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Sammanfattning 

I dagens samhälle befinner sig tillverkningstekniksindustrin i en övergångsfas på väg in i en 
digital era. Till skillnad från Industry 3.0 som involverar automatisering av enstaka maskiner 
och processer omfattar Industry 4.0 digitalisering och uppkoppling av alla aktiviteter i sin 
värdekedja. Mängden av tillgängliga data ökar hela tiden. Målet med detta examensarbete var 
att ta reda på vad digitalisering kan tillföra till Scanias motortillverkning med fokus på 
förbättring av nuvarande KPI:er (Key Performance Indicator). För att säkerställa att det 
ovanstående målet uppfylls formulerades nedanstående frågeställningar: 

• Hur kan Scania Motortillverkning förbättra KPI i bearbetningsprocesser genom
insamling och analys av data från maskiner?
o Vilka faktorer påverkar Scanias nuvarande KPI?
o Vilka av dem har potential att utvecklas vidare eller styras genom införande av

digitalisering?
o Vilka maskindata är nödvändiga att samlas in för att öka KPI:er och på vilket sätt

kan data samlas in?

För att besvara frågorna och identifiera vilka data som kan tillföra nytta, användes främst 
kvalitativa metoder. Data samlades in från olika aspekter av genom praktik, observationer, 
intervjuer och studiebesök. För att kunna dra generella slutsatser och för att bekräfta hypoteser 
från de kvalitativa studierna utfördes även en kvantitativ studie som utförs på vevstakeline, 
genom sortering och analys av de befintliga insamlade data i dagens produktion. 

Efter en litteraturstudie kombinerad med intern informationssamling, kunde fokusområdet 
avgränsas ytterligare till OPE (Overall Production Effectiveness) som är väsentlig för 
produktiviteten och ofta inte når målvärdet i nuläget. Genom en analys av PUS 
(Produktionsuppföljningssystem) kunde faktorer som har en negativ inverkan på OPE tas fram. 
Genom intervjuer med olika funktioner inom Scania kunde författarna identifiera många 
konkreta parametrar, vilka kan fördelas till tre kategorier, Maskindata, Verktygdata och 
Processdata. En teknisk skanning av verktygs- och maskintillverkare genomfördes också för att 
kunna redogöra för vilka data som är möjliga att samla in med befintliga insamlingsmetoder.  

Resultatet från detta examensarbetet bildar en utgångspunkt för att kunna digitalisera Scanias 
motorbearbetning, digitaliseringen kräver en del nya investeringar som författarna anser 
komma att löna sig på många plan.  

Nyckelord 
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Abstract 

The manufacturing industry is undergoing a transformation into a digital era. Industry 4.0 
comprises digitization and connection of all aspects of its value chain, which results in more 
data being available and collected. The purpose of this degree project is to investigate the 
benefits that digitalization can bring to Scania’s engine manufacturing, with focus on improving 
the current KPIs (Key Performance Indicator). The following questions were formulated to 
ensure that this purpose could be reached: 

• How can Scania’s engine manufacturing improve KPIs in machining processes by
collecting and analyzing data from machines?
o What factors affect Scania’s current KPIs?
o Which of the factors has the potential to develop further or control through the

implementation of digitization?
o Which machine data needs to be collected in order to improve KPIs and how can

this data be collected?

To answer these questions and investigate which data can be of use, a primarily qualitative 
method was initiated during the project. Information was collected from various aspects 
involved in production. This was done through observations, interviews and study visits. A 
quantitative study has also been performed to improve the generalizability of the thesis, by 
sorting and analyzing the existing collected data in the production line of the connecting rod. 

By combining literature studies with internal information gathering, the authors could further 
define the focus area to OPE (Overall Production Effectiveness), which is significant for 
productivity, and often does not reach the target value for Scania. Through an analysis of the 
data gathering from PUS (Production Follow-up System), factors that had a negative impact on 
OPE could be identified. The authors could also produce many concrete parameters by utilizing 
results from interviews of various functions within Scania. The parameters can be divided into 
three categories, Machine data, Tool data and Process data. A technical scan of tool and 
machine supplier has also been conducted to specify what data is possible to collect with the 
existing technology. 

The result of this degree project creates a starting point for digitalization of Scania’s engine 
manufacturing, which also results in potential new investments. According to the estimation of 
the authors, these investments will prove to be profitable on many levels over time. 
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1 Introduktion  

I detta kapitel introduceras bakgrundsinformationen för examensarbetet samt  mål och 
problemdefinition. Examensarbeten innefattar en del fackterminologi på engelska som 
författarna avstod ifrån att översätta då  information ansågs försvinna. 

1.1 Bakgrund 
Den digitala världen är komplex och otydlig. Industrin lämnar nu i många och mycket sin 
trygghetszon och ger sig ut på okänd mark. Informationsteknik spelar en viktig roll för att 
avgöra effektivitet och produktivitet hos tillverkningsverksamhet sedan den digitala 
revolutionen. Samarbetet mellan informationsteknik och tillverkning har infiltrerat många 
aspekter av tillverkning och omvandlat den traditionella industrimodellen till en mer intelligent 
konfiguration.   

När det gäller framtida strategier för flera större industriländer, som Tyskland med Industri 
4.0, Kina med Internet Plus eller USA med Industry Internet, kan det med säkerhet sägas att 
tillverkningsindustrin kommer att övergå från traditionella bearbetningsprocesser till mer 
digitaliserade lösningar. Viktiga tekniker och strategier som för närvarande påverkar 
tillverkningsindustrin inkluderar Distributed Manufacturing, 3D Printing, Cloud computing, 
Big data och flera andra. Dessutom framträder några liknande begrepp som Industrial 
integration och Smart Factory. 

Bland de ovannämnda är Big Data ett begrepp som lägger grunden för att möjliggöra 
digitalisering av industriella processer. Det är en dataexplosion som pågår då mängden data 
som genereras ökar konstant. När datamängderna växer framträder helt nya möjligheter.[1] 
Frågan är vad det kan tillföra för mervärde. Med digitalisering blir allt mer data tillgänglig och 
går att samlas in. För att kunna eliminera slöseri och optimera processer i framtiden är det 
viktigt att relevant data samlas in  så att rätt åtgärder genomförs. 

1.2 Problem 
Försök av implementering av koncepten Industri 4.0 är många inom olika 
tillverkningsindustrier. Scania, som ett världsledande företag inom transportlösningar, är inget 
undantag. I dagsläget finns det en uppsjö av olika bearbetningsmaskiner från olika årtal och 
leverantörer, bland annat skräddarsydda maskiner från 90-talet i Scanias motortillverkning, i 
Södertälje. Dessa levererar med hög prestanda men är endast anpassade för en specifik uppgift 
och produkttyp, d.v.s. flexibilitet och omriggningsmöjlighet är begränsade. Ingrepp och 
handpåläggning från operatörer är ett vanligt inslag i produktion på grund av slitage och 
föråldrande av maskinerna.  Enligt Scanias årsrapport för 2017 ökade försäljning av lastbilar 
från 73,093 till 82,472[2] vilket tyder på ökad efterfrågan av tunga lastbilar. För att bibehålla 
Scanias världsledande position, är utveckling och integration mot ett mer digitaliserade 
produktionsanläggningar  ett måste. Dock är det inte mängden data som är värdefull i sig, utan 
urskiljningen av de relevanta data ur dessa.  

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga dagens behov av data/information som kan leda till 
förbättringar  av KPI-värden, ett kvantifierbart mått som används att mäta hur ett företag 
fungerar och hur bra affärerna går. Detta utgör en god grund för en kvalitativ analys som kan 
bidra till planering av framtida produktionsanläggningar. 
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1.4 Mål 
• Identifiera hur datainsamling används i tillverkningsindustrin i dagsläget 
• Identifiera vilken nytta förbättrad datainsamling och analys skulle  tillföra Scanias 

motortillverkning 
• Ge förslag på områden där det finns potential  för digitalisering på Scanias 

motortillverkning 

1.5 Frågeställning 
Nedanstående frågeställning formuleras för att säkerställa målen uppfylls. 

Huvudfrågeställning: Hur kan Scania Motortillverkning förbättra KPI i bearbetningsprocesser 
genom insamling och analys av data från maskiner? 

• Frågeställning 1: Vilka faktorer påverkar Scanias nuvarande KPI?  
• Frågeställning 2: Vilka av dem har potential att utvecklas vidare eller styras genom 

införande av digitalisering? 
• Frågeställning 3: Vilka maskindata är nödvändiga att samla in för att öka KPI:er och 

på vilket sätt kan data samlas in? 

