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Sammanfattning 
Den digitala fabriken behöver inte kräva stora investeringar och fördelarna är stora för 
företag som vill öka sin konkurrenskraft. Med hjälp av den digitala fabriken kan man utveckla 
varje enskild process eller hela fabriken samt övervaka sin produktion med större precision.  
 
Syftet med detta arbete var hur en digitaliserad fabrik kan öka konkurrenskraften, vilka 
resurser som krävs för att digitalisera och vilka problem som kan uppstå när man 
digitaliserar. Arbetet har byggts på en specifik studie hos ett litet företag med en redan 
framtagen prototyp som vidareutvecklades och installerades i ett skapat nätverkssystem 
med syfte att meddela tillståndet fabriken eller tillverkningsmaskinerna befinner sig i.  
Studien har gått ut på att jämföra nyckeltal (KPI:er) som är mätta manuellt och automatiskt. 
De manuellt mätta nyckeltalen samlades in via en framtagen mall, och de automatiska mätta 
nyckeltalen samlades in via en prototyp som omfattade en RAPID SCADA implementation. 
Detta för att praktiskt få en uppfattning över vad skillnaden och fördelen är mellan att mäta 
nyckeltal manuellt eller mäta det automatiskt. 
 
KPI:erna som tas fram är baserade på OEE, men det lyfts även fram att utvecklingen till 
andra viktiga mätvärden kan tas fram från denna grund. Systemet som är framtaget är 
flexibelt nog för att kunna ses som ett enkelt verktyg att använda för att skräddarsy en 
lösning som passar hos varje enskild SME. Arbetet visar att digitalisering inte nödvändigtvis 
måste kräva stora investeringar eller hög kompetens. Det som kan vara bekymmersamt för 
ett mindre företag är däremot tiden som kan behövas läggas ner för att förstå varför och hur 
systemet ska byggas då personal kan vara en bristvara.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 

Summary 

The digital industry does not need a huge investment and the advantages are many for 
companies that wants to gain competitiveness. With the implementation of a digital factory 
you can develop each process or the whole factory and at the same time monitor the 
production with greater precision. 
 
The reason for this study is how a digital factory can improve their competitiveness, what 
resources are necessary and which problems are likely to occur and how to solve them. The 
study has taken place at a specific small industry  with an already established prototype that 
was further developed and installed in a created network system with purpose to 
communicate the status of the factory or each single machine. The study's main focus has 
been to compare manually taken key performance indicators through a form, and 
automatically taken key performance indicators from the digital system with the help of the 
prototype which included a RAPID SCADA implementation. This is for practical 
enlightenment over the difference between a manually and an automatic system and which 
one to prefer. 
 
The KPI:s are based on OEE, but it also highlight that the development to other 
measurement tools can easily be achieved from this base. The system that has been 
created are flexible and adaptable to be used as a tailor fit solution that most SME can use. 
The study shows that an implementation of a digital solution does not necessarily need huge 
means of investments or high personal competence. The worrying part from the perspective 
of a smaller company is the time it takes to learn why and how the system should be built.  
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1. Inledning 
Den svenska tillverkningsindustrin står idag inför ett skifte vid vilket informationsteknikens roll 
växer sig allt större. Sedan Industri 4.0 konceptet först myntades i Hannover 2011 har man 
idag kunna se en kraftig ökning utav konkurrensfaktorer på den producerande marknaden 
[1]. Kraven från kunder har ökat och marknadsandelar har gått till de företag som vågat 
satsa på informationstekniska investeringar.  

1.1 Bakgrund 
I Sverige står de små och medelstora företagen (<250 anställda) för 99.9 % av den totala 
mängden utav företag [2], och många utav dessa är äldre tillverkningsindustrier som saknar 
kapital och/eller intern kunskap för att kunna påbörja den digitala resa som Industri 4.0 talar 
för. 
 
Tillsammans med den snabbt ökande tekniska utvecklingen inom den producerande 
marknaden ökar också agiliteten, kvaliteten och tillgängligheten på varor inom den svenska 
industrin. Detta resulterar i högre krav från kunder och underleverantörer vilket medför att 
företag som inte kommit så långt i den tekniska utvecklingen tappar marknadsandelar och 
långsamt fasas ut.  
 
För att motarbeta detta fenomen finns det idag många konsultbolag och it-leverantörer som 
specialiserar sig på tekniska lösningar för tillverkande industrier. Dessa lösningar är dock 
ofta väldigt resurskrävande och ställer höga krav på intern kunskap såväl som kapital, något 
SMF (små och medelstora företag) ofta saknar.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna rapport är därför att åskådliggöra hur en digitaliseringsprocess kan se ut 
för en mindre industri, vilka investeringar och vilken kunskap som behövs, såväl som att 
påvisa de fördelar informationstekniska satsningar kan tillföra. Syftet med rapporten är även 
att motbevisa villfarelsen om att digitalisering kräver stora investeringar såväl som hög intern 
kompetens.  
 
När man pratar om Industri 4.0 talar man ofta om fyra steg för att implementera en 
digitaliserad produktion [3]: 
 

1. Datainsamling - Utan datainsamling, ingen data analys. 

2. Digitala processer - Digitalisera tillgängliga verktyg för produktionsutveckling. Genom 
digitalisering utav sitt lean-arbete och nyckeltal (som OEE) kan man förenkla sina 
produktionsprocesser. 

3. Förutbestämt underhåll - Möjligheten att kunna förutsäga driftstopp och förmågan att 
kunna förhindra dem innan de uppstår. 
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4. Självreglerande maskiner - Kommunikation mellan maskiner och utbytet utav 

information för förbättring utav processer. 

 
För att visa hur ett mindre företag kan ta sina första steg i en digitaliseringsresa är syftet 
med denna studie att utveckla och implementera de två första stegen i den digitala 
utvecklingen och därmed introducera Marcus Komponenter AB för Industri 4.0 och alla de 
fördelar det för med sig. Mer konkret eftersträvas att utveckla och implementera det 
nödvändiga en mindre fabrik behöver för att automatiskt övervaka sina maskiner och 
processer. Detta innebär ett övervakningssystem med realtidsuppdatering av ordrar, 
automatiska beräkningar av KPI:er (Key Performance Indicator) och datainsamling för att 
effektivt kunna analysera företagets processer. Med hjälp av systemets självreglerande 
maskiner ska företaget kunna tillhandahålla realtidsinformation och status på sina ordrar, 
administrationen ska få exakta värden på nyckeltalen för att kunna se vart resurser behöver 
läggas, underhåll kan ske innan haveri förekommer med då det blir lättare med förutbestämt 
underhåll och utvecklingsavdelningen underlag för att kunna förbättra en eller flera 
processer.  
 
Frågeställningar 

● Hur kan informationstekniska lösningar lyfta små- och medelstora företag (SME) och 
göra dem mer konkurrenskraftiga i en allt mer utvecklande marknad? 

● Vilka resurser krävs för att inleda en digitaliseringsprocess? 
● Vilka problem kan man möta, och hur bör dessa bemötas? 

