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Sammanfattning 
Denna rapport presenterar ett examensarbete utfört på civilingenjörsprogrammet inom teknisk design 

med inriktning produktionsdesign, vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet utfördes på Scanias 

transmissionsmontering i Södertälje där växellådor och axlar monteras. Syftet med projektet var att 

förbättra effektivitet, kvalitet och arbetsmiljö med hjälp av ny teknik inom uppkopplad utrustning för 

insamling av data. Genom att samla in data från monteringsutrustning kan mer data lagras, samtidigt 

som datan blir mer lättillgänglig och lättare att analysera. Bakgrunden till arbetet var konceptet 

industri 4.0 som möjliggör nya lösningar inom produktionsteknik genom digitalisering och stora 

datamängder. Målet med examensarbetet var att hitta lönsamma användningsområden för datan från 

uppkopplad utrustning och att ta reda på vilka utrustningar som är lämpliga att koppla upp inom vilken 

tidsram. Arbetet var fysiskt avgränsat till bakaxelmonteringslinan och lösningarna var avgränsade till 

att inkludera data från uppkopplad utrustning.  

För att skapa en förståelse för konceptet industri 4.0 och vad uppkopplad utrustning kan bidra med 

genomfördes en litteraturstudie. Under litteraturstudien fick jag en teoretisk förståelse för vad data från 

utrustningen kan användas till, det kompletterades med mer praktiska studiebesök. Projektet utgick 

ifrån nuläget på bakaxelmonteringen, därför kartlades hur arbetet fungerar där och på omgivande 

stödfunktioner. Det resulterade i en förståelse för vilka problem som finns och hur personalen ser på 

förbättringar. För att förbättra monteringen ska antalet kvalitetsavvikelser och stopptid minimeras och 

ergonomin förbättras. Genom att sedan kartlägga Scanias farmtidsmålbild strävade jag efter att förstå 

hur Scania vill utvecklas i framtiden och hur mycket som ska vara uppkopplat inom en viss tidsram. 

Ur kartläggningen framgick att Scania i framtiden vill ha alla utrustningar uppkopplade för att kunna 

öka effektiviteten. Ett första steg i utvecklingen är att para ihop problem och behov i verksamheten 

med lösningar och möjligheter från tekniken. Det genomfördes i en nuläge- och framtidsanalys. En 

kravspecifikation utvecklades baserat på Toyotas åtta slöserier. 

Genom idégenerering, urval, utveckling, värdering och val utvecklade jag koncept för hur datan kan 

användas. Idégenereringen baserades på koncept från litteraturstudien och kravspecifikationen och 

resulterade i 24 idéer. Genom ett urval där idéer som inte var tillräckligt unika eller genomförbara 

uteslöts återstod åtta koncept som utvecklades ytterligare. Under utvecklingen uteslöts två koncept 

eftersom de inte var tillräckligt relaterade till uppkopplad utrustning och därför inte relevanta för 

projektet. Det återstående koncepten fokuserade på olika områden till exempel att kartlägga stopptid 

eller analysera kvalitetsavvikelser. Koncepten kompletterade varandra eftersom de löste olika typer av 

problem. Därför valde jag att gå vidare med alla återstående koncept. Istället prioriterades koncepten 

utefter hur lönsamma de var. En implementeringsstrategi utvecklades för hur koncepten bör 

implementeras i verksamheten. Scania rekommenderas att med hjälp av implementeringsstrategin 

undersöka och testa koncepten noga innan de implementeras i verksamheten.  

 

 

 

NYCKELORD: industri 4.0, uppkopplad utrustning, montering, big data  



Abstract 
This report is presenting a master thesis work in Industrial Design Engineering with focus on 

production development on Luleå University of Technology. The thesis work is performed on the 

transmission assembly of Scania in Södertälje, where axles and gearboxes are assembled. The aim of 

the project was to improve the assembly in terms of efficiency, quality and working conditions, by 

using connected devices for collecting data. By collecting data from connected assembly devices, 

more data can be stored, the data is easier to access, and it is possible to perform more complicated 

analyses of the data. The background of the project was the concept industry 4.0 that includes 

digitalisation and big data to improve production. The goal of this thesis work was to find profitable 

applications for data from connected devices and to present which devices that would be useful to 

connect. The project scope was physically limited to the rear axle assembly line, and the scope of 

solutions were limited to contain connected devices.  