1.6 Avgränsning 
På grund av den begränsade tiden och resurser valdes det att göra en del avgränsningar i detta 
examensarbetet. Frågeställningarna i detta examensarbete kommer att utgå ifrån 
vevstakeproduktionen på Scanias motorbearbetning. De behandlade processerna är typiska för 
bearbetningen och består främst av svarvning, fräsning, borrning etc. Detta ger författarna 
möjlighet att skaffa en tillräcklig detaljnivå på undersökningen. Produktionsenheten i stort ska 
analyseras med hjälp av centrala supportfunktioner för att få en mer övergripande bild och 
kunna generalisera resultatet.  
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2 Metod och genomförande 

För att komma fram till vilka data som kan leda till förbättringar av bearbetningsprocesser, 
användes främst en kvalitativ metod som itererades under arbetets gång. Kvalitativ studie är till 
för att utforska beteende, processer för interaktion och betydelse, värderingar och erfarenheter 
av individer och grupper i sin ”naturliga” sammanhang.[3] De ingående beståndsdelarna av den 
valda metoden beskrivas enligt Figur 1 nedan.  

 
Figur 1. Den kvalitativa metod som användes och itererades under arbetsgången. 

För att komplettera och pröva resultat från kvalitativa studierna, utfördes även en kvantitativ 
studie, vilken används när man studerar mätbara egenskaper hos något som kan undersökas.[3] 
Målet med en kvantitativ studie är att mäta storlek eller få information om ett fenomen som 
genom generalisering kan ge ny kunskap. I examensarbetet utförs kvantitativ studien 
framförallt genom sortering och analys av den befintliga insamlade data i dagens produktion.  

En schematisk bild som beskriver hur examensarbetet har organiserats visas i Figur 2. 
Tillvägagångssätten kan grovt delas in i två delar, empiriskt och teoretiskt som har genomförts 
parallellt under studiens gång. De genererade delresultaten i olika studier illustreras i mitten av 
bilden. Metoderna beskrivs mer ingående i följande avsnitt. 
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Figur 2. Studiens tillvägagångsätt 

2.1 Litteraturstudie 
För att få en inblick i konceptet digitalisering inom tillverkningsindustrin har en övergripande 
litteraturstudie genomförts . En mer ingående litteraturstudie utfördes i takt med identifiering 
av vilken KPI som har potential att utvecklas vidare genom införande av digitalisering, och 
kategorisering av insamlade data från fallstudier och intervjuer, för att referera och härleda 
teorier.  

2.2 Fallstudie 
En fallstudie är en intensiv och detaljerad systematisk undersökning av en enskild individ, en 
grupp av människor, ett samhälle, events, beslut eller annat system i deras naturliga tillstånd 
där forskare undersöker djupgående data som rör flera variabler. Det kan innehålla ett eller ett 
fåtal fall och kan innehålla lika väl kvalitativa data såsom kvantitativa. Ett typiskt fallstudie 
omfattar inte något experiment eller upprepade observationer.[3] Syftet med ett fallstudie är att 
genom djupgående studie av ett fåtal fall kunna förstå och generalisera över en större klass av 
liknande enheter. I följande sektioner beskrivs de datainsamlingsmetoder som används i den 
utförda fallstudien. 

Information kommer att samlas in dels från avdelning DM (Motorbearbetning) på Scania och 
dels från centrala supportfunktionen och kontakt med maskinleverantörer, genom praktik, 
observationer, intervjuer och studiebesök som beskrivs närmare i kommande sektioner. 

2.2.1 Intervju 
Intervjuer utgör en av de viktigaste informationskällorna i samband med fallstudier.[4]  
Intervjuerna är halvstrukturerade då ett bestämt ämnesområde finns, men hur många fasta 
respektive öppna frågeformuleringar samt ordningsföljden varierar. En fördel med denna 
intervjumetod är att frågorna kan ställas efterhand beroende på läge och respondentens reaktion 
på tidigare frågor. En halvstrukturerad intervju ger ofta inte en djupare förklaring till fenomen 
men den ger en bredare bild av situationen med fler nyanser och dimensioner än vad 
strukturerad intervju kan ge. De fasta frågeformuleringar som innefattas här gör det också 
möjligt att jämföra svar från intervjupersoner samt andra tillgängliga undersökningar.[5]  

 

2.2.2 Observation 
Olika informationskällor ger nya dimensioner och perspektiv till frågeställningarna av intresse. 
Observationer ger möjlighet att utforska fenomen tillsammans med alla faktorer tillgängliga i 
den rådande omgivningen och skildra händelsen i realtid. Det kan delas upp i direkta 
observationer och deltagande observationer.[4] Direkta observationer syftar till observatören 
kan endast upptäcka det som kan upplevas med ens egna sinne. Detta kan innefatta allt från 
deltagande i formella möten till iakttagelse av en incident av slump i produktionen. Genom 
observationer i produktionen kan man till exempel konstatera hur existerande teknik tillämpas 
idag samt vilka problem som medföljer. Deltagande observationer ändrar på observatörens roll 
från passivt iakttagande till aktivt medverkande som ger möjlighet till insikter om 
interpersonellt beteende och interpersonella motiv som annars inte är åtkomliga.[4] 

2.2.3 Praktik 



 

5 
 
 
 
 

Författarna deltog en inledande praktik på Scanias motortillverkning i syfte med att få en god 
förståelse av hur produktionen är organiserad. Författarna utförde praktiken separat på två olika 
produktionslinor, den ena som installerades 2009 och den andra som anor från 1985, som 
producerar samma artiklar. Trots det stora gapet i maskinåldern skiljer tillverkningsprocesserna 
marginellt. Förutom att bekanta sig med tillverkningsprocesserna kunde författarna bilda en 
uppfattning av den existerande klyfta även inom produktionsenheterna. 

Genom att rotera på olika arbetsroller, såsom operatör, verkstadstekniker, beredare och 
produktionstekniker, kunde författarna sätta sig in i de arbetsrutiner som följs och få en 
helhetsbild av verksamheten.  

2.2.4 Studiebesök 
För att utvidga och komplettera den insamlade informationen utfördes ett studiebesök på 
mässan Tech-Days i Sandviken arrangerad av Sandvik Coromant. Deltagandet  i mässan var ett 
sätt att få kunskap om statusen av dagens tillverkande industri i Norden genom demonstrationer 
och montrar för dess senaste produkter och teknologier. Totalt var det 13 utställare såsom  DMG 
MORI Sweden, Sandvik materials Technology, Sandvik Coromant, OVAKO, Mitutoyo, 
Renishaw.[6] Demonstrationer och presentationer sträckte sig allt ifrån maskin- och 
verktygstillverkare, till mätteknik, industrilösningar och materialtillverkare. Studiebesöket gav 
författarna en helhetsupplevelse av trender inom industrin och framtida möjligheter. 

2.3 Dataanalys 
Att utföra en analys på de insamlade data innefattar generellt granskning, kategorisering, 
sammanställning, prövning samt olika kombinationer av både kvalitativa och kvantitativa 
belägg.[4] 

För att bearbeta den insamlade kvalitativa data utfördes främst grundad teori som analysmetod. 
Den är kontextspecifik, detaljerad och nära ansluten till data. Processen kan delas in i tre faser 
enligt grundad teori: den öppna, den axiala och den selektiva fasen. Öppen kodning innebär en 
extrahering av koncept från en stor mängd rådata och utveckla dem med avseende på deras 
egenskaper och dimensioner. Med egenskap menas karaktärer som definierar och beskriver 
koncept; dimension innefattar variationer inom en egenskap som ger specificitet och spann av 
koncepten.[7] Dessa generaliserade koder organiseras, etiketteras och grupperas under olika 
kategorier efter delad egenskaper, även kallad för tema eller familj. Dessa data reduceras och 
kombineras för att etablera relationer i vidare analys.  

Därefter genomförs axial kodning där de extraherade koncepten bearbetas ytterligare för att se 
kopplingar och relationer såsom orsak-verkan där det framgår orsaker, effekter, konsekvenser, 
förklaringar och skäl till att en kategori framkallar en annan. Detta görs främst med komparativ 
analys där likheter och olikheter av olika incidenter ställs inför varandra. Incidenter som är 
konceptuellt lika en tidigare kod läggs till under samma kategori och utvidgar på så sätt 
egenskaper och dimensioner av kategorien.[8] 

I den sista fasen, selektiv kodning, sker ett urval av kärnkategorier som den slutgiltiga analysen 
kommer att baseras på. De andra generade kategorierna kopplas sedan för att etablera en 
fullständig analys. Detta är en iterativ process som sker under validering där ytterligare data 
kan behöva samlas in för att generera en slutlig teori.  
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3 Teori   

Resultat av den utförda litteraturstudien presenteras i de kommande avsnitt. Dessa teorier ger 
en grundläggande inblick för examensarbetet. 

3.1 Industri 4.0 
Nu pågår ett paradigmskifte som kommer att förändra industrisektorn i grunden. Den fjärde 
industriella revolutionen, eller Industri 4.0, är härstammad från Tyskland, som syftar att 
digitalisera nuvarande fabriker för att bli smarta och hållbara. En kort beskrivning av de olika 
industriella revolutionerna visas i Figur 3. Industri 4.0 är ett begrepp som används för att 
beskriva omvandling av den traditionella tillverkningar till automatiserade anläggningar med 
självövervakande maskiner, för att förbättra produktivitet och öka tillväxt, samtidig kommer 
tillverkning kunna anpassas efter unika behov.  