1.3 Avgränsningar 
 
Rapporten kommer att utgå ifrån en mindre tillverkande industri belägen i Järna utanför 
Stockholm, varvid studie, praktiska tillämpningar och prototyputveckling kommer ta vid. 
Företaget i sig heter Marcus Komponenter AB och är en del utav den tyska koncernen Dema 
Präzisionsteile Gmbh. Med sina 16 anställda har de i 75 år tillverkat fästdon och industriella 
komponenter till bilindustrin. 
 
Författarna saknar tidigare praktisk kompetens inom ämnet, och tillsammans med en väldigt 
begränsad budget ges en konkret insyn i de låga förutsättningar som krävs för att 
introducera och förbereda en tillverkande industri för Industri 4.0. Denna rapport kommer 
åskådliggöra en resa genom studiebesök, inläsning och rapid-prototyping mot det 
gemensamma målet om att digitalisera en mindre tillverkande industri. 
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2. Teori 
Teorin används för att styrka de beslut som tagits i skapandet av prototypen och de 
mätvärden som krävs för att få fram praktiska värden som kan användas för att utveckla 
effektiviteten i industrin. Industri 4.0 går igenom de delar som behövs för att genomföra en 
digitalisering, som beskrivet i syftet. KPI:erna ger vikt till de mätvärden som ska tas fram, 
varför de behövs och vad man kan använda dem till, de agerar som datainsamling och 
produkt av den digitala processen. LEAN används för att utveckla ett system som inte 
påverkar arbetsbördan, eliminera information som inte behövs och påvisar hur man kan gå 
mot ständiga förbättringar med hjälp av självreglerande maskiner. Övervakningssystem 
styrker tillgängligheten hos personalen, gör personalen mer flexibel och kan mer precisa 
prognoser för haveri vilket gör förutbestämt underhåll mer effektivt. 

2.1 Industri 4.0 
Industri 4.0 innebär att industrin tar nästa steg i utvecklingen och automatiserar sin 
övervakning för att kontrollera, besluta och granska sin produktion med syfte att förbättra 
denna och för att höja sin tillgänglighet och sina värdeskapande processer[18]. Några av 
nyckelkoncepten i industri 4.0 är: 

 
● Cyber-Physical Systems (CPS), är ett system där människor och datorer ska kunna 

interagera med varandra med nya medel [19]. Ett av detta sätt är human machine 
collaboration (HMC) där människa och maskin kan jobba bredvid varandra utan att 
sänka tempot eller skada varandra. 

● The Internet of Things (IoT), är hur maskiner, enheter eller nätverket interagerar med 
varandra för att kunna samla data och information över tillstånd, framsteg eller 
regression [20]. 

● The Internet of Services (IoS), genom att anlita webbaserade företag kan services 
nås och konsulteras utan någon fysisk interaktion, privat eller i företag [21]. 

● Robotics, utveckling av smarta automatiserade robotar som gör egna beslut 
beroende på situation[22]. Deep thinking är ett exempel på bakomliggande tekniker 
för att förverkliga detta. 

● Big Data, bearbetar stora volymer data med hög hastighet och komplexitet [23].  
● Cloud Manufacturing, syftet är att dela resurser, information, mjukvara eller dylika 

medel med samarbetande företag för att skapa en dynamisk utvecklingstillväxt. Kan 
även delas till presumtiva kunder med syftet att skapa IoS [24]. 

● Augmented Reality, sinnesintrycken ska komma från verklighet och det virtuella 
samtidigt, ska ske i realtid och båda världarna ska följa varandra geometriskt. Med 
hjälp av denna teknik kan operatörer arbeta med större precision samtidigt som de 
kan tilldelas annars dold information för underhållsarbete. [25] 

 
 
Enligt Oliver Mazoyer & Simon Lundqvist, Industri 4.0 - Hållbar produktion med ekonomisk 
tillväxt och förbättrade arbetsförhållanden [8] ger den digitala industrin inte endast värden för 
utveckling inom den tekniska världen. Den kommer även gynna arbetsförhållanden för 
operatörerna. De nämner att utvecklingen kommer att underlätta bearbetningsprocessen för 
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de anställda när dessa inte behöver avgöra vilka fel det är som orsakat haveriet eller att de 
inte kommer behöva vara ständigt närvarande till bearbetningsmaskinerna för att vara 
beredda på eventuella haverier. Det kommer kräva mindre subjektiv kompetens för maskinen 
men fortfarande hålla hög objektiv kompetens för att svara mot eventuella brister. Det 
kommer även att krävas en högre kompetens gällande den digitala tekniken för att avgöra 
vart haveriet är lokaliserat någonstans.   

2.2 KPI:er och OEE 
Förståelse över vad ett producerande företag har för OEE (Overall Equipment Effectiveness) 
är en av de mest fundamentala grundstenarna för att uppnå ett systematiskt 
förbättringsarbete. Med hjälp utav OEE kan flaskhalsar lättare identifieras, prognoser för 
haverier kan fastställas och med tydligare insikt i en fabriks beteendemönster ges man de 
verktyg man behöver för att påbörja sitt förebyggande underhåll. Vidare kan OEE även 
fungera som ett verktyg inför framtida investeringsbeslut, då företaget kan bryta ner värdena 
från OEE för att få fram andra nyckeltal som LCC och LCP. OEE delas in i tre stycken 
kategorier [7, 13]: 
 

- Availability, hur tillgänglig är maskinen 
- Performance, hur presterar den avseende på tid 
- Quality, hur säkert tillverkar den produkter inom given tolerans 

 
Dessa kategorier representerar några av de viktigaste konkurrensfaktorerna på marknaden 
och ger sammantaget en bild av hur väl en tillverkande industri presterar. 
 
Multipeln utav av dessa tre kategorier berättar hur väl en enhet i fabriken, eller hur hela 
systemet i sig presterar och dess beräkningar ser ut som följande: 
 
vailability (A) Operating time oading timeA =  ÷ L  
erformance (P ) Net operating time perating timeP =  ÷ O  
uality (Q) Total production defect amount) otal production 00 Q = ( −  ÷ t × 1  

 
När dessa tre KPI:er är uträknade multiplicerar man dom för att kunna få ut den procentuella 
effektiviteten hos maskinen. 
 
EE A  O =  × P × Q = %  

 
Ett mer precisionsäkert OEE ger i sin tur en bättre förståelse över vad som fungerar bra 
såväl som dåligt inom sin industri. Manuella observationer kommer endast kunna ge 
approximativa värden för företaget, medans automatiserade digitala värden istället erbjuder 
en högre säkerhet än de manuella observationerna[4]. Detta kommer ge starkare 
beslutsunderlag och företaget kan lättare identifiera var och vilka beslut som måste tas för 
att höja effektiviteten.  
 