A literature study was performed to map out the concept industry 4.0, a result of the study was also to 

understand applications of connected devices and the data that is generated. As the project is based on 

the current state at the rear axle assembly line, information about how the assembly works were 

collected, including other roles that works by the assembly line. This resulted in an understanding of 

the problems of the rear axle assembly in the personnel point of view. There are several ways to 

improve the assembly in this point of view by reducing the downtime, the number of defects or 

improve ergonomics of the assembly line. By mapping out the vision of Scania, the goal was to 

understand how the company wants to develop and how connected devices will be included in the 

future. The goal is to have everything connected in the future to increase the efficiency of the 

production, but the first step is to meet problems and needs in the production with solutions and 

possibilities of the new technology. An analysis of the current and future state was made to pair 

problems with possibilities. A specification of requirements was designed based on the eight wastes of 

the Toyota Production System.  

Concepts with connected devices were developed through brainstorming, selecting, developing, rating 

and choosing. The brainstorming was based on concepts from the literature study and the specification 

of requirements which resulted in 24 ideas. Ideas that were unique and feasible were selected to be 

developed further into eight concepts. During the development were two other concepts excluded 

since they were not depending on connected devices and therefore not within the scope of the project. 

The remaining concepts were focusing on different areas, for example reducing defects or analysing 

down time. The concepts were complementing each other by solving different kinds of problems. 

Therefore were all six concepts recommended for the rear axle assembly line to implement. The 

concepts were instead prioritised in the order of profitability. A strategy of implementation was 

developed for the concepts. I recommend Scania to follow the implementation plan and test and study 

the concepts before implementing them.  
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Ordlista 
Förkortning Svenska Engelska Funktion 
4M Människa, maskin, 

material, metod 

 Fyra orsaker till kvalitetsavvikelser 
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AGV Självkörande truck Automated Guided 

Vehicles 

Ett litet fordon som används inom 
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AI Artificiell 

intelligens, 

maskininlärning  

Artificial 

Intelligence 
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monteringen som monterar drivna 

axlar, även kallade bakaxlar. 
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utrustning till internet så att de kan 

kommunicera med varandra.  
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Supervisory Control 

And Data 
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SES Scanias ergonomi-

standard  

 Metoden som används för att bedöma 

alla arbetsmoment i 

monteringsarbetet.  

SHE Säkerhet, hälsa, 

miljö 

Safety, Health, 

Environment  

Scanias högsta prioritering i kritiska 

situationer. 

SPC Statistisk 

processtyrning 

Statistical Process 

Control 

En metod för att styra och övervaka 

tillverkande processer i syfte att öka 

kvaliteten på produkten. 

SPS Scanias produktions-

system 

Scania Production 

System 

Är en modell för hur verksamheten 
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 Stopptid  Downtime Tiden då hela flödet står still på 

grund av att en position i det taktade 
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SV-nr SV-nummer  Ett ID-nummer för maskiner. 
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sig att arbeta på varje produkt i ett 

taktat flöde, den tiden kallas 

takttiden.  

  ToolsNet Ett program som lagrar information 

kring åtdragning. 

TPS Toyotas 

produktionssystem 

Toyota Production 

System 

Systemet som styr Toyota som 

företag och ligger till grunden för 

Lean production (Liker, 2004).  

ÅT Åtdragningsteknik  En avdelning inom underhåll som har 

hand om åtdragningsutrustning. 



1 

 

1 Introduktion  
Följande rapport redovisar ett examensarbete på 30 högskolepoäng utfört vid Luleå tekniska 

universitet inom programmet Teknisk design med inriktning produktionsdesign. Projektet utfördes på 

Scania i Södertälje under vårterminen 2019. I arbetet utgick jag ifrån nuläget på Scania samt dess 

framtidsvision för att ta reda på vilken uppkopplad utrustning som kan användas för att förbättra 

verksamheten och på lång sikt nå framtidsvisionen. 