 

Figur 3. Olika stadie i den industriella revolution [9] 

I industri 4.0 kopplas datorer och maskiner på ett nytt sätt, Things of Internet (IoT) och Cyber 
Physical System (CPS) är två nyckelelement för Industri 4.0, dessa kombinerar internetvärlden 
med industriproduktionen. CPS övervakar fysiska processer, skapar en virtuell kopia av den 
fysiska värden och gör decentraliserade beslut. Med IoT kan CPS kommunicera och samarbeta 
med varandra och människor i realtid.[10] Maskiner och robotar är anslutna på distans med 
datorsystem, utrustas med maskininlärningsalgoritmer, som styr och instruerar maskinerna och 
robotarna med minimala manuell handpåläggningar från operatörer. Beslut och övervakning av 
fabriker kan då också görs via internet.  



 

7 
 
 
 
 

En mängd företag inom industribranschen har redan börjat sin väg mot digitalisering. En av 
världens ledande leverantörer av lager och tätningar, SKF, har börjat att smartifiera sina 
underhållstjänster, tillverknings- och säljprocesser genom att ha tillgång till data om maskiners 
tillstånd i realtid på smarta telefoner och surfplattor. Med detta kan underhållsingenjörer fatta 
väl underbyggda beslut kring underhållsaktiviteter och därmed förbättra effektiviteten. Realtids 
felvarning förbättrar åtkomst till rutiner för maskinkalibrering samt bidrar till förkortade 
driftstopp.[11] 

Nymölla Bruk är ett integrerat massa- och pappersbruk och ingår i divisionen Paper i Stora 
Enso, en global leverantör inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Med hjälp 
av lösningar från den digitala fabriken från Siemens har Nymölla Bruk möjlighet att få ut mer 
data och trendinformation därmed förenkla felsökningsprocessen. Detta har medfört att 
tillgängligheten och tillförlitligheten förbättrats då Nymölla Bruk kan säkerställa produktionen 
och därmed producera med den höga kvaliteten som önskas.[12] 

3.2 Key Performance Indicator 
Key Performance Indicator (KPI) är en kvantifierbara mätetal som en verksamhet använder för 
att mäta sin prestanda över tiden. Dessa mätvärden används för att bestämma verksamhetens 
framsteg när det gäller att uppnå sina strategiska och operativa mål, samt för att jämföra 
verksamhetens finanser och prestanda gentemot andra verksamheter inom samma bransch.[13] 

3.3 Overall Equipment Effectiveness 
OEE (Overall Equipment Effectiveness) är ett kvantitativt mätetal som tillhandahålles av 
begreppet TPM (Total Productive Maintenance), som lanserad av Nakajima (1988) på 80-talet, 
vilket är ett arbetssätt för att höja den totala utrustningseffektiviteten och utveckla företagets 
produktiva processer, där alla i företaget engageras för att eliminera alla olika typer av förluster 
i maskinutrustningen och andra processer.[14] OEE användas för att identifiera och mäta 
förluster avseende viktiga aspekter av tillverkningen, nämligen tillgänglighet, 
anläggningsutnyttjande och kvalitet. Tillgänglighet mäter produktionsförluster som beror på 
stopptid, t.ex. utrustningsfel, verktygsbyten och förebyggande underhåll. Anläggningsförluster 
inkluderar alla typer av förluster som orsakas av tillverkningen inte går med den tänkta 
hastigheten. Kvalitet tar hänsyn till tiden då de producerade enheterna inte uppnå sina 
kvalitetskrav och därför måste bearbetas om.[14] 

Syftet med OEE är att visar produktionens potential till förbättringar och get ett faktabaserat 
underlag till förbättringsarbetet. Ett av huvudmål med OEE är att reducera och/eller eliminera 
det som kallas “Six Big Losses”, en förlustkategorisering som tar ett maskinperspektiv på OEE-
förluster. Detta delar upp förlusterna i sex kategorier för att förenkla åtgärdsprocessen.[14] 

● Utrustningsfel och produktionsavbrott: tidsförluster när felet uppstår och minskad 
produktivitet, och kvalitetsförluster som orsakas av defekta produkter.  

● Ställtider och justeringar: uppstår när produktionen skiftar från ett produktkrav till ett 
annat. 

● Tomgång och småstopp: uppstår när maskiner står på tomgång eller när tillfälliga 
störningar inträffar.  

● Reducerad hastighet: förluster då maskiner inte kör på sin teoretisk maximal hastighet. 

● Defekter och omkörningar: kvalitetsförluster som orsakas av felaktig 
produktionsutrustning.  
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● Uppstartsproblem: förluster som uppstår i de tidiga produktionsstadierna från 
maskinstart tills stabilisering. 

3.4 Påverkande faktorer i skärande bearbetning 
För att kunna identifiera parametrar som påverkar bearbetningsprestanda har en litteraturstudie 
utförts. Tabell 1 visar forskning som Steven Y. Liang et al.[15] har gjort angående viktiga 
attribut i bearbetningen, såsom ytfinhet, dimensionsnoggrannhet, och verktygstillstånd. 

Tabell 1. Signaler som används för att övervaka bearbetningsprestanda 

Type of signal Analyzed feature Application 

Vision 

Light reflection intensity Surface roughness 
Image using halogen lamp Tool wear 
Image using laser Tool wear 
Image with two-light arrangement Tool wear 
Stereo imaging Crater wear volume 

Intensity of the reflected light 
Surface burn 
Surface roughness 

Force 

Feed and radial force Tool wear, Flank wear 
Radial force Nose wear 
Mean cutting force Tool breakage 
Feed force/cutting force Flank wear 
Standard deviation of thrust forces Chatter 
RMS of axial force in milling Dimensional accuracy and surface roughness 

AE 

Ring down count, rise time, event duration, 
frequency and event rate Tool wear and chipping 

Mean variance and the coefficient of RMS Tool wear 
Time series coefficients Tool wear 
RMS Tool breakage 
DC component of AE Dimensional accuracy and surface roughness 

Power 
Intensity Surface Burn (grinding) 
Standard deviation Chatter 

Torque   Wear (drilling) 

Vibration 

Power spectral density Chatter 
Variances of the accelerometer signal Chatter 
Relative signal between tool and workpiece Surface roughness 

Peak value of acceleration Tool breakage 
Surface roughness 

Audio signal Sound pressure Chatter 
Materials 
micromagnetic 
properties 

Barkhausen noise and the coercivity  
Grinding burn, surface hardness and depth of 
hardness 

Direct gauges 
LVDT Part diameter 
Lineal scale Part diameter 

Temperature 
Thermocouple in the back fase of the tool Tool wear 
Thermocouple formed between tool and 
workpiece 

Flank wear 

 

Bartarya et al.[16] studerade effekten av skärparametrarar på ytjämnhet och skärkraft på EN31-
stål. Det observerades att skärningsgrad var den mest påverkade parametern för ytjämnhet och 
skärkraft. Gajanana et al.[17] studerade optimeringen av processparametrar i fräsning och det 
visade att skärhastighet var den viktigaste faktorn som påverkar ytjämnhet. O’Donnell el at[18] 
presenterade sensorer som användes för att upptäcka verktygslitage och verktygsbrott vid 
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borrning, rening och tappning, det visades att vridmoment(Torque) är den mest användbara 
parameter för att övervaka dessa processer, se Figur 4.  

 

Figur 4. Tillämpning av sensorer för borrning, rening och tappning. 

Serope Kalpakjian och Steven R. Schmid[19] har tagit ut olika parametrar som har påverkan 
på bearbetningsprocesser (se Tabell 2), samt vad som kan påverkas av dessa parametrarna. 
Dessa kombinerat indikerar vilka fokusområden som har potential att undersökas vidare i detta 
examensarbete.  

Tabell 2. Faktorer som påverkar bearbetningsprocesser 

Parameter Influence and interrelationship 

Cutting speed, depth of cut, feed, cutting fluids 
Forces, power, temperature rise, tool life, type of chip, 
surface finish and integrity 

Tool angles 
As above; influence on chip flow direction; resistance 
to tool wear and chipping 

Continuous chip Good surface finish; steady cutting forces; 
undesirable, especially in automated machinery 

Built-up edge chip 
Poor surface finish and integrity; if thin and stable, 
edge can protect toll surfaces 

Discontinuous chip 
Desirable for ease of chip disposal; fluctuating cutting 
forces; can affect surface finish and cause vibration 
and chatter 

Temperature rise 
Influences tool life, particularly crater wear and 
dimensional accuracy of workpiece; may cause 
thermal damage to workpiece surface 

Tool wear 
Influences surface finish and integrity, dimensional 
accuracy, temperature rise, forces and power 

Machinability 
Related to tool life, surface finish, forces and power, 
and type of chip 
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4 Fallstudie av Scania vevstakes produktion 

För att kunna få en djupare förståelse för olika tillverkningsprocesser inom Scanias 
motortillverkning genomfördes en fallstudie av vevstakes produktionen. Valet av denna 
produktionsavdelning grundades dels på dess enkla och tydliga bearbetningsflöde som är lätt 
att förstå, dels att den innehåller verktygsmaskiner som är karaktäristiska för motorbearbetning. 