Med ett fungerande digitalt system kan företaget ställa upp en nutidsanalys och ges 
möjligheten till att få en överblick över vart dom ligger till i nuläget. Detta kommer öka 
tillförlitligheten och göra företaget mer flexibelt vid eventuella ändringar till order. 
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Hesselbach och Herrmann (3) har skrivit i boken Glocalized Solutions for Sustainability in 
Manufacturing om kopplingen mellan de olika KPI:erna som lett fram till OEE. Bland annat 
hur OEE ger stöd för både “Life cycle cost” (LCC) och “Life cycle performance” (LCP). Här 
beskrivs hur man använder sig utav performance och availability för att få fram de prognoser 
och beslutstöd företaget kan komma att behöva inför framtida investeringar. Detta styrker 
teorin att den högre precisionen för ett digitalt system stöder beslutsfattandet för aktören. 
 
Muchiri och Pintelon [7] har i sin artikel “Performance measurement using overall equipment 
effectiveness (OEE)” skrivit om OEE:s relation till KPI:er för maskin-/fabrikseffektivitet och 
hur det kan bidrar till underlättat arbete för underhåll- och förbättringsarbete. Här kopplar 
dom ihop med total equipment effectiveness performance (TEEP), production equipment 
effectiveness (PEE) och overall factory effectiveness (OFE).  
 
TEEP skiljer sig från OEE i en aspekt, här beräknar man även med planerade stopp. Med 
hjälp utav både planerade och oplanerade stopp kan man se över huruvida planerade stopp 
bör ökas eller ej. Detta kan ha en direkt inverkan på mean time between failure (MTBF) och 
mean time to repair (MTTR). Med ökat planerade stopp kan man arbeta proaktivt för att 
minska MTBF eller MTTR. Vilket kommer öka tillgängligheten då effektiviteten hos maskinen 
ökar. Som OEE är detta per enhet och inte för hela industrin i sin helhet.  

 
Figur 1, Total equipment effectiveness performance, där den planerade stopptiden inkluderas för att bidra till 
Main losses. 
 
PEE lägger betoningen på att varje element i OEE har olika vikter när det kommer till 
prioriteringar. Detta för att redogöra vilket det bästa beslutet att ta för att förbättra en 
produktionslinje är. förklarar vilken vikt som varje kategori ska ha, där man har diskretaiK  
värden som går mellan och A, P, Q är densamma som i OEE.i0 ≤ K ≤ 1  
 
EE A ) P ) Q )P = ( K1 × ( K2 × ( K3  

 
OFE är en KPI på hur relationen mellan alla bearbetningsprocesser fungerar. Detta värde 
talar om hur väl fabriken fungerar istället för varje enskild maskin. Man använder nyckeltalet 
overall throughput effectiveness (OTE) som en helhet över fabriken istället för per maskin 
och order.  
 
TE O = Good product output (units) f rom factory

Theoretical attainable product output(units) f rom factory in total time  
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Detta kräver dock att man har ett mer komplext system för givare och server. Och som 
Muchiri och Pintelon nämner i sin artikel är OFE fortfarande under utveckling. Men det är ett 
intressant värde att ha i åtanke. 
 
Tidigare forskning inom implementering av OEE har gjorts av Andersson och Bellgran[4,5]. 
De lyfter fram många frågor och utmaningar som finns i att etablera ett fungerande system 
inom enskilda fabriker. Utmaningen ligger i vilken typ av anläggning som ska digitaliseras, 
hur datan ska mätas och att hålla datamängden som tas in på en rimlig nivå. Exempel på 
dessa är: 
 

● Hur OEE är definierat, hur det tolkas och hur den jämförs 
● Hur OEE data analyseras och hur den tas fram  
● Hur den övervakas och av vem  
● Hur det anpassas till den övergripande produktionsstrategin 
● Hur den kan användas för hållbara mål 

 
Från det här lyfter artikeln hur man arbetar med exemplena ovan med hjälp av två frågor: 
 

● RQ1: Vilka är problemen och vanliga fallgropar med att använda sig utav OEE i ett 
industriellt sammanhang? 

● RQ2: Hur kan OEE utnyttjas för att effektivt hantera och förbättra 
produktionsresultaten? 

 
Anvari, Edwards och Starr [9] knyter i sin artikel ihop OEE med marknaden genom konceptet 
OEE-MB. Detta för att påvisa vilka beslut som är lönsamma för företaget att genomföra. 
Artikeln utgår ifrån ett made to stock (MTS) företag där vinsten är ifall det är lönsamt att 
förbättra produktionen parallellt med marknadens efterfråga.  
 

2.3 Lean 
Ett av lean:s största mål är att eliminera slöserier genom att systematisera och ständigt 
sträva efter förbättringsarbete. Detta görs genom att lokalisera och identifiera störningar i 
processerna, hitta onödiga rörelser i arbetstempot, minska avstånd för operatörerna, m.m. 
Då projektet utgår ifrån att med hjälp av OEE hitta dessa störningar och den funktionella 
verkstadens maskiner inte kräver någon hantering från operatörens sida, kommer det 
således att fokuseras på störningar i processen [26]. Att hitta störningar kan då knytas till 
Industri 4.0 där det digitala systemet underlättar identifiering av dessa [4].  
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2.4 Övervakningssystem 
 
Supervisory control and data acquisition (SCADA) är ett system som är centraliserat, oftast i 
en server, i ett automatiskt system där syftet är att mäta värden, nivåer, temperaturer eller 
andra analoga värden och göra om dem till digitala mätvärden[14]. SCADA består också av 
en databas som lagrar och skickar information efter förfrågan. SCADA specificerar även 
strukturen på hur man lagrar och skickar data. Därför finns det många varianter för 
programmet med olika grafiska gränssnitt. SCADA tar även in rå (icke bearbetad) data via 
Modbus TCP(Modbus Transmission Control Protocol). Detta möjliggör att mycket lite 
information går miste när den skickas mellan enheterna och att överföringen av data sker 
snabbt.  
 
RAPID SCADA är en variant av SCADA. Här används de mest fundamentala funktionerna 
av SCADA och de grafiska gränssnitten är begränsade. Rapid Scada består utav fem 
stycken delprogram där varje program har sin egen uppgift.  

● Administrator, knyter an databasen med kommunikationen med vilka värden som ska 
ut och in. Kan manipulera data till andra datatyper. 

● Communicator, bestämmer vilka värden som ska komma in på specifika adresser 
från PLC/HMI. 

● Server, upprätthåller och skapar en kontakt med nätverket där man utanför 
programmet kan komma åt information. 

● Table Edit, skapar en tabell efter önskemål. 
● Scheme edit, skapar en front-end vy för övervakaren. 

 
För att RAPID SCADA ska kunna utiliseras som ett övervakningssystem krävs det även 
andra komponenter. Exempel på dessa är: 
 
Modbus TCP skapar enheter som master eller slav[15]. En enhet som har fått masterstatus 
kan därmed skicka förfrågningar till en eller flera slavenheter som efter bästa förmåga måste 
svara på förfrågningen. Detta gör att masterenheten alltid kommer ha tillgång till alla 
uppkopplade enheter där den alltid kommer få den datan den efterfrågar. 
 
Raspberry Pi  Micro Control Unit (MCU) är en processor med inbyggt minne och tillagda 
komponenter utefter specifikation[16]. 
 
