ska tillverkas. (Batchfilen innehåller alla 
artiklar som ska tillverkas. Artiklarna monteras ihop i den sekvens de är 
skrivna i batchfilen. ) 
(1.2) Signalerna som skickas tänder PtL för styrpinnar och lagerbana som 
ska placeras i press 1. (1 ingång) 

(2) Placerar fixtur på lina.  
(3) PTO-underdel tas från pall och placeras i fixtur. 
(4) Styrpinnar och lagerbana placeras i Press 1. (4.1) PtL för styrpinnar och lagebana bryts och skickar en signal till dator 

att det är ok att starta Press1 
(5) Fixtur med underdel förs in i Press 1    
(6) Montör trycker på knapp för att starta press. (6.1) Ljusridå tänds (tar ingen ingång, eget system) 

(6.2) Press utför cykel (Ingen signal) 

(6.3) Då press är tillbaka i hemläge, skickas en signal till datorn som tänder 
PtL för Packning1 

(7) Montör drar ut fixtur från Press 1 och för den vidare till Packning 1  
(8) Packning tas från krok och placeras på PTO. (8.1) Då sensor bryts för Packning1 skickas signal till PtL Axel 1 (tänder 4 

PtL-sensorer)(4 ingångar) 
(9) Fixtur förs vidare och placeras vid Axel 1.  
(10) Montör följer PtL vid Axel 1 och tar det kugghjul som ska användas. (10.1) PtL Axel1 bryts och skickar signal som tänder lager vid Press2. (1 

ingång) 
(11) Fixtur förs vidare till shimsmaskin.  
(12) Montör följer PtL vid Press 2 och placerar lagret i Press 2 (12.1) PtL för lager vid Press2 bryts, skickar ok-signal till system. Tänder PtL 

Axel 2 (1 ingång först,(endast fjäder)) 
(13) Montör tar lock från stans och placerar i Press 2. (kolla hur det blir)  
(14) Shimsmätare tas och placeras i locket. (14.1) Skickar signal till Shimsmätare1 (INGEN ingång) 

(14.2) Skickar information om shimskombination till skärm (INGEN ingång) 
(15) Montör ser kombination och placerar shims i lock  
(16) Montör gör ny mätning med den nya shimskombinationen (16.1) Skärm visar "Perfekt" och skickar signal till Press 2 
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(16.2) Press 2 mottar signal och öppnar spärr, vilket möjliggör för 
montören att föra in locket i pressen. 

(17) Montör för in lock i Press 2 (17.1) Givare skickar signal att locket är i rätt läge i pressen 
(18) Montör trycker igång Press 2 (18.1) Ljusridå tänds (INGEN ingång) 

(18.2) Press2 startar (INGEN ingång) 
(19) Montör för underdelen av PTO vidare till Axel 2  

(20) Montör följer PtL och placerar fjäder i underdel 
(20.1) PtL fjäder bryts och skickar signal till resten av PtL vid Axel 2. PtL för 
Kugghjul, gaffel, växelring tänds (3 ingångar) 

(21) Montör drar ut överdelen från Press 2 (fortfarande placerad i fixtur)  
(22) Kugghjul, gaffel och växelring placeras i överdelen (22.1) PtL för kugghjul, gaffel och växelring bryts och skickar signal till 

resterande delar vid Axel 2. PtL för konsoler tänds (2 ingångar) 
(23) Överdel tas från Press 2 och placeras i underdel  
(24) Montör tar konsol/er och skruvar och placerar på PTO (24.1) PtL bryts och skickar ok-signal 
(25) Montör skruvar fast skruvarna med momentdragaren (25.1) Momentdragaren skickar ok-signal då 5 skruvar är fästa med rätt 

moment 
(26) Montör scannar PTO som avslut av del 1 (26.1) Signal skickas från scanner till dator. (INGEN ingång) 

(26.2) PtL för del 2 tänds (kopparbricka (1 ingång)) 
Del 1 klar!  
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Bild 2 - Arbetsflöde PTO del 3  (arbetsflöde går från höger till vänster). 
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Tabell 2 - Programsignaler del 2. 

(27) PTO lyfts över till Fixtur2  
(28) Montör sätter dit fixturmuttrar och slangadapter med (28.1) PtL känner av att kopparbricka blivit plockad samt 
(29) Montör tar 4 pinnskruvar och fäster dem med  
(30) Tar packning 2 + lock och placerar på PTO (Alt. Tar fläns) (30.1) Då packning 2 är plockad, tänds fjäderbricka Alt. Då fläns är 

plockad, tänds flänsbricka 
(31) Tar 4 fjäderbrickor och placerar på pinnskruvar Alt. Tar flänsbricka och fäster i 
fläns 

 

(32) Tar 4 muttrar och fäster på pinnskruvar Alt. Tar 1 
(33) Drar åt mutter/muttrar med momentdragaren. (33.1) Efter momentdragaren dragit åt de 4 muttrarna skickas en 

signal som tänder PtL för den slang som ska monteras 
(34) Montör tar vinkelfixtur och sätter på PTO  
(35) Montör tar slangen som ska användas och fäster den på (35.1) (Beroende på typ av PTO) : Om PTO har monterats med den 

längsta slangen (21596348), tänds slangklämma, mutter och skruv. 
(36) Montör tar momentnyckeln  och drar åt slangen till rätt  
(37) När slang är fäst, trycker montör på "start" för trycktest. (37.1) Efter godkänt trycktest stansas ett P på PTO för att visa att 

trycktest är ok. 
(38) PTO klar för provrig.  
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