4.1 Scania CV AB 
Scania CV AB, är en globalt ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och 
marinmotorer. Sedan Scania grundades år 1891 har verksamheten etablerats i över 100 länder 
och sysselsatt omkring 49 300 personer. Med målet att möjligt för sina kunder uppnå bästa 
driftsekonomi genom att leverera optimerade produkter, arbetar Scania utifrån sina kärnvärden 
- kunden först, respekt för individen och eliminering av slöseri, vilka utgör en bas för Scania 
Produktionssystem och en utgångspunkt för all deras affärsutveckling.  

4.2 Scania Produktion System 
Scania Produktion System (SPS) är ett resultat av fordonstillverkaren Toyota och deras Toyota 
Produktion System (TPS), efter ett nära samarbete mellan Scania och Toyota. SPS är en 
utveckling och anpassning av TPS för att gynna den egna produktionsverksamheten, och utgörs 
av de tre grundläggande byggstenarna, värderingar, principer och prioriteringar. SPS 
visualiseras i form av ett hus, vilket kan ses i Figur 5.  Med kärnvärden Kunden först, Respekt 
för individen och Eliminering av slöseri och fokus på ständiga förbättringar grundas all Scanias 
affärsutveckling och metodframtagning.  
 

 
Figur 5. Scania Produktion System 
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4.3 Vevstakes produktion i Scania 
En vevstake definieras som ett maskinelement som förbinder och överför linjär rörelse mellan 
en kolv och en cirkulär rörelse hos en vevaxel i en motor, se Figur 6. 

 
Figur 6. Vevstake 

För Scanias motorbearbetning finns det fyra produktvarianter av vevstakar som förkortas DL5, 
DL6, DU och DP. DL5 är avsedd för 9-liters rak femcylindrig motor och DL6 är avsedd för 13-
liters rak sexcylindrig motor. DU och DP är båda till 16-liters åttacylindrig motor. Förväxling 
av DP och DU sker ofta och detta beror på att det endast skiljer ett flikspår emellan dem. 
Bearbetningsprocessen som arbetsstycket går igenom är likartat, Figur 7 visar detaljerat flöde 
på vevstakeline. 

 

Figur 7. Detaljerat flöde på vevstakeline 

Vevstakeline påbörjas med ett råvara lager som förvarar fyra råvara varianter för vevstakar, 
följt av fyra parallella operationer som kallas för SW-maskingruppen, därefter transporteras 

bearbetade vevstakar till ett mellanlager som fungerar som supermarket－buffert med truck. 

Hur ofta kvalitetskontroller sker varierar från mått till mått men det flesta mått kontrolleras 
varje timme. Vidare följer Mollart och Alfing-gruppen för ytterligare bearbetning och samtidigt 
tvättning och kylning av vevstakar, transportband används mellan operationerna. Efter Alfing-
gruppen är det en extra bearbetningsoperation för produktvariant DP och DU som kallas för 
Mazak för balansering. Mauser är sista finbearbetningsoperation innan tvättning / torkning / 
kylning samt avsyning för slutlig inlagring in i färdigvarulagret. Flödet för 
vevstakeproduktionen är enkelt att följa och det representerar många processer som Scanias 
motorbearbetning använder och anses därför vara en bra produktionslina för vidare forskning.
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4.4 KPI för Scania 
KPI för Scania är ett egenutvecklat mätsystem som baseras på de grönmarkerade 
prioriteringarna i mitten av SPS-huset (se Figur 5), och uttalas 0-0-85-95@COST. Dessa 
används och rapporteras i alla produktionsenheter inom Scania varje dag för att ha en 
övergripande koll på hur produktionen fungerar.  

• 0 - Noll olyckor. Arbetssäkerhet är alltid högsta prioritet hos Scania. 
• 0 - Noll fel till kund. Produkter med fel mått som levereras vidare internt inom Scania 

kan leda till höga kostnader för ombearbetning. En defekt produkt som hinner levereras 
till en extern kund kan orsaka en betydlig större förluster, då Scania kan förlora både 
sitt förtroende hos kunder och pengar för att dra tillbaka den defekta produkten. 

• 85 - Sträva mot ett OPE (Overall Performance Effectiveness) på över 85%. Begreppet 
OPE förklaras i nästa kapitel.  

• 95 - Sträva efter att få Direct run på över 95%. Direkt run indikerar produkter som har 
godkänd kvalitet vid första tillverkningstillfället. 

• @Cost - Varje produkt har en begränsad tillverkningskostnad som inte får överstigas 
för att Scania ska kunna ha möjlighet att bibehålla tillverkning inom företaget.  

Examensarbetet fokuserar på den KPI som har störst potential att utvecklas vidare genom 
införande av digitalisering. Undersökning och utvärdering gjordes för att sortera ut och jobba 
vidare med den mesta kritiska KPI:n. 

• Olyckor - kan ej behandlas ur maskin datainsamlings aspekt. 
• Fel till kund - I nuläget finns det inte kvalitetssäkring eller kvalitets-management på 

plats, kvalitetskontroll är en reaktiv agerande. Defekter sorteras ut i samband med 
avsyning. Detta innebär att kvaliteten inte kan kontrolleras och styras så att det finns 
möjlighet att ingripa innan ett kvalitetsproblem uppstår. Därmed kommer fokus i detta 
examensarbete ligga på potentiella åtgärder som kan implementeras i syfte att 
kvalitetsstyra produktionen.     

• OPE - OPE är det mätvärde som produktionsteknik lägger mest fokus på, då OPE 
vanligen inte kan nå sitt målvärde d.v.s. 85%. Genom införande av digitalisering ser 
författaren potential till att OPE förmodligen kan förbättras.  

• Direct run – handlar mer om spårbarhet i processer, som är förutsättningen för 
digitalisering, därför är den inte direkt kopplat till datainsamlingsaspekten. 

• @Cost - kostnaden för enstaka produkter kan båda höjas eller sänkas genom 
datainsamling. På grund av brist på information studeras inte den KPI:n vidare i 
examensarbetet.  

Sammanfattningsvis är OPE den enda KPI:n i examensarbetet som utforskas vidare.  

4.5 OPE för Scania 
I Scania används begrepp OPE då OEE tar inte hänsyn till faktorer som minskar 
kapacitetsutnyttjandet, t.ex. planerad stopp, materialbrist eller bemanningsbrist[20].  

Följande Ekv.1 visar hur OPE beräknas i Scania. 

 𝑂𝑃𝐸 = %&'()*+&,-	,/-,0	1'(2ä/(,	×562+0-7(
%0,/+&,(	8&'()2-7'/9-7(

            (Ekv.1) 

Utifrån ekvationen för beräkning av OPE kan man ta fram de influerande faktorerna. Figur 8 
visar vilka faktorer som har påverkan på OPE inom Scania.  
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Observera att en minskad cykeltid, som är önskvärt i många fall innebär en sänkning på OPE, 
vilket kan vara missvisande. Dock har minskad cykeltid en positiv påverkan på  Producerat 
antal godkända och därmed också en högre OPE.  

 

Figur 8. Påverkande faktorer på OPE 

4.5.1 Påverkande faktorer på OPE 
Utifrån de ingående komponenter i Ekv.1, kan man konstatera att faktorn som reflekteras mest 
från produktionen är Producerat antal godkända, som i sin tur påverkas huvudsakligen av 
Värdeökande operativ tid och kvalitetsförluster. Värdeökande operativ tid utgör endast en del 
av den totala Planerad produktionstid visas i Figur 8 ovan.  

Planerad produktionstid är till en stor utsträckning oförändrad då den endast är kopplat till 
Planerad stopptid som innefattar semester, helger och dylikt. För att påverka värdeökande 
operativ tid finns då tre stora kategorier, nämligen All registrerad stopptid, Oförklarliga 
förluster och Kvalitetsförluster. Av de påverkande faktorer som är listad under dessa kategorier, 
kommer fokus ligga på Verktygsbyten, Tekniska fel, Förebyggande Underhåll, All oregistrerad 
tid, Kassationer och justeringar. Detta på grund av att faktorer som Materialbrist, 
Bemanningsbrist samt Riggtid är svåra att påverka genom insamling och analys av data från 
maskinerna.  

Kvalitetsförluster i form av antal kasserade produkter är ett påtagligt mått som dokumenterades 
vid olika stationer och vid avsyning. Det finns dock inte någon egentlig dokumentation på den 
Netto operativ tiden på alla maskiner. Därför studerades istället stopptiderna i det befintliga 
Produktionsuppföljningssystemet, PUS. Figur 9 visar panelen i PUS för stoppsökning. 