Proxy är att en server skapas på en annan ort. Detta medför att IP-adressen kommer förbli 
gömd vilket dels ökar säkerheten men också bidrar till lättare tillgänglighet för underhållaren 
som behöver kontakt med systemets server[10,17]. Då adressen alltid kommer vara 
densamma oberoende vart du är någonstans till skillnad från om proxy inte skulle existera, 
vilket innebär att det är svårt att komma åt servern t ex utomlands. 
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3. Metod 
Metoden bygger på information tagen från internet och föreläsningar. Arbetet har byggt på 
en specifik studie hos ett litet företag, där en prototyp till ett digitaliserat 
produktionsuppföljningssystem har byggts upp. Studien har gått ut på att jämföra nyckeltal 
(KPI:er) som är mätta manuellt och automatiskt. De manuellt mätta nyckeltalen samlades in 
via en framtagen mall, och de automatiskt mätta nyckeltalen samlades in via en prototyp 
som omfattade en RAPID SCADA implementation. Detta för att praktiskt få en uppfattning 
över vilka för och nackdelar som kommer med respektive datainsamlingsmetod och för att 
vidare utreda hur informationstekniska lösningar kan lyfta mindre företag, vilka resurser som 
krävs och vilka problem de kan möta. 
 
Mallen [Appendix 1] byggdes för att enkelt kunna få ut de prioriterade värdena för att 
beräkna OEE. Prototypen utvecklades med samma prioriteringar och hade redan 
specificerad PLC/HMI som användes som grund för utvecklingen. Till detta skapades även 
en prototyp av ett övervakningssystem efter testföretagets specifikation.  

3.1 Informationsinsamling 

Då projektet berör en vid utsträckning utav informationstekniska områden, krävdes 
omfattande efterforskning kring  PLC:s (Programmable Logic), HMI:s (Human Machine 
Interface), SCADA[11,12] (Supervisory Control And Data Acquisition) och 
nätverksinfrastruktur. En instuderings-process inleddes därför tidigt i projektet vilken tog 
avstamp i en intervju med Urban Hansson, en av Karolinska Institutets IT ansvariga på KI:s 
CPF PET Center. Syftet med det mötet var att få en djupare förståelse för 
nätverksinfrastruktur såväl som effektiv lagring utav “big-data”.  
 
Vidare studerades ett vitt utbud utav vetenskapliga artiklar inom SCADA såväl som ett antal 
forskningsavhandlingar kopplade till områdena OEE, Industri 4.0 och Digitala system.  
 

3.2 Orientering vid företaget 

Ett informationstekniskt system behöver vara anpassat för individerna såväl som den miljön 
systemet ska implementeras inom. För att bättre förstå miljön systemet skulle implementeras 
inom genomfördes därför veckovisa studiebesök ute på företaget genom hela projektets 
fortgång. Under dessa studiebesök intervjuades operatörer såväl som övriga medarbetare 
vilka systemet skulle komma att påverka. Syftet med dessa intervjuer var att bilda en 
uppfattning kring vilka önskemål och krav personalen hos projektföretaget hade på 
systemet, något som var vitalt för att kunna garantera en så skräddarsydd lösning som 
möjligt. 
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3.3 Manuell datainsamling 
Ett mallbaserat styrdokument skapades [Appendix 1] vilket sändes med arbetsordrarna 
genom tillverkningsprocesserna. I dokumentet kunde operatörer anteckna planerade- och 
oplanerade stopptider för varje order, siffror vars syfte skulle komma att användas i de 
framtida OEE beräkningarna. Syftet med dessa mätningar var även att de skulle fungera 
som ett referensvärde vilka senare skulle kunna jämföras med den data det framtida digitala 
systemet skulle samla in. Vidare skulle dessa mätningar även ge en bättre insikt i vilka 
KPI:er som kunde mätas samt hur dessa effektivast bör mätas. 
 
Styrdokumentet behövdes även reviderats ett flertal gånger tillsammans med operatörerna 
för att försäkra oss om att implementationen skulle gå så smidigt som möjligt. I appendix 1 
redovisas den sista versionen av dokumentet. 

3.4 Avgränsning 

Ett antal avgränsningar behövdes göras för att säkerhetsställa att projektet och prototypen 
passade inom de tidsramar som fanns. Därför beslutades att en integration med MONITOR, 
projektföretaget ERP system, skulle uteslutas.  

3.5 Prototyputveckling 

Företaget hade sedan tidigare inlett ett samarbete med doktorn och forskaren Alexander 
Suzdalenko från Rigas Tekniska Universitet i Lettland gällande utvecklingen utav PLC:n och 
HMI:n. Detta ledde till att det redan från start fanns en del utav den hårdvara och mjukvara 
som behövdes för att påbörja uppbyggnaden utav systemet. Genom bidrag från KTH och 
Aspire kunde sedan dessa kompletteras med en switch, router och MCU och därmed 
tillhandahölls all den hårdvara som krävdes för att inleda utvecklingen utav prototypen. 
 
Som resultat utav det förarbete som tidigt utfördes tillhandahölls en tydlig bild över hur 
prototypen skulle byggas upp, något som dels gjorde att större fokus kunde läggas på 
utveckling av mjukvaran men också något som bidrog till en relativt snabb och effektiv 
utvecklingsprocess.  
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4. Resultat 
Det tekniska resultatet av arbetet består utav en övervakningsvy för de presenterade 
värdena, nätverket som skapats, servern, programmet och resultaten från 
störningsrapporterna. Här presenteras slutprodukten med formaten, scripten och 
värderesultaten. Resultaten är uppdelade i fem olika delkapitel som beskriver olika 
kategorier i uppbyggandet av systemet: 

● Översiktsvyn bygger på varför och vad man vill kunna övervaka.  
● Nätverket beskriver hur informationsflödet ska kunna gå från punkt A till B på 

smidigaste sätt.  
● Servern (Raspberry Pi) är hårdvaran för att kunna bearbeta informationen som tas in.  
● RAPID SCADA är mjukvaran som bearbetar informationen (som hårdvaran tar in) till 

visuella grafer.  
● De manuella observationerna är uteslutna från de övriga fyra delkapitlena då det inte 

behöver ett eget fungerande system för att kunna agera.  
 

Det är av vikt att förstå att de fyra första delkapitlena är sammanhängande. Men de beskrivs 
var för sig för att klargöra att varje del kräver en egen specifikation.  

4.1 Översiktsvy 
Vid inloggning på RAPID SCADA fås en överblick för alla integrerande parter (figur 2). Varje 
kategori beskriver ett värde maskinen befinner sig i. Inga larm, varningar eller kommandon 
sker här. Enkelheten att följa de mest väsentliga delarna i systemet ger stöd till 
beslutsfattande och den övervakande kan följa hur en eller flera maskiner har presterat 
genom de ordrar som har bearbetats. 

 
Figur 2, Övervakning över exakt antal producerade artiklar, estimerad tid, total tid och hur långt gånget ordern är. 
 