1.1 Bakgrund 
Vi står inför den fjärde industriella revolutionen som kommer att innebära att maskiner och utrustning 

i industrin kommer kunna kommunicera med varandra och tillverka produkter utan mänsklig 

inblandning (Lasi & Kemper, 2013). Det första steget i utvecklingen är att koppla upp utrustningen för 

att den ska kunna dela och ta emot information.  

Företaget Scania tillverkar hållbara transportlösningar och arbetar med ständiga förbättringar i hela 

verksamheten. Scanias transmissionsmontering i Södertälje tillverkar växellådor, framaxlar och 

bakaxlar. Monteringen står inför ett antal utmaningar kopplade till industri 4.0 och uppkopplad 

utrustning. Delar av utrustningen är redan uppkopplad till ett nätverk för att samla och analysera data 

från utrustningens operationer. Med uppkopplad utrustning menas dels utrustning som själv samlar in 

data från operationerna som sedan kan kopplas upp för att göra data lättillgänglig. Uppkopplad 

utrustning kan också vara att ett externt system samlar in information kring hur en utrustning arbetar, 

det kan vara till exempel sensorer som mäter temperatur och vibrationer. Fördelarna är att mer data 

kan samlas in, mer tillgängligt och det finns större möjligheter till dataanalys. Nu vill Scania 

undersöka ytterligare uppkoppling av verktyg och utrustning med hjälp av det här examensarbetet.  

1.2 Syfte och mål 
Uppdraget genomfördes för att Scanias transmissionsmontering ska vara så effektiv, kvalitetssäker och 

ergonomisk som möjligt, med hjälp av ny teknik inom uppkopplad utrustning.  

Målet med examensarbetet var att presentera rekommendationer för vilken utrustning som är lämplig 

att koppla upp samt inom vilken tidsram. Delmål med projektet var att besvara följande 

frågeställningar: 

1. Vilka användningsområden finns för data från uppkopplad monteringsutrustning?  

2. Vilken utrustning på det givna området är inte uppkopplad men skulle kunna vara det och hur 

ska utrustningen prioriteras?  

3. Vilka anpassningar av verksamheten behövs för att uppkopplingen ska kunna utnyttjas fullt 

ut?  

4. Behöver tekniken utvecklas ytterligare innan det är lämpligt att implementera systemen? 

1.3 Omfattning och avgränsningar 
Då projektet var en förstudie inkluderades inte implementering, istället presenteras en 

implementeringsstrategi. Projektet pågick mellan den 21 januari 2019 och den 14 juni 2019 och 

begränsades därför av tidsramen på 800 timmar. Det fanns även en fysisk avgränsning inom 

transmissionsmonteringen i form av monteringslinan där bakaxlarna monteras. Arbetet inkluderade 

även studiebesök på andra produktionsenheter och monteringslinor. På studiebesöken undersöktes hur 

andra delar av Scania arbetar med lösningar som ännu inte finns på bakaxelmonteringen.  

I arbetet upptäcktes en mängd olika typer av problem och behov kopplat till kvalitet, effektivitet och 

arbetsmiljö. Endast de problem som kunde lösas med uppkopplad utrustning för datainsamling faller 
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inom ramen för projektet. System som sparar data i mindre än en takttid, det vill säga tiden det tar för 

varje position att montera på en produkt, räknades inte som datainsamling och inkluderades därför inte 

i studien mer än som stöd till andra system.  

1.4 Intressenter 
Projektet kan påverka vilken utrustning som kopplas upp på bakaxelmonteringen och kan därför 

påverka ett antal anställda i tramsmissionsmonteringsfabriken. Om informationen från utrustningen 

blir mer tillgänglig kan det underlätta arbetet för produktionsteknikerna när de behöver informationen 

för att ta beslut om förändringar. Information som kan kopplas till kvalitetsarbete kan underlätta för 

kvalitetspersonal genom att lättare kunna spåra orsaker till fel. Informationen kan även påverka arbetet 

för underhållspersonal då de reparerar och byter ut utrustningen. Det kan även påverka montörerna 

som arbetar på området om uppkopplingen kan användas för att förbättra deras arbetsmiljö eller 

underlätta i det dagliga arbetet.  