 

Figur 9. PUS-panelen 

Detta system är kopplat till alla maskiner och även till robotar i maskingruppen SW i vevstakens 
fall. Alla stopp som är längre än fem minuter registreras och hamnar initialt kategorin 
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Oklassificerad. Efter varje skift ska ansvarig operatör för maskingruppen gå in i systemet och 
klassificera vilken störningstyp och maskin varje stopptid tillhör samt ange orsak och eventuell 
åtgärd som kommentarer. Alla faktorer som beskrivits tidigare i All registrerad Stopptider ska 
framgå i störningsrapporter och med kvantitativa analysverktyg kan man finna potentiella 
förbättringar.  
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5 Teknikskanning av befintliga produkter 

Många verksamheter inom tillverkningsindustrin är förberedda för stora förändringar. 
Digitalisering påverkar hur maskin- och verktygleverantörer producerar sina produkter. Genom 
en omfattande informationsinsamling av Scanias maskin- och verktygsleverantörer har tre 
företag som har lösning till Industri 4.0 tagits ut och jämförts. 

5.1 Sandvik Coromant 
Under 2016 presenterade Sandvik Coromant sin CoroPlusⓇ-plattform som syftar till att hjälpa 
tillverkare att förbereda sig för Industri 4.0. Enligt Coromant är detta koncept utformat för att 
förbättra kontrollen över produktiviteten och minska kostnader, genom en kombination av 
kopplad bearbetning och tillgång till tillverkningsdata och expertkunskap.[21] För att kunna 
övervaka bearbetningsprestanda och fatta välinformerade beslut om hur 
bearbetningsprocesserna kan optimeras erbjuder Coromant sensorbaserad verktygsintelligens 
ända till skäreggen, vilket kallas för Silent ToolsTM+, och ett processövervakningssystem 
CoroPlusⓇ ProcessControl.  

5.2 DMG MORI 
Trenden mot digitalisering i tillverkningsindustrin förändrar fundamentalt arbetssättet för 
metallskärande produktionsteknik. I det avseendet har DMG MORI gjort sina maskiner 
lämpliga för digitalisering sedan 2013 med CELOS, ett Applikation-baserad kontroll- och 
operativsystem. 60st inbyggda sensorer övervakar maskinstatus och 16st inbyggda 
applikationer i CELOS underlättar hantering, dokumentation och visualisering av order-, 
process- och maskindata.[22] 

5.3 Komet Brinkhaus 
En annan ledande aktör inom digitala produktionslösningar är företaget KOMET 
BRINKHAUS. Assistentsystem ToolScope övervakar och assisterar bearbetningsprocesser 
genom insamling av maskinens interna processdata och maskindynamiska data, allt ifrån 
krockövervakning, skärbrottsövervakning till vibrationsövervakning relaterad till den aktuella 
lasten på spindeln via tillhörande ToolScope Hardware.[23] 

Företaget påstår att vara den enda leverantör till en riktigt Industri 4.0 lösning. Detta för att 
ToolScope system kan integreras väl med den befintliga IT-infrastrukturen oavsett tillverkare. 
Processdata som samlas är uppladdad i en moln KOMET® Cloud. Utöver övervakningsfunktion 
har KOMET tagit fram en rad andra tillämpningar för vidare analys av insamlad data i form av 
applikationer och mjukvaror.  

5.4 Sammanställning och jämförelse 
Tabell 3 ger en tydlig bild av vilka parametrar som respektive företag kan mäta. Tabellen 
indikerar att Sandvik Coromant sätter fokus bara på verktygsdata medan de andra två företagen 
tar hänsyn till maskinen i sin helhet.  
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Tabell 3. Sammanställning av samtliga företag 

Kategori  
Sandvik 

Coromant 
DMG 
MORI 

Komet 
Brinkhaus 

Underhåll 

Vibration x x x 

Effektförbrukning  x x 
Tryckluftförbrukning  x x 

Axel matningshastighet  x x 
Axel position  x x 

Flödeshastighet av skärvätska  x  
Skärvätska tanknivå  x  

Hydrauliskt tryck  x  
Hydraulik tanknivå  x  

Hydraoljas temperatur  x  
Akustisk emission   x 
Maskin temperatur  x x 

Läckagedetektering av pneumatiskt system  x  
Filterövervakning av pneumatisk system  x  

Chatter igenkänning   x 

Verktyg 

Ingrepp x   
Centrumhöjdinställning x   

Belastning av verktygshållare x   
Avböjning av verktygshållare x   

Verktygsbrott övervakning  x x 

Verktygsslitage övervakning  x x 
Temperatur för verktyg x   

Process-
data 

Acceleration   x 
Processtid x x x 
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6 Analys och resultat 

Utifrån litteraturstudien och de beskriva metoderna analyserades insamlad data, både 
kvantitativt och kvalitativt i fallstudien. Resultatet presenteras i följd i de kommande kapitlen 
och därefter sammankopplas resultatet och ett förslag på fokusområde presenteras med 
motivering summerade i en tabell. De potentiella ekonomiska förbättringarna av det 
sammanfattande förslaget medföljer. 

6.1 Sammanställning av intervjuer 
Intervjuer genomfördes under tre veckor, och flera perspektiv är involverade. Där bland 
produktionsteknik, underhåll, kvalitet, samt specialist inom verktyg och skärteknik. 
Intervjuobjekten kommer både lokalt från vevstakelinen för fallspecifika reflektioner men och 
från centrala supportfunktion för att fånga upp olika perspektiv inom samma 
verksamhetsområde. Intervjufrågorna som författarna utgick ifrån finns i Appendix A. 
Intervjuerna spelades in och blev sedan transkriberade. Detta resulterades i en stor mängd data 
som inte alltid är relevant för de ställda frågeställningarna. Därför utfördes kodning av 
intervjumaterialet efter den beskrivna processen enligt grundad teori i avsnitt 2.3. Materialet 
bearbetades i många omgångar, ytterligare frågor ställdes och verifieringar gjordes för att få 
fram rätt budskap. De tre genererade kärnkategorierna blev Underhåll, Verktyg och 
Processdata vilka visas i Tabell 4. Parametrar och hur de påverkar produktionen enligt 
intervjuobjekten beskrivs även nedan. Vissa parametrar har observerats ha en direkt påverkan 
på kvaliteten. Ett exempel är vid höga matningen för en utav SW-maskiner så uppkommer 
oönskade vibrationer som leder till resonans hos verktygsmaskiner. Dock är det många av de 
listade parametrarna som inte är entydiga och som saknar en konkret motivering till varför just 
de är viktiga att samla in. Ett exempel är parametern Skärvätska, det framgår inte klart vilken 
egenskap hos skärvätskan som avses och inte heller dess influens. Dessa ska därför undersökas 
och bearbetas vidare med analys av PUS och litteraturstudier.   

Tabell 4. Resultat av bearbetat intervjumaterial 

Kategori Vad ska mätas?  Varför ska det mätas? 

Underhåll 

Kulskruvs temperaturer Påverka bärighet och precision 

Spindel position Indikera kullagertillstånd 
Vibration Upptäcka kollision 

Flöde  
Tryck i Hydraulik Förebygga maskinstopp 
Tryck i pneumatik Förebygga maskinstopp 

Geometri för spindel och axel  
Hydraoljas temperatur Påverka oljans livslängd 

Processtemperatur Indikera missljud eller lagerskador 
Effektförbrukning Indikera ackumulators rörelse 

Skärvätska   
Mekanisk stabilitet  

Fixturgeometri  
Rakhet  

Vinkelrätthet  

Verktyg 

Skärhastighet Påverka cykeltid 
Fastspänning Påverka skärhastighet och ingrepp 

Matning Påverka lägesfel och vibrationer 
Skärkraft  
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Skärdjup  
Spindeln varvtal  

Skäreggs tillstånd 
Leda till bättre bearbetningsprestanda och 

längre skärlivslängd 

Ingrepp Minska den tid som maskinen körs utan skär i 
ingrepp, öka cykeltid 

Processdata 
Drifttid Processanalys 

Ljuspelare status Processanalys 
 

6.2 Kvantitativa dataanalys 
För att erhålla en helhetsbild bild av dagens produktion och faktorer som har influens på OPE, 
utfördes en störningsanalys över alla maskingrupper i vevstakeline under en sexmånadersperiod 
(2017-11-01 till 2018-05-01) utifrån registrerade data från PUS-system. Resultatet från denna 
analys kommer att utgöra underlag för fokusområde i framtida förbättringsförslag med 
avseende på OPE. 

6.2.1 Antagande 
Under den studerade perioden registrerades över 5000 störningar för vevstakelinen i PUS som 
inte alltid är direkt användbar för ett värdeskapande analys. En del antagande och 
modifikationer har gjorts på rådata för att erhålla en mer klar bild. 

Bristfälliga definitioner på störningstyper i befintlig system försvårar analysen av de uppkomna 
felen. Ett exempel är störningstyperna med benämningarna: Bussningstation, Knäckenhet, 
Laserenhet, Sprutstation, Laser/verktygsövervakning och Robotkameran. Dessa utgör 
egentligen en del av en större maskingrupp, som bör ingår i fältet Maskin istället för 
Störningstyp. Tillsammans med störningstyp Elfel och Mek. fel, har vi sorterat dessa under en 
gemensam kategori: Maskinfel. 