Figur 3 visar hur sektionerna för maskinparken delas upp i egna kategorier. Maskinnummer 
ges för tillhörande PLC/HMI. En enkel vy har skapats där även varningar ges och knappar 
lagts till för att kunna länkas till en mer detaljerad tabell över varje maskin. Lamporna i varje 
box visar grönt när maskinen arbetar felfritt, gul ifall det är planerade stopp och rött vid 
oplanerade stopp. Detta ger indikatorer om vad som sker med varje maskin och personalen 
kan snabbare agera ifall det inte skulle vara iögonfallande. TO nummer (Tillverkningsorder) 
hjälper med prioritetsfrågor och procenten visar hur långt gången bearbetningsprocessen är. 
Trycker man på önskad maskin omdirigeras man till respektive maskins detaljerade vy. 
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Figur 3, Enkel överblick över status per maskin i fabriken. De gula, röda och gråa är maskiner som ej har blivit 
integrerade ännu. 
 
Figur 4 visar en detaljerad vy för alla värden som behövs för att börja beräkna KPI:er. 
Värdena presenteras också i tid vilket ger underlag för hur orden fortskrider. Varje kategori 
har även en graf länkad till sig, när den blåa kategorin trycks på(figur 5), där varje graf är 
relaterade till tiden. 
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Figur 4, Detaljerad tabell över en maskins presterande under given tid. 
 

 
Figur 5, Graf om hur många som tillverkats under processtiden på en specifik maskin. X-axel är tid, Y-axel är 
antal pcs. 
 

4.2 Nätverk 
Infrastrukturen för nätverket lades som ett sub-nätverk under företagets lokala nätverk för att 
minimera påverkan på det lokala nätet. Vidare gav detta möjligheten att fullt kunna reglera 
och begränsa inkommande och utgående trafik genom nätverket.  
 
I figur 6 illustreras hur signalerna från PLC:n och HMI:n sänds via en switch till en lokal 
server. Servern hostar SCADA-programmet såväl som olika script för automatisk backup och 
uppdatering.  Switchen är sedan kopplad till en router vilken i sin tur talar med företagets 
gateway. Denna uppsättning medförde att trafik in och ut genom sub-nätverket kunde styras 
och regleras, något som bidrar till en ökad säkerhet inom systemet. För att kunna ansluta till 
servern utanför företagets nätverk sattes även en proxyserver upp. Proxyserverns syfte är 
att fungera som en mellanhand mellan servern och den anslutande enheten, något som gör 
att en anslutande enhet aldrig tillhandahålls ip-adresser och annan känslig information. 
 
Vidare sattes även en Github databas upp på vilken uppdateringar kunde lagras. Efter att en 
uppdatering godkänns kunde man därför överföra filerna till databasen, upprätta en SSH 
anslutning till servern via proxyn och därmed kunna ladda hem uppdateringen till servern.  
 

15 



 

 
figur 6, Nätverk Infrastrukturen för det införda nätverket  

 

4.3 Server 
Servern är en MCU (micro control unit) Raspberry Pi. Den används för att bearbeta datan 
och informationen som skickas mellan PLC/HMI, databasen och layouten. Denna server 
lades sedan upp via en proxy[7] för att enkelt kunna komma åt och uppdatera den samtidigt 
som det medför ett dataskydd när IP-adress samt port blir gömda.  
 
Uppdateringen lades upp på github med detta kommando (figur 7) utanför det lokala 
nätverket: 
 
#!/bin/bash 

echo  

"WARNING - You are about to update the GitHub Database" 

read -p "Press [Enter] key to start the update..." 

cd /c/scada/Github/BaseDAT 

git add . 

git commit -m "Update" 

git push origin master 

cd /c/scada/Github/Interface 

git add . 

git commit -m "Update" 

git push origin master 

cd /c/scada/Github/Config 

git add . 

git commit -m "Update" 

git push origin master 

cd .. 

echo "Update finished..." 

read -p "Press [Enter] key to end the update..." 

 
Figur 6, Det script som tar de uppdaterade filerna och laddar upp dem på Github 
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Inloggning via SSH (Secure Shell)krävs sedan för att komma åt terminalen hos Raspberryn. 
Där används scriptet i Figur 8 för att ladda ner den senaste uppdateringen samt för 
installation: 
 
#!/bin/bash 

echo "WARNING - You are about to update the Scada Database" 
read -p "Press [Enter] key to start the update..." 

cd /opt/scada 

sudo rm -r Backup/* 

sudo mv BaseDAT Backup 

sudo mv Interface Backup 

cd ScadaComm 

sudo mv Config /opt/scada/Backup 

git clone https://github.com/svinge/Config 

cd .. 

git clone https://github.com/svinge/BaseDAT 

git clone https://github.com/svinge/Interface 

sudo ./scadarestart.sh 

sudo ./webrestart.sh 

echo "Update finished..." 
 
Figur 8, Det script som körs via terminalen där den skapar en backup på föregående version. Sen hämtar den det 
uppdaterade filerna på github och kör en restart på hela programmet. Detta script körs på servern. 
 
Operationen för detta tar ca 20 sekunder vid korrekt utförande. 

4.4 RAPID SCADA 
Följande inputs (figur 9) i RAPID SCADA tillhör både HMI och PLC. Varje signal PLC:n eller 
HMI:n skickar länkas till en specifik adress i RAPID SCADAs databas. Adressen kopplas 
senare till önskad position för att ge ut värdet. RAPID SCADA klarar även av simplare 
beräknar för att omformulera värdena till önskade värden och även simplare kommandon 
som en text.  
 
Kommunikationen mellan RAPID SCADA och PLC/HMI sker med RAPID SCADA 
communicator. Detta används för att bestämma vilka parametrar datan ska skickas via. I 
detta fall används Modbus TCP/IP (transmission control protocol/internet protocol).  
 
Modbus TCP/IP används för att säkerhetsställa dataströmmen mellan två eller fler punkter. 
Där PLC/HMI är lagda som slavar och MCUn är mastern. Detta för att ytterligare 
säkerhetsställa att informationen går till rätt plats. Modbus TCP förflyttar även information i 
RAW-format. Vilket lett till att kontakten är snabb och mycket liten information går miste. En 
uppdatering utav värden i PLCn syns redan efter 2000 ms på servern utan att bits har 
försvunnit.  
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Figur 9, Exempel på input till RAPID SCADA. Här visas adresser på vänster sida och signaler i mitten av 
tabellen. I fältet Formula kan man skapa egna ekvationer ifall detta är önskvärt. Man kan även ändra vilken typ av 
data som ges, som t ex diskreta eller reala värden. 
 

4.5 Manuella observationer 
Då flera av störningsrapporterna, som hanterats av operatörerna, inte hade tillräcklig data för 
att kunna räkna ut ett OEE-värde används endast data från fem stycken som hade tillräcklig 
data och med formlerna från kapitel 2.2 OEE kunde följande resultat fås ut. 
 