Om effektiviteten i produktionen eller kvaliteten på produkten förändras kan leverantören eller kunden 

påverkas. Bakaxelbearbetningen tillverkar bryggan som utgör stommen för bakaxeln som alla andra 

delar monteras fast på. Centralväxeln monteras på en egen monteringslina i samma fabrik för att sedan 

transporteras till bakaxelmonteringen och monteras fast på bryggan. När axeln är monterad skickas 

den till måleriet för att sedan gå till chassimonteringen. Chassimonteringen är i första hand kund till 

bakaxelmonteringslinan och om kvaliteten förbättras underlättar det arbetet där. Om kvalitetsfel inte 

upptäcks i chassimonteringen påverkas slutkunden till lastbilen. Figur 1 illustrerar vad som sker med 

produkten före och efter bakaxelmonteringen och därmed vilka som påverkas om produkten eller 

processen förändras.  

 

Figur 1: Momenten som en bakaxel går igenom före och efter bakaxelmonteringen. 

1.5 Projektorganisation 
Projektet genomfördes av studenten Emma Hagland. Examinator av arbetet var Lena Abrahamson, 

professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Arbetet handleddes av Magnus Stenberg 

som arbetar som adjunkt inom arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och 

produktionsteknikern Magnus Andersson på Scanias bakaxelmontering i Södertälje. Ett veckobrev 

med vad jag gjort under veckan och kommer göra följande vecka skickades till båda handledarna varje 

fredag. Mottagande chef på Scania var den produktionstekniska gruppchefen på axelmonteringen, 

Sofie Larsen. Varje måndag skedde en avstämning med handledaren Magnus Andersson där den 

mottagande chefen deltog varannan vecka. Handledning med Magnus Stenberg skedde vid behov, 

vilket varierade från en gång var tredje vecka till tre gånger samma vecka.  
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1.6 Kontext 
Examensarbetet är utfört på Scania som tillverkar transportlösningar. Företaget har 52 100 anställda i 

cirka 100 länder. 2018 såldes 88 000 lastbilar, 8 000 bussar och 12 000 motorer till hela världen. 

Scania menar att de har tre grundvärderingar: kunden först, respekt för individen och eliminering av 

slöseri. Det ska finnas ett standardiserat arbetssätt styrt efter ett antal aspekter. Produktionen ska vara 

förbrukningsstyrd och varje individ ska sträva efter att ge ”rätt från mig”. I kritiska situationer 

prioriteras säkerhet, hälsa och miljö (Safety, Health, Environment, SHE) alltid först, därefter kommer 

kvalitet, leverans och sist kostnad. Scania utgår ifrån ett normalläge som bland annat innefattar att alla 

flöden ska vara taktade. Ett produktionsflöde med takt innebär att alla positioner tar lika långt tid på 

sig att arbeta på varje produkt och om någon inte blir klar i tid stannar alla och det blir stopptid. För att 

upprätthålla ovanstående arbetar Scania med ständiga förbättringar i hela organisationen. Det här 

arbetssättet kallas på Scania för Scanias produktionssystem (Scania Production System, SPS) men 

metodiken används i hela organisationen och inte bara i produktionen, se figur 2.  

 

Figur 2: Scanias produktionssystem, SPS. 

Scania använder sig av ett modulsystem vilket innebär att alla lastbilar är unika men ändå tillverkas 

med ungefär samma delar som kan kombineras på en stor mängd olika sätt. Det gör att lastbilarna kan 

utformas på många olika sätt beroende på vad de ska användas till. Hanteringen av reservdelar blir 

därmed enklare och produktionskostnaderna blir lägre.  