Ett annat problem i dagens dataset förekommer inom maskingruppen SW. Alla SW-maskiner 
utför operationer i sekvens med en tillhörande ABB robot, där båda har enskilda PUS-system. 
Det resulterar ibland i dubbelregistrering av stopptider, som rapporteras som Annat maskinfel. 
Dock är det inte uteslutande så. Det finns inte tydliga gräns för vilka av de registrerade 
stopptiderna hos ABB som resultat av dubbelregistrering. Därför gjordes ett antagande att 50% 
av den sammanlagda tiden utgör den egentliga stopptiden.  

Det har observerat att Orsak som “Tidigare skift ej rapporterat” och ”Helgen ej pus:at” är 
återupprepande i databasen. Dessa har eliminerats i analysen då de inte bidrar till ytterligare 
information än en indikation på bristande kunskap och felhantering av PUS från 
operatörssidan.   

Med ovannämnda antaganden och modifikationer uppgår den totala registrerade stopptiden 
under sex månader till 1917 timmar. En cirkeldiagram som representerar andelen av olika 
störningstyper visas i Figur 10 nedan. Ur den kan man utläsa att de primära typerna är: 
Maskinfel, Oklassificerad + Övrigt, Rackbrist, Verktygsbyte och FU/UFO. Dessa kommer 
diskuteras närmare i kommande sektioner. 
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Figur 10. Andel av olika störningstyper 

6.2.2 Maskinfel 
För att studera närmare på den typen Maskinfel, som utgör 30% av den totala stopptiden i Figur 
10, gjordes ytterligare ett cirkeldiagram som indikerar andelen för varje maskingrupp, det visas 
i Figur 11. Observera att SW D och dess tillhörande robot är inte inkluderad i diagrammen, då 
den inte är uppkopplad på grund av ett tekniskt fel. Man kan konstatera att den största andelen 
stopptider avser maskingruppen Mauser. 
 

 
Figur 11. Andel av maskinstopp för varje maskingrupp 

Anledningarna till den anmärkningsvärda stopptiden för Mauser är många men den primära 
anledningen tros att vara att maskingruppen är väldigt komplex och hopbyggd av tre stycken 
maskinbord. Att finna orsaken till ett uppkommit maskinstopp och utföra rätt åtgärd är ett 
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tidskrävande arbete, även för erfarna underhållstekniker. Ett konkret fall som observerades 
under fallstudien var ett maskinstopp hos Mauser som stod i 5 skift, närmare 2 dygn, på grund 
av ett felaktigt mått på ytfinhet. Utredningen började med olika rengöringsförsök och byte av 
delar under flera skift utan framgång. Efter en vibrationsmätning på de tre spindlarna, visade 
sig att spindeln A var avvikande. OPE för denna veckan minskade till 48% just på grund av det.  

Enligt observation och intervjuer med underhållspersonal, kan realtidsövervakning av 
maskinstatus vara en faktor som underlättar felsökningen. Maskinens normalläge kan erhållas 
från all data som genereras under övervakningstiden och snabb åtgärder kan vidtas så fort ett 
värde överstiger gränsen. En samlad tabell över intressanta parametrar för övervakning enligt 
intervjuobjekten visades tidigare i Tabell 4. 

6.2.3 Rackbrist 
Som beskrivit tidigare, är vevstakeline uppdelad i huvudsakligen tre maskingrupper. Vid 
normal produktionstakt, ska racken cirkuleras mellan alla maskingrupper. Maskinstopp i en 
senare del av produktionsflödet leder till ett följdproblem. Det skapar stora mellanbuffertar 
mellan olika maskingrupper vilket inte bara ockupera den begränsad produktionsyta utan också 
de rack som erhåller de bearbetade arbetsstycken. Detta resulterar i långa stopptider för SW-
maskiner på grund av Rackbrist och utgör 15% av den totala stopptiden. 

6.2.4 Verktygsbyte/ verktygsbrotts 
I en bearbetningsprocess, är skärande verktyg en annan faktor som har inverkan på maskin 
kapabilitet.[24] På grund av mycket strikta kvalitetskrav har Scania väldigt högt ställda krav på 
verktygsstatus, vilket i dagens läge leder till att verktygsbyte sker i ett förbestämt intervall 
oavsett om verktyget har nått sin fulla livslängd. Det finns vanligtvis ett utrymme för ytterligare 
flera produkter innan verktyget blir utslitet, dessa produkter kan utnyttjas och bidra till en höjd 
och mer tillförlitlig OPE.  

Rutinmässiga störningar som verktygsbyte är en orsak som ofta förbises men som faktiskt utgör 
8% av den totala stopptiden, plus 1% för verktygsbrott innan den beräknad livslängd. Genom 
en mer systematisk uppföljning av verktygets användning kan man bestämma en mer anpassad 
livslängd. För de verktyg som alltid uppnå den tänkta livslängden kan man utöka de ytterligare 
och på så sätt minska antalet verktygsbyte. Verktygsbrott innebär antingen att rådande 
processdata är olämpliga eller att det är alltför stor avvikelse i materialet så att den satta 
livslängden inte kan uppnås. Trots den enstaka procenten verktygsbrott kan dessas innebära 
höga kostnader i längden. 

I Figur 12 visas vilken maskin som ta längst tid för verktygsbyte. Resultatets indikerar att ju 
mer komplex maskin är, desto längre tid krävs för att byta verktyg. 
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Figur 12. Tidfördelning av verktygsbyte för varje maskingrupp 

6.2.5 FU/UFO 
En annan aktivitet som också utgör en betydande del av stopptider är FU (Förebyggande 
underhåll) och UFO (Underhåll för operatör). Dagens förebyggande underhåll sker 
kalendermässigt och tar inte hänsyn till det egentliga behovet i maskinerna. Även ekonomiska 
aspekt kan ha påverkan på underhållsintervall. Enligt Moubray[25] kan även för mycket 
underhåll påverka maskinens stabilitet negativt då det finns risk att skapa nya fel under 
underhåll. På grund av att optimalt förebyggande underhåll är svårt att bestämma, är det extra 
viktigt att kunna hålla koll på maskiners normalläge och agera allt eftersom, behov uppstår 
vilket kan genomföras med hjälp sav kontinuerlig insamling av maskinstatus.  

Enligt Scanias egen uppföljning har underhållskostnaden för till exempel Mauser bara i år 
uppgått tills 470 000 kr. Där ingår bland annat personalkostnader och dyra reservdelar som byts 
ut som en del av felsökningsprocessen. Med övervakning och insamling av relevanta data skulle 
trender upptäckas tidigare, nödstopp förebyggas och underhållsresurser läggas på rätt plats vid 
rätt tid. Det blir en betydande besparing över hela produktionsenhet om bara 10% av dessa kan 
elimineras. 

6.2.6 Oklassificerad/Övrigt 
I dagens PUS-system är klassificeringen av olika störningstyper ej standardiserad och många 
gånger felaktig. Bland annat används störningstyperna Övriga störningar och Oklassificerad 
på samma sätt av en operatör, vilket indikeras av de likartade Orsaker som angivets för de två 
störningstyperna. Då Oklassificerad är den störningstyp som är förval, kan den bakomliggande 
anledningen till förväxling vara misstag vid rapporteringen. Dessa två kategorier sammanfogas 
till en i den utförda analysen. Man kan konstatera att denna kategori utgör 27% av alla 
stopptider, som är näst mest betydande störningstyp enligt Figur 10. Trots den höga andelen, är 
det svårt att upptäcka störningarna i tid och vidta åtgärd till. Detta beror dels på att denna 
störningstyp lätt förbises på grund av sin benämning, dels att störningarna döljs i den stora 
mängden data under samma kategori.  

För att skapa en uppfattning om den egentliga nettooperativ tiden utfördes även en analys av 
all registrerad stopptid som är under 5 minuter vilket inte beaktas i dagens rapporteringssystem. 
Ett cirkeldiagram sammanställdes och visas i Figur 13 nedan. 
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Figur 13. Andel av stopptid som är under 5min 

Observera att den totala stopptiden som inte tas till hänsyn till i dagens produktion, uppgår till 
hela 36% av all stopptid och alltså utgör den största andelen. Detta innebär att 1067 timmar 
stopptid har okänd orsak och produktionsenheterna har ingen vetskap om vad som egentligen 
hände. Detta kan vara problematiskt då produktionen inte har kontroll över dessa förluster och 
kan gå miste om tidiga symtom på ogynnsamma tillstånd hos maskinen och processer. Dessa 
stopp kan dock omöjligen rapporteras på samma sätt som sker idag av operatören på grund av 
stoppens korta varaktighet. Med uppkopplade övervakningssensorer på olika 
maskinkomponenter/processparametrar, kan ett automatiskt rapporteringssystem 
åstadkommas.  