 

Mall nr: Availability Quality Performance OEE 

1 0.75 0.98 0,82 0.60 

2 1.0 0.97 1.0 0.97 

3 1.0 0.99 1.0 0.99 

4 0.83 0.97 0.87 0.70 

5 1.0 0.97 1.0 0.97 
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5. Analys 
Analysen går igenom resultaten för de manuella observationerna, övervakningssystemet och 
vilka KPI:er som kan erhållas med hjälp av systemet. Diskussionen tar upp svar på 
frågeställningarna, situationsförhållande och slutsats. 

5.1 Manuella observationer 
 
För att komma åt nödvändig information användes en mall för datainsamling som 
operatörerna fyller i under arbetets gång. Störningsrapporten [Appendix 1] kan fyllas ut med 
fler önskade kategorier för att öka precisionen av datan som insamlas. Men med 
kompromissen att operatören får ökad arbetsbörda. Då det även är en liten fabrik där det 
finns en äldre kultur med äldre operatörer medför det att mallen bortses och räknas ej med 
för operatörerna i det normala arbetstempot. Mallen skulle kunna ha gjorts mer enkel, men 
då kommer det förlorars information som vi anser vara av vikt för att kunna räkna ut rimliga 
KPI:er. Ett digitalt system fyller i sig självt utan att operatören ska behöva vara på plats, det 
finns ingen kultur eller mänskliga rutiner och den fyller i varje händelse.  
 
På grund av att mallarna som togs in fluktuerar med insatta värden då det är operatörens val 
att fylla i den eller ej är de högst icke tillförlitliga i resultatet. Som nämnt tidigare var det 
endast fem mallar som har hade tillräcklig information för att få ut ett OEE värde. Dock visar 
tre av dessa mallar(2, 3 och 5) att inga störningar eller planerade stopp har skett vilket gör 
att de inte är validerade att användas som stöd för industrin då den planerade riggningstiden 
osannolikt kan vara noll minuter, det kommer leda till att den verkliga tillverkningstiden är lika 
med den estimerade. Resterande två mallar (1 och 4) visar dessa värden med avrundningar 
av fem minuter för varje oplanerade eller planerade stopp. Samt att totaltiden på mallen 
också är avrundat per 15 min.  
 
Med detta bekräftas det som beskrivits i [1] att manuellt observerade värden är högst osäkra 
för att beräkna OEE.  

5.2 Digitalt övervakningssystem 
Den andra delen av projektet var att vidareutveckla den redan existerande prototypen och 
hitta en lösning på hur nätverket skulle byggas kring prototypen. En enkel lösning med 
Raspberry Pi som installerades i samma låda som PLC:n och HMI:n möjliggör att prototypen 
enkelt kan flyttas mellan olika sektioner och behöver bara kopplas med ethernetkabel samt 
strömkabel för att fungera. 

Övervakande mjukvara/system 
 
RAPID SCADA tar in digitala signaler från PLC/HMI, där PLC tar in och gör om analoga 
signaler till digitala från en eller flera givare. RAPID SCADA är installerat på en MCU, 
Raspberry Pi, och nätverket är uppbyggt med en switch samt en router. 
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När projektet startades fanns det redan given utvecklade PLC och HMI. Arbetet med att 
skapa ett system och kommunikation mellan PLC, HMI, server, RAPID SCADA och nätverk 
har varit värdefullt i den bemärkelsen att med lite kunskap är det enkelt att få enheterna att 
fungera med varandra.  
 

RAPID SCADA 
 
RAPID SCADA består av fem delprogram där varje program har sin uppgift. De tre som i 
detta arbete används för att bearbeta data och spara på databasen är administrator, server 
och communicator.  
 
I administrator var det till en början svårt att orientera sig, men efter att ha genomgått några 
utbildande videoklipp [24] blev det logiskt vart och hur man ska placera insignalerna, 
utsignalerna och val av önskat protokoll som skickas i nätverket. Här blev det också snabbt 
tydligt hur man skriver för att få ut de resultat som layouten på övervakningsvyn behöver för 
den skräddarsydda lösningen. Man skriver även in formler och väljer vilken typ av data man 
vill ha i administrator. Detta göra att all data som bearbetas och tas in/ut manipuleras i 
administrator och länkas till sina egna adresser som senare används för att länkas till en 
position i övervakningsvyn. 
 
Communicator är verktyget som används för att upprätthålla en kommunikation mellan 
PLC/HMI och RAPID SCADA. Communicator används också för att definiera vilka element 
som korresponderar till signalerna från PLC:n och HMI:n. Som exempel [Appendix 2] tar 
communicator in signal 35 från HMI:n och tilldelar signalen adress 525 och 526. Elementen 
bestämmer också formatet på datan, i detta fall skickar den tillverkningsordernumret som en 
“int” variabel medans element i tid skickas som “float” för att timmar fortfarande ska kunna ta 
tillvara på minuter och sekunder. Likadant som i administrator var detta delprogram svårt att 
orientera sig i från början och funktionerna var inte helt tydliga, men med samma video [24] 
som användes för att förstå administrator blev allt tydligt och ledde till att det blev ett smidigt 
verktyg att arbeta med för att säkerhetsställa vilka element som tillhör de digitala signalerna 
från PLC:n.  
 
Servern används endast för att skicka ut all information från databasen till nätverket. Här 
väljer man endast lokalisationen för den data och layout som ska skickas ut. Inga andra 
inställningar görs.  
 
Table Edit [Appendix 3] och Scheme Edit [Appendix 4] är program som används för att 
skapa det visuella. Table Edit är det som syns i figur 4 under kapitel 5.1 och scheme edit är 
under samma kapitel med figur 2 och 3. I båda programmen bestämmer man vilken adress 
som ska kopplas till texten genom att länka den som input-channel. Med alla önskade 
värden länkade till vyn kan man sedan designa det visuella efter önskemål. Den största 
fördelen här är enkelheten. Det är väldigt intuitivt hur man länkar adresserna och bakgrunder 
samt visuella figurer kan importeras in för att skapa enklare gränssnitt. 
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Raspberry Pi 
 
Raspberry Pi (MCU) fungerar i denna prototyp som server. Den tar emot all data från 
PLC/HMI och bearbetar datan i RAPID SCADA. Den fungerar även som mottagare för att 
kunna uppdatera de nya inställningarna som görs till RAPID SCADA vid eventuella 
ändringar. Den är inte helt olik en PC vilket gör att den är användarvänlig och användaren 
känner enkelt igen sig med de grafiska gränssnitten. 
 

5.3 Analyserade KPI:er 
 
Med hjälp av kategorierna(figur 3) som kan observeras i resultatet märktes det snabbt att det 
inte är långt ifrån att man kan knyta ihop delarna med fler större KPI:er under TPM än OEE 
[4]. TEEP, PEE och OFA är inte långt ifrån att kunna anslutas till samma system och 
beräkningar. OEE är ett bra nyckeltal för att få den överskådliga bilden. Men att vid senare 
tillfälle utveckla systemet till dessa fem andra KPI:er kommer ge ett tydligare svar om vilka 
beslut som ska tas för att kunna “do the right things” och hur hela maskinparkens effektivitet 
förhåller sig mellan varje avdelning. OFE är i detta fall inte det mest givande nyckeltalet då 
Marcus Komponenter är en funktionell verkstad. Vilket gör det svårare att skapa en relation 
mellan maskinerna när dessa inte har lika stark relation mellan varandra jämfört med t ex en 
linjeproducerande maskinpark som är högt beroende av hur processen innan presterar [7]. 
 