Av Scanias 52 100 anställda arbetar 15 000 i Södertälje på fem olika produktionsenheter för 

bearbetning och montering samt med forskning, marknad, inköp och finans. Examensarbetet utfördes 

på transmissionsmonteringen (DT) i Södertälje där axlar och växellådor till lastbilar och bussar 

monteras. Här arbetar ungefär 1200 personer. I organisationen tillhör transmissionsmonteringen en 

grupp med fabriker som tillsammans tillverkar drivlinan till fordonen, se figur 3. Här ingår även 

fabriken som monterar motorerna samt ett antal fabriker som gjuter och bearbetar de större delarna till 

växellåda, bakaxlar och motor. De delar som Scania inte tillverkar själva köps in, till exempel det som 

sedan blir framaxlarna. När växellådor, motorer, fram- och bakaxlar är monterade skickas de till en 

chassimontering. Vissa motorer säljs direkt till kund. Till chassimonteringen skickas även hytter som 

tillverkas i Oskarshamn och olika typer av balkar som tillsammans med bakaxelbryggorna tillverkas i 

Luleå. På tre olika chassimonteringar i Södertälje, Zwolle och Angers monteras delarna ihop till 

lastbilar och bussar, se figur 4.   
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Figur 3: Organisationsstrukturen för de olika fabrikerna. 

 

 

Figur 4: Produkterna som tillverkas i Scanias fabriker i Sverige och hur de rör sig mellan fabrikerna. 
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2 Teori 

Följande kapitel redovisar den teoretiska referensramen för projektet. Fokus ligger på att beskriva och 

kartlägga konceptet industri 4.0 och användningsområden för insamling av data.  

2.1 Produktionshistoria 
Den första industriella revolutionen skedde i slutet av 1700-talet till i början av 1800-talet och innebar 

att samhället gick från hantverk och jordbruk till industri (Groover, 2001). Ångmaskinen var central 

och möjliggjorde utvecklingen (Bellgran & Säfsten, 2005). Vid slutet och 1800-talet till början av 

1900-talet pågick en ny förändring i industrin som möjliggjordes av elektriciteten och kom att kallas 

den andra industriella revolutionen. Genom att skapa standardiserade och därmed utbytbara delar i en 

produkt blev det möjligt att massproducera produkter på ett löpande band (Bellgran & Säfsten, 2005). 

Under slutet av 1900-talet skedde den tredje industriella revolutionen där datorer hade en viktig roll i 

syftet att automatisera produktionen (Xu, David, & Hi Kim, 2018). Nu finns det de som menar att en 

fjärde industriell revolution är på väg att ske, det nya arbetssättet inkluderar digitalisering, uppkopplad 

utrustning och hantering av stora datamängder och kallas ofta för Industri 4.0 (Lasi & Kemper, 2014).  

2.2 Smart industri 
I Sverige finns en strategi som heter Smart industri som syftar till att Svensk industri ska förbli 

konkurrenskraftig globalt (Näringsdepartementet, 2015). Strategin inkluderar enligt 

Näringsdepartementet (2015) de fyra delarna Industri 4.0, hållbar produktion, kunskapslyft industri 

och testbädd Sverige, se figur 5.  

 

 

Industri 4.0 står för digitalisering och att svensk industri ska vara ledande när det gäller att utnyttja 

digitalisering. Näringsdepartementet (2015) menar att svensk industrin måste ta till vara på 

digitaliseringen för att hålla sig konkurrenskraftig. Många svenska företag, till skillnad från norska och 

danska, saknar strategier för hur de ska utnyttja digitaliseringen. Med hållbar produktion menas att 

använda resurser effektivitet och utveckla miljövänliga lösningar vilket kan leda till fler jobbtillfällen. 

Genom kunskapslyft industrin ska rätt kompetens finnas för att möta industrins behov. Rätt kompetens 

ska utvecklas genom utbildningar under hela karriären, därför krävs nära samarbeten mellan industrin 

och akademin. Testbädd Sverige innebär att forskningen ska bidra till den svenska industrin 

(Näringsdepartementet, 2015).   

Figur 5: De fyra delarna av smart industri. 
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2.3 Industri 4.0 
Industri 4.0 (Industry 4.0, I4.0) är en strategi från tyska staten, från år 2011 med syftet att säkra 

tillverkande industri i Tyskland (Lasi & Kemper, 2014). I dagsläget finns det ett antal definitioner för 

vad I4.0 innebär som koncept. Fernández-Caramés och Fraga-Lamas (2018) menar att I4.0 är nästa 

steg i den organisatoriska utvecklingen för tillverkande industri. Förändringen förväntas innehålla ett 

antal tekniker så som sakernas internet (Internet of Things, IoT), cyber-fysiska system (Cyber Physical 

Systems, CPS), 3D-skrivning, big data-analys, moln, simulering, autonoma robotar, självkörande 

truckar (Automated Guided Vehicles, AGV), artificiell intelligens (Artificial Intelligence, AI) samt 

virtuell eller förstärkt verklighet (Virtual/Augmented Reality, VR/AR) (Fernández-Caramés & Fraga-

Lamas, 2018). I4.0 menas av andra innebära en hög grad av digitalisering i industrin som innebär att 

maskiner kommunicerar med varandra genom datorer (Arndt, Auth, & Anderl, 2018).  