 

6.2.7 Kassation 
Förutom den värdeskapande tiden är kassation en betydande faktor som påverkar OPE. Detta 
upplevs som ett särskilt stort problem hos vevstakelinen då antalet kasserade artiklar uppgår till 
6,9% under det studerade halvåret enligt PUS. Huvudsakliga anledningen till kassationer är 
urflisning. Urflisning uppstår vid en operation Knäckning och innebär att en del materialet slits 
bort och bildar ett hålrum på arbetsstycket, ser Figur 14.  
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Figur 14. Urflisning på vevstake 

Det har varit ett långvarigt problem, men har blivit speciellt kritiskt då det drabbat 5% av alla 
producerade artiklar under kvartal ett. En gedigen felsökningsprocess, såkallad 8D, har införts 
och pågått under flera månader och en lista över potentiella påverkade orsaker har tagit fram, 
ser Figur 15. Lägg märke till att många faktorer som listats i Figur 15, såsom Hydraulik och 
Mothåll, också ingår i kategorin Maskinfel definierad tidigare. Det indikerar att både 
maskinstopp och kassation är möjliga symptom på maskinfel. Trots detta har produktionen inte 
kommit fram till rotorsaken då problemet är väldigt komplext. Det finns många tänkbara 
kombinationer av de ovan nämnda faktorerna som tillsammans kan ha inverkan på uppkomsten 
av urflisning. Det finns dock inte möjlighet att testa dessa i dagsläge då det inte finns utrustning 
eller sensorer som kan detektera och följa upp dessa värden.  

 

Figur 15. Grundorsaksanalys för urflisning 
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6.3 Sammankoppling mellan intervjuresultat och dataanalys 
Efter en analys av det befintliga produktionsuppföljningssystemet kunde mer konkreta fall 
undersökas. Faktiska faktorer som ger upphov till stopptid i varje framlyft felkategori kunde 
kartläggas. De pekade ut riktningen för vidare litteraturstudier och det gav författarna en bättre 
förståelse då de inbördes relationer mellan olika element som påverkar stopptiden studerades. 
Observera att analysen av PUS ger en likartad bild som intervjussammanställningen. Därför 
kompletterades och reviderades den tidigare Tabell 4. Resultatet framställdes som Tabell 5 
nedan. Kategorierna uppdaterades till: Maskin, Verktyg samt Processdata. Parametrarna 
tydliggjordes genom att se till att de är mätbara och kvantifierbara och genom att ge mer 
detaljerade motiveringar till varför just dessa ska övervakas, baserat på analysen ovan.  

Drifttiden och ljuspelarstatus är två parametrar som ska tillämpas i processanalysen enligt 
tidigare intervjuresultat, men det framgick inte riktigt hur man ska gå till väga. Ett exempel på 
hur denna tabell tillsammans med analysen ovan skulle kunna användas är för att minska 
stopptiden i kategorin Oklassificerad. Genom att registrera den egentliga Drifttiden och 
ljuspelarstatus på maskinen, samtidigt som de ingående parametrarna i maskin- och 
verktygaspekt bevakas, kan man nu lägga fokus på att kartlägga de oklassificerade stopptider 
som idag förbises i produktionen. Det kan därför konstateras att de använda metoderna ger 
kompletterande resultat och stärker validitet och pålitlighet i studien. 

Tabell 5. Sammanställning av parametrar 

Kategori Vad ska mätas?  Varför ska det mätas? 

Maskin 

Vibration Upptäcka kollision och förebygger nödstopp 
Maskin temperatur Förhindra överhettning 

Hydrauloljas temperatur Påverka oljans livslängd 
Effektförbrukning Indikera ackumulators rörelse och optimering 
Hydrauliskt tryck Förebygga nödstopp 
Pneumatiskt tryck Förebygga nödstopp 

Axel position Påverka position och kvalitet 
Spindel position Påverka kvalitet som t.ex. ytfinhet 

Flödeshastighet för skärvätska 
Indikera kvalitet särskilt i processer med små verktyg som 

borrning av djupa hål 
Rakhet Påverka kvalitet 

Vinkelräthet Påverka kvalitet 
Fixtur geometri Påverka kvalitet 

Mekanisk stabilitet Påverka kvalitet 

Verktyg 

Skärhastighet Påverka verktygslivslängd och cykeltid 
Fastspänning Påverka skärhastighet och ingrepp 

Matning 
Påverka lägesfel och verktygslivslängd samt ge uppkomst 

till vibrationer 
Skärkraft Påverka verktygslivslängd och kvalitet 

Skärdjup Påverka verktygslivslängd och kvalitet 

Spindeln varvtal Påverka verktygslivslängd och kvalitet 

Skäreggs tillstånd 
Leda till bättre bearbetningsprestanda och längre 

verktygslivslängd 

Ingrepp 
Minska den tid som maskinen körs utan skär i ingrepp, öka 

cykeltid 

Processdata 
Drifttid Processanalys 

Ljuspelare status Processanalys 
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6.4 Ekonomisk förbättring 
Att införa digitalisering och samla in data som visas i Tabell 5 ovan innebär en stor investering 
i from av nya maskiner, sensorer, system, utbildning etc. Författarna tror dock att det är en 
nödvändig investering som Scania produktionsenheter bör ta ställning till för att kunna behålla 
sin konkurrenskraft och fortsätta kunna vara bäst och billigast på att tillverka dagens artiklar. 
Det kommer betala av sig på många plan. Med insamling av data med hjälp av sensorer och 
övervakningssystem kan vi fånga upp avvikelser i tid och få kontroll över processerna och 
därmed upprätthålla normalläge. På så sätt gynnas de även förbättrings- och optimeringsarbetet 
avseende processen. Det skapar möjlighet att åtgärda ovannämnda faktorer som har störst 
negativ påverkan på OPE. En sammanställning av potentiella ekonomisks förbättringar visas i 
Tabell 6 nedan. Det handlar främst om olika besparingar på till exempel personalkostnader, 
verktygskostnader och reservdelar till en följd av minskade stopptider. Underhållskostnaden 
hittills i år på endast en enda maskin kan visar att kostnaden uppgå till en halvmiljon. Om denna 
kostnad kan minskas med 10% på alla utrustningarna kommer det innebära en betydande 
minskning för Scanias motortillverkning. Det bidrar till en högre tillgänglighet och minskad 
kassation då det är möjligt att agera proaktivt och bygga in kvalitet. Det skapar även möjlighet 
att kunna minska graden av outsourcing om vi kan öka tillgängligheten och kapaciteten.  

 

Tabell 6. Ekonomisk förbättring 

Kategorier Potential förbättring 

Maskinfel 

Personalkostnad 
Elkostnad 
Övertid 

Högre tillgänglighet 
Enklare felsökning 
Snabbare åtgärder 

Verktygsbyte 
Verktygskostnad 

Ytterligare flera produkter 
Färre verktygsbrott 

FU/UFO 
Färre nödstopp 

Bättre resursfördelning 
Tillhandahålla normalläge 
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7 Diskussion 

Examensarbetet handlar om att ta fram behov i dagens produktion i Scania, inför införande av 
digitalisering. Resultatet från intervjuer från olika delar av produktionen och utförda PUS-
analyser kompletterar varandra och ger en mer verklighets förankrad bild av hur Scanias 
motorproduktion ser ut idag och vilka lokala behov finns. Analysen av PUS-systemet avslöjade 
den undangömda andelen stopptid, som annars inte alls betraktas, vilket ger möjlighet att hitta 
sätt att höja OPE. En lista över parametrar som bör vara i fokus vid införande av digitalisering 
samt befintliga tekniker som kan tänkas att vara användbara har tagits fram. Identifiering av 
dessa mätbara och spårbara parametrar ger även en vägledning till att ställa relevanta krav på 
leverantörerna. Författarna tror att en närmare samarbete mellan produktion och underhåll, 
genom maskinövervakning kan ge en betydligt mer effektiv och vidare användning av insamlad 
data. 

Analysen indikerar att både kassation och stopptid har väsentlig inverkan på OPE, men det är 
svårare att identifiera underliggande orsaker till kassation. Ett maskinstopp kan uppkomma på 
grund av en incident såsom en krock eller ett annat mekaniskt haveri men det är vanligare att 
det inträffar när operatören själv har stannat maskinen när en kvalitetsavvikelse har funnits på 
arbetsstycket. Om operatören inte upptäcker en sådan avvikelse i tid, resulterar det i kassation. 
Ju tidigare en avvikelse upptäcks, desto färre värdeskapande operationer har lagts till i onödan, 
alltså mindre förluster. Stopptiden som krävs för att utreda problemet tillkommer oavsett vid 
vilket stadium felet upptäcks. Genom övervakning av de ovannämnda maskinparametrarna 
möjliggörs tidig upptäckt av avvikelser, vilket även underlättar felsökningsprocessen, eftersom 
man bara behöver fokusera på den aktuella maskinen. 