TEEP kan redan beräknas från början: 

 
från figur 1, visar den additiva planerade stopptiden 

 
från figur 4, Setup time kan användas för att beräkna TEEP 
 
Likaså kan PEE också räknas ut. Dock är PEE mer beroende av vilket värde som man 
lägger  på. Detta värde kan fluktuera beroende på hur fabrikens maskiner presterar inomiK  
de olika kategorierna. T ex om det inte existerar några defekter blir  och3  K = 1 ⇒ Q1 = Q  
om tillgängligheten är undermålig lägger man vilket ger större differens än1 .3 K = 0 ⇒ A0.3  
ifall man endast skulle använda OEE som ger samma vikt till elementen i ekvationen [7].  
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För att kunna göra beräkningar för OFE behövs däremot fler system som ska integreras 
innan man kan få ut något exakt värde hos projektföretaget. Som nämnt ovan är det hela 
fabriken och inte per enskild maskin. Men med ett fullt integrerat system kan man få fram 
OFE [7]. 
 
Vi märker här att OEE är ett väldigt värdefullt nyckeltal för att kunna fortsätta utveckla sin 
fabrik. Att ha OEE som en bas gör det enklare att fortsätta utveckla metoder till att hitta 
andra nyckeltal som TEEP, PEE och OFE. Och med hjälp av dessa kan man med större 
säkerhet ta beslut som kommer utveckla sitt underhålls- och utvecklingsarbete [1,4 och 7].  
 
Med hjälp av OEE och utvecklingsarbetet kommer det även ha en positiv inverkan på 
framtidens operatörer. Vid ett mer digitalt system blir det lättare för nyanställda att fatta 
beslut vilket gynnar både fabriken och anställda[8]. Fabriken kan vara mer flexibel med sina 
arbetsuppgifter och i slutet även övervaka maskinerna utan att vara närvarande. Detta kan 
leda till att en yngre generation känner sig villig till att ta anställning hos projektföretaget då 
kompetensen över varje enskild maskin sänks samtidigt som kompetensen för den tekniska 
biten ökar. Det kommer även bli enklare för nyanställda att byta sektion i den funktionella 
verkstaden och att då kunna arbeta med större variation. Detta anknyter till ett mer 
LEAN-organisatoriskt tänk där kompetensutveckling, variation och individualitet står högt i 
fokus på den mänskliga sidan.  
 
Det är dock viktigt att tänka på att OEE inte är lösningen på alla problem. Det finns vissa 
aspekter som OEE inte kommer visa i nuläget. Ett av dom är att det inte är direkt länkat ihop 
med vinst eller kostnad. Det är endast korresponderande till vart brister kan existera i 
industrin. Detta kan ge en otydlig bild över vad som är lönsamt att göra när beslut ska tas. 
Här finns det dock OEE-MB[9], som fortfarande är under utveckling, men som knyter ihop 
OEE och marknadens efterfrågan. Vilket i sin tur kan styra lönsamheten vid produktion. Det 
ska understrykas att detta är mer applicerat på ett företag som förknippas med MTS till 
skillnad från företag som kör Made to order (MTO).  
 

5.4 Industri 4.0 och Lean 
 
Med väl fungerande digitalt system kommer projektföretaget kunna fortsätta sin verksamhet 
med färre anställda, samtidigt som kompetensen hos varje operatör ökar då det blir enklare 
för operatören att röra sig mellan maskinerna samt att övervakningssystemet alltid är 
närvarande istället för att operatören ska vara det [8]. Det kommer bli relativt lätt att styra 
fabriken samtidigt som man har decentraliserat den. När operatören förstår hur den digitala 
tekniken fungerar blir rapporter om avvikelser mer autonoma och behovet av nyanställda 
inte lika stort. Detta kan kopplas till LEAN:s perspektiv att decentralisera och att utveckla en 
autonom kultur för att således eliminera tidstagande moment. 
 
Företaget uppfyller med prototypen två kriterier för industri 4.0. The Internet of Things (IoT), 
med ständig uppkoppling till servern som är integrerad med maskinen och Big Data, 
insamlandet utöver större mängd data för analys.  
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6. Diskussion och Slutsats  
Som nämnt i inledningen har författarna inte haft någon utbildning inom nätverkshantering 
sedan innan, samt programmen som används för att installera prototypen har aldrig erfarits 
tidigare. Detta har lett till att kunnig personal har kontaktats och intervjuats med erfarenhet 
inom ämnet för att kunna genomföra digitaliseringen. Författarna har även behövt testa sig 
fram samt hitta information via diverse manualer och filmklipp för att få en förståelse över hur 
systemet ska fungerar. Detta innebär att den “bästa” vägen för datainsamlingen kanske inte 
har implementerats.  
 
Det förväntade tekniska resultatet för projektet har varit klart från början. Men vägen till 
resultatet har varit utmaningen. Då inget system fanns installerat var vi tvungna att skapa 
vårt egna system för att kunna få ut datan vi behöver. Det börjades med att tänka stort och 
tanken var först att implementera hela serverstrukturen till fabriken. Men det insågs snabbt 
att det projektet skulle ta mycket längre tid än vad som var givet. Hjälp söktes och av Urban 
Hansson från Karolinska institutet skapades förståelse över nätverksuppbyggnad och 
Aleksandrs Suzdalenko från Riga Technical University för att kunna programmera 
prototypen korrekt. Med denna hjälp kunde bättre avgränsningar skapas vilket ledde till 
nedskalning av första idén till att fokusera på en serverstruktur som bara arbetar med ett 
system inom det lokala nätverket.  
 
Efter att ha arbetat med prototypen kan det tekniska resultatet hjälpa med att svara på 
frågeställningarna från kap 1. 
 
 
 

● Hur kan informationstekniska lösningar lyfta små- och medelstora företag (SME) och 
göra dem mer konkurrenskraftiga i en allt mer utvecklande marknad? 

● Vilka resurser krävs för att inleda en digitaliseringsprocess? 
● Vilka problem kan man möta, och hur bör dessa bemötas? 

Efter att ha utfört tester med manuella observationer märks det tydligt att den information 
som kommer från handskrivna rapporter både är bristfälliga och tidskrävande med införandet 
av resultatet från rapporterna i en databas. Om informationen från ett digitalt system 
används rätt kommer ett företag kunna använda informationen dels för att öka sin effektivitet 
i fabriken med hjälp av t ex OEE men även för att kunna ge kunder en bättre service. Till 
exempel ifall en kund frågar hur långt gången på en order företaget har hunnit. En operatör 
skulle ge ett ungefärligt svar som skiftar på kanske hundra- eller tusentals beroende på hur 
kvantiteten artiklar som ska tillverkas, medans ett digitalt system kan ge exakta siffror. Om 
nu den fiktionella kunden behöver artiklarna snarast kanske denne överväger att hämta hem 
den halvfärdiga ordern till fördel med att kunna fortsätta producera sin artikel utan tidsförlust 
innan nästa batch anländer. 