Syftet med I4.0 är att förbättra flexibiliteten och få ut mer värdeskapande ur en process (Lasi & 

Kemper, 2014). Konceptet kommer också leda till högre hastighet och effektivitet (Ferrari m.fl., 2018) 

vilket i sin tur leder till bättre konkurrenskraft (Müller, Vette, Hörauf, Speicher, & Burkhard, 2017; 

Oborski, 2018). 

2.3.1 Anpassningar inför förändringen 
I4.0 kommer att innebära ett behov av nya kompetenser inom industrin (Krason, Maczewska, & 

Polak-Sopinska, 2019). Det kommer innefatta till exempel kompetens inom programmering och 

dataanalys eftersom I4.0 innefattar stora datamängder (Krason m.fl., 2019). För att kunna producera 

tillförlitlig data kommer mättekniken bli viktig, om processer ska kunna bli robusta och kontrollerade 

är det viktigt att arbeta med osäkerheten i processerna (Szipka, 2018). Människa-maskin-gränssnittet 

kommer vara en viktig förutsättning för utvecklingen (Krason m.fl., 2019). Sakhapov & Absalyamova 

(2018) konstaterar att ingenjörsutbildningar kommer att behöva utvecklas och anpassas för att möta 

krav på kompetens. För att stärka förutsättningar för avancerad produktion i Sverige skapas 

samarbeten mellan industrin och universitet så som Södertälje Science Park, som är ett samarbete 

mellan Kungliga tekniska högskolan och bland annat Scania och Astra Zeneca (Södertälje Science 

Park, 2019).  

2.3.2 Koncept kopplade till datainsamling 
Genom litteraturstudien framkom att insamling och analys av data är en viktig del av I4.0. Ett antal 

koncept inom I4.0 är därmed kopplade till data, de beskrivs mer ingående i följande avsnitt. Genom att 

koppla upp utrustning kan en stor datamängd samlas in automatiskt vilket ger bättre möjligheter till 

analys. Följande koncept kan därför vara användningsområden för uppkopplad utrustning och blir 

därmed relevanta för projektet. 

Big data 

Sharda, Delen, Turban, Aronson och Liang (2014) definierar big data genom volym, variation och 

hastighet. Volym innebär att mängden data ökar genom att till exempel sensorer eller uppkopplad 

utrustning samlar in data automatiskt. Med variation menas att fler olika typer av data kan samlas in. 

Hastigheten syftar till i vilken hastighet datan behövs jämfört med hur fort det går att samla in och 

analysera den.  

Det ses som gynnsamt inom I4.0 att samla så mycket data som möjligt från olika delar av värdekedjan, 

helst i realtid (Fernández-Caramés & Fraga-Lamas, 2018), vilket det finns ett behov av i dagens 

industri (Oborski, 2012). Ett tillvägagångssätt innebär att organisera datan så flexibelt som möjligt så 

att den ska kunna användas på många olika sätt för att förbättra kvalitet och effektivitet (Fernández-

Caramés & Fraga-Lamas, 2018). Det är viktigt att göra datan begriplig för människor genom att 

visualisera (Xu, Mei, Ren, & Chen, 2017). Visualiseringarna bör utformas så att de viktigast 

aspekterna i processen framgår tydligast, därför är det betydelsefullt att analysera processen för att ta 



7 

 

reda på vilka faktorer som är av störst vikt i den aktuella processen. Det kan vara till exempel stopptid 

eller beläggning.  

Molnbaserade lösningar 

Molnbaserade lösningar (Cloud Computing, CC) kan fungera 

enligt följande loop (Ferrari m.fl., 2018), se figur 6. 

1. Utrustningen utför mätningar i produktionen och 

skickar automatiskt mätvärdena till molnet.  

2. Mätvärdena analyseras i molnet med hjälp av 

algoritmer.  

3. Optimeringsparametrar skickas tillbaka till 

utrustningen. 

4. Parametrarna används för att förbättra arbetssättet.  

Det är troligt att arbetssättet kommer användas i industrin 

inom några år (Ferrari m.fl., 2018). Det innebär med andra 

ord att utrustningen kommer justera sig själv för att optimera 

arbetet.  

Artificiell intelligens  

Artificiell intelligens (Artificial Intelligence, AI) innebär 

enligt Balkenius, Skeppstedt och Gärdenfors (u.å.) att på konstgjord väg skapa något som liknar 

hjärnans förmåga att till exempel dra slutsatser och planera. Det innebär med andra ord att med hjälp 

av AI kan en maskin lära sig hur den själv fungerar och bör justera sig för att optimera processen. För 

att kunna åstadkomma AI krävs stora datamängder organiserade enligt rätt struktur (Haroon, 

Viswanathan, & Shenoy, 2018). Det kan ligga svårigheter i att organisera datan på rätt struktur men 

det är nödvändigt för att få systemet att fungera (Haroon m.fl., 2018). AI appliceras ofta på 

komponenter i ett system, det kan till exempel vara en maskin i ett produktionssystem. I många fall 

har komponenterna inte samma mål som systemet vilket resulterar i problem när AI appliceras då AI 

inte har samma förmåga att tänka och prioritera som en människa har (Tsyganov, 2018). Lu (2019) 

menar att AI på många sätt är revolutionerande men ändå har potentiella brister och problematik som 

måste lösas innan det på allvar kan implementeras i industrin. 

Simulering och digital tvilling 

Simulering används för att göra en förenklad modell av hur ett system förändrar sig under tid och 

sedan använda det för att förstå eller förbättra systemet (Robison, 2014). En simuleringsmodell bör 

vara så enkel som möjligt då det är mer flexibelt, kräver mindre data, tar kortare tid att bygga, tar 

kortare tid att köra samt att det är enklare att förstå resultatet. Det blir därför viktigt att simuleringen 

har ett tydligt syfte (Robison, 2014).  

Inom I4.0 nämns ofta konceptet digital tvilling. En digital tvilling är en simuleringsmodell som så 

exakt som möjligt efterliknar ett verkligt system eller en maskin (Schluse, Priggemeyer, Atorf, & 

Rossmann, 2018). Modellen används i olika syften så som olika utvecklingsprojekt (Schluse m.fl., 

2018; Gurjanov, Zakoldaev, Shukalov, & Zharinov, 2018), för att styra det verkliga systemet (Ferrari 

m.fl., 2018; Gurjanov m.fl., 2018) eller för att utbyta information genom hela produktens livscykel 

(Ferrari m.fl., 2018). Simuleringsmodellen kan utvecklas ytterligare varje gång den används för att 

hela tiden passa lite bättre till nya syften (Schluse m.fl., 2018).  

Cyber-fysiskt system och sakernas internet  

Sakernas internet (Internet of Things, IoT) utgör en förutsättningen för att saker och utrustning ska 

kunna kommunicera med varandra (Müller m.fl., 2017). Genom IoT kan en länk skapas mellan den 

fysiska världen och den virtuella värden som är en förutsättning för att skapa så kallade cyber-fysiska 

system (Cyber Physical System, CPS) (Müller m.fl., 2017).  

Figur 6: En molnlösning. 
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Inom CPS nämns tre typer av integrering, vertikal, horisontell och end-to-end integrering (Kagermann, 

Wahlster, & Helbig, 2013). Vertikal integrering syftar till att koppla ihop ett antal olika system inom 

en smart fabrik medan horisontell integrering syftar på att koppla ihop olika funktioner i värdekedjan 

både inom och utanför företagsgränser. End-to-end integrering handlar om att koppla ihop hela 

värdekedjan från order till leverans. Med hjälp av de här typerna av integrering kan hela systemet 

optimeras istället för att olika delar använder sig av olika typer av lösningar (