Analysen i det här arbetet är gjord med data som erhållits från PUS. Resultatet från analysen 
kommer därför till stor del att beror på hur exakt datasystemet registrerar störningstyp och 
störningstid. Data är begränsade till en enda line i motortillverkningen under ett halvt år på 
grund av tid/resurs begränsning. Författarna anser dock att det ger en bättre insikt om  
bakomliggande anledningar till händelserna när de ligger så pass nära i tid. För en mer 
fullständig analys bör datamängden utökas till en längre period och till fler liner. Dessutom är 
klassificeringen i PUS inte standardiserad för alla liner, vilket kan leda till förvirring senare i  
arbetet. En del antaganden så som hopslagning av störningstyper gjordes för att främja analysen 
men kan ha lett till felaktiga slutsatser .  

Under arbetets gång har en del litteraturstudier utförs men antalet källor ganska få. Detta beror 
framförallt på bristen på litteratur som behandlar digitalisering av dagens tillverkningsindustri. 
De referenser som använts anser författarna dock har sådan karaktär att innehållet är tillförlitligt 
och väl sammanfaller väl med resultatet från detta examensarbete. 

De valda frågeställningar och mål i denna examensarbetet framställdes tillsammans med 
närvarande på den studerande miljö samt löpande avstämningarna med handledare på plats gav 
möjligheten till att validera de generade informationen i studien och se till att det var i enighet 
med företagets intresse. 

Den empiriska resultat som genererades i denna studie byggde  på anses vara rimliga och väl 
motiverade med de valda analysmetoderna. Mängden data som var insamlade i denna studien 
är relativt stor i antal utförda intervjuer och den studerade tidsperioden. Med de varierande och 
kompletterande informationskällor anses pålitligheten av studien att vara hög. Det finns dock 
några svagheter hos de använda metoder i fallstudien. En av dem är reflexivet i de utförda 
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intervjuerna. Detta innebär att intervjuobjekt ger till intervjuare det personen i fråga tror att är 
efterfrågade istället för deras egentliga åsikt.  Detta kan bero dels på skevhet som beror på dåligt 
formulerade eller ledande frågor, dels på skevhet i responsen i frågan utifrån intervjuobjektets 
egna intresse. En annan störande faktor i denna fallstudien är dock observatörens påverkan på 
personen eller verksamhet under observation. 

Författarnas referensrum, tidigare erfarenheter och värderingar har även inverkan på 
objektiviteten. Som en del av den deltagande observation uppkom en rad problem som kan ha 
påverkan (reliabilitet) skevheter i studie som beror på hur forskare manipulerar olika skeenden. 
För att minimera risken för missförstånd under intervjuerna har innehållet spelats in och sedan 
transkriberats. Vid splittrad tolkning av intervju innehåll vidtogs externt ingripande. Även 
diskussion och konfirmation till gällande intervjuobjekt utfördes vid uppkomst av 
förekommande oklarheter i intervjuns innehåll. Därmed anses objektiviteten vara hög i denna 
studien. 

För Scania innebär digitaliseringen att det krävs stora utvecklingsinsatser inom 
produktionssystemet, vilket behöver anpassas för att företaget ska vara konkurrenskraftigt även 
i framtiden. Detta kan innebära en kraftig ökning av automation, simulering, smarta skärverktyg 
och maskiner, och även virtuell produktionsteknik. Notera att digitalisering av produktionen 
också skapar enorma mängder data som behöver lagras och hanteras. Det kommer förmodligen 
att vara en kostsam implementationstid innan allting faller på plats. Till exempel kommer 
kostnader vara implementering av nya maskiner och sensorer, utbildning av operatörer och 
hantering av data. Det finns även en risk för att digitalisering av produktionen inte direkt bidrar  
till ett bättre ekonomiskt resultat. Men efter intervjuer ur flera aspekter och 
informationssökning tror författarna att digitalisering av produktionen kommer att bli en 
investering som sparar på resurser d.v.s. mindre kassation, färre verktygsbyte och effektivare 
bearbetning. Tiden för maskinstopp och underhåll kommer förmodligen också att minska, 
vilket i sin tur leder till besparing av t.ex. personal och reservdelar. Vi tror att på långt sikt 
överväger fördelarna med digitalisering väsentligt nackdelarna i detta fall.  
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8 Slutsats 

Då detta examensarbete bygger på en fallstudie av vevstakeline i Scanias motortillverkning är 
arbete en detaljstudie som ta fram fenomen som annars inte kommer upp till ytan. Efter en 
litteraturstudie kombinerad med intern informationssamling kunde författarna avgränsa 
fokusområdet till OPE, som är ett viktig mått på produktiviteten och som vanligen inte når 
målvärdet i nuläget. Genom en analys av PUS kunde faktorer som har en negativ inverkan på 
OPE tas fram. Hit tillhör bland annat stopptid som orsakas av maskinfel, verktygsbyte och -
brott, FU/UFO samt de korta dolda stopptider som inte registreras i PUS. Det visade sig att 
samma faktorer dessutom har inflytande på kassationer som utgör en annan viktig del av OPE. 
Dessa områden anses därför vara de med högst potential att bidra till en förhöjd OPE. Genom 
intervjuer av olika funktioner inom Scania kunde författarna ta fram många konkreta parametrar 
som sedan sorterades i tre huvudkategorier: underhåll, verktyg och processdata. Kombinerat 
kunde vi sammanställa alla relevanta parametrar i Tabell 5, som sammanfaller med vad 
litteraturstudien visar. Med en teknikskanning av verktygs- och maskintillverkare kunde 
författarna redogöra vilka data som är möjliga att samla in med befintliga insamlingsmetoder. 
Man kan konstatera att just maskinparametrarna är många men också att de med högt 
sannolikhet är de som är lättast att samla in med många tillgängliga tekniker. Det ger en 
vägledning för att ställa relevanta krav i framtida investeringsprojekt. Dessa innebär en del nya 
investeringar som författarna anser kommer at löna sig på många plan. Digitalisering ger 
möjlighet att kunna fånga upp avvikelse tidigt och ge kunskap om normalläget hos Scanias 
processer. Det ger även besparingar på bland annat kostnader som är kopplat till stopptiden 
både i produktions-, verktygs- och underhållsled. 

På grund av det begränsade undersökningsområdet är resultatet som genererat i detta 
examensarbete inte allmänt applicerbart på alla tillverkande industrier. Ytterligare analys som 
sträcker sig över en längre tid och omfattar fler verktygsmaskiner i olika tillverkningsenheter 
bör utföras för att få en mer omfattande bild, som gör det möjligt att dra mer generella slutsatser. 
Författarna anser dock resultatet från denna fallstudie skapar en utgångspunkt för att kunna 
införa digitalisering på vevstakelinen i Scanias motorbearbetning.  

När data har samlats in med sensorer och applikationer, återstår det att ta fram analysmetoder 
för dessa och sedan skapa en diagnos av dagsläget. Med tiden kan maskinens normalläge 
bestämmas. Sedan kan prognoser genereras som predikterar framtida behov utifrån tidigare 
trender som föregått försämrade prestationer hos maskiner. Utmaningen som kommer att uppstå 
här tror författarna är hur användargränssnittet ska utformas, så att alla data presenteras visuellt 
och är enkla att hantera även för operatörerna. Det krävs att lämpliga urval av analysmetoder 
görs och intressanta resultat visas. Med tillgång till maskindata från andra liknande 
maskinprocesser underlättas inte bara analysen av enstaka maskiner, utan också jämförelse och 
utvärdering av maskintillstånd inbördes. I framtiden ska dessa data kunna användas som 
beslutsunderlag. Speciellt som grunden till att initiera till exempel en maskininvestering. På så 
sätt kan produktionen agera proaktivt genom att göra rätt åtgärder vid rätt tid, och kan således 
åstadkomma effektivisering och ekonomisk förbättring. 
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Appendix A – Intervjufrågor till operatör 

1. Presentera oss och förklara vad vi gör för examensarbetet  
2. Vad jobbar du med, daglig arbetet? (T.ex. Skärbyte, av/på lyftning av arbetsstycket) 
3. Vilka maskiner sköter du?  
4. Hur många mätningar görs på ett skift? Vilka parametrar mäts? 
5. Av dessa mätningarna, vilka bli dokumenterad och hur bra funkar det tycker du? 
6. Vem får dessa informationen senare? Får ni en återkoppling när problemet/felet är 

utrett? 
7. Vilka parametrar/data/information får ni under dagligt arbetet? 
8. Vad är de vanliga störningsmoment? (T.ex. Ett speciell skär som ställer till? spånar? 

hydraulik?) 
9. Av det du säger skulle någon ytterligare information/parametrar kunna hjälpa 

till/underlätta ditt arbetet? Varför just de information? 
10. Hur svårt är det att upptäcka fel i tid? Händer det att det har blivit många kassbitar 

innan felet upptäcks? Ur din perspektiv, vad skulle vara till hjälp? 
11. Avsyningar och mätningar som utförs, är det självklart att avgöra om en bit är Ok eller 

inte? 
12. Skulle en digital hjälpmedel vara till hjälp? T.ex. AR-aided technology, Microsoft  
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