För resurserna krävs det mer kunskap än vad det gör i utrustning. En person med kunskap 
inom nätverk, PLC/HMI-uppbyggnad och allmän dataförståelse kan med enkla medel bygga 
ett digitalt system som inte är kostsamt för företaget. I det absolut enklaste fallet behöver 
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man endast en sensor, PLC och dator för att bygga systemet. I denna studie lades det till 
HMI och router. HMI för att operatörerna ska kunna slå larm vid haveri och styra vilken order 
det är som tillverkas. Och router för att kunna komma åt information om status för 
fabrikens/maskinens välmående över hela världen. 

Ett av de största utmaningarna och problem med denna studie var informationen om hur 
man bygger ett system. Det finns i skrivande stund väldigt många olika lösningar på samma 
problem. Nätverkets upplägg hade kunnats göra på ett annat sätt, en annan MCU skulle 
kunnat användas med ett annat operativsystem, ska man använda proxyserver eller en 
VPN-tunnel, etc… Det kan bli väldigt tidskrävande att leta sig igen all information omvad 
som är den bästa lösningen. I grund för det system som har byggts har valen för studiens 
prototyp byggts efter författarnas vana av t ex operativsystemet och MCU. Man bör se över 
sin industri och arbeta efter nödvändighet och rimlighet. Är till exempel informationen vi har 
om fabrikens effektivitet tillräckligt för att lägga resurser på ett extremt säkert 
nätverkssystem? Eller hur mycket information vill vi få ut från systemet och vad är det som 
faktiskt behövs? Man bör också utföra ett arbete som i viss mån är familjär för användaren. 
Om man alltid arbetat i ett operativsystem så bör man fortsätta med det. Med andra ord är 
avgränsningarna man gör väldigt viktiga för att kunna förstå varför och hur man ska hitta en 
lösning samt tidigare erfarenhet. 

6.1 Manuella observationer 
 
En utmaning var hur datan för de manuella observationerna skulle tas ut. Då det behövdes 
mycket data skrivet på papper insågs det att det inte skulle fungera att följa en/flera ordrar 
från början till slut, en order kan ta 2-3 veckor att bearbetas. Därför skapades ett 
styrdokument som följde med varje order där operatören vid varje station fyllde i alla typer av 
stopp, planerade och oplanerade som tillhörde tillverkningsordernumret [Appendix 1]. 
Dokumentet samlades sedan in och kopplades ihop med respektive orderhantering.  
 
Tanken bakom de manuella observationerna var att få värden att jämföra med när väl det 
digitala systemet var på plats. Tyvärr blev inte prototypen klar i tid vilket gjorde att vi inte 
kunde installera den vid en maskin. Och på grund av att mallarna som togs in fluktuerar med 
insatta värden är de högst icke tillförlitliga i resultatet. Här började förståelsen över värdet ett 
digitaliserat system kan bidra med ta form. 
 

6.2 Övervakande mjukvara/system 
 
RAPID SCADA var ett specificerat program från början och är därför det som använts och 
varit i fokus för att få fram KPI:er. Då författarna ej hade någon erfarenhet om RAPID 
SCADA tidigare blev det till att söka mycket på internet och hitta utbildande videoklipp[24]. 
Bedömningen av RAPID SCADA är att det är ett relativt enkelt program att arbeta med när 
man börjar kunna orientera sig i programmet. Länkarna mellan signal, element och adress 
blir snabbt logiskt och att man enkelt kan skräddarsy sin produkt gör RAPID SCADA till ett 
utmärkt verktyg för digitalisering. 
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Det som var mest förvånande med RAPID SCADA var att det är gratis programvara. Och om 
man vill kan man köpa plugins för att få ut data under t ex en längre period. Som 
gratisversion kan man endast få ut grafer över 24 timmar, men kan däremot välja vilka 24 
timmar som ska beaktas. Men då det är för ett företag som behöver snabba och långa 
perioder för att kunna analysera rekommenderar vi starkt att införskaffa plugins. 
 

6.3 KPI:er 
 
Vikten av att ha ett fungerande digitalt system har tydligt under projektets gång visat sig 
viktigt. Att mäta manuellt är inte bara tidskrävande, det är även brist på noggrannhet. Efter 
försöken att få operatörerna till att skriva under störningrapporten blev det påtagligt att 
mätvärdena inte var tillräckligt starka för att kunna dra en slutsats om hur fabriken 
presterade.  
 
KPI:erna i kapitel 3.2 är för att lyfta upp vad man kan åstadkomma med ett digitalt system. Vi 
anser att OEE är den första KPI:n man bör sträva efter. TEEP, PEE och OFE är varianter av 
OEE som för projektföretaget är valfria att söka efter när det förstnämnda är nått och har 
blivit en standard vid beslutsfattande.  
 

6.4 Slutsats 
 
Det finns mängder med fördelar att installera ett digitalt system och att börja räkna på KPI:er. 
Men för att anknyta tillbaka till huvudproblemet, varför har inte alla SMEs gjort detta? Det är 
för tillfället väldigt dyrt att anställa ett konsultföretag som löser den digitala integrationen 
mellan maskin och databas. Och många SMEs har inte tagit till sig informationen man kan få 
ut av Industri 4.0 ännu [27]. 
 
Prototypen som vi har byggt är skräddarsytt, billig och informativ. Internet of things har 
underlättat mycket av arbetet att kunna digitalisera sin fabrik men det har inte nått fram till 
alla än. Och det är svårt att orientera sig i en djungel av lösningar när små företag inte har 
kompetens, eller råd att anställa kompetens, över hur ett digitalt system byggs. Det är då 
enkelt att anställa stora etablerade företag som har paket man kan köpa till sig för att 
digitalisera sin fabrik. 
 
Men de som missas är att många paket från dessa företag ger för mycket information som 
inte utnyttjas. Många industrier går mer och mer mot LEAN där elimination av slöseri är i 
stort fokus. Och likaså här är det information som inte kommer användas och därför blir 
direkt slöseri för företaget gentemot vad de betalar för. 
 
SMEs bör fokusera mer på vad för information de behöver för att kunna utveckla enskilda 
processer och skapa en bas för att senare kunna vidareutveckla sin digitala fabrik som då 
hjälper med att utveckla den verkliga fabriken. Som nämnt innan ger OEE ett väldigt bra 
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incitament för att fabriken ska bli mer välmående. Men också för att kunna räkna fram 
värden inom andra förgreningar när OEE har mognat inom företaget. 
 
Det digitaliserade systemet behöver inte kräva stora investeringar. Visserligen kan det ta tid 
att lära sig om de komponenter som krävs för att bygga. Men med lite kompetens är vägen 
till en digitaliserad fabrik inte lång. Det är enkelt att skräddarsy, det ger kvalitativ och säker 
data och det existerar redan många verktyg för att kunna underlätta processen av att skapa 
övervakningen. 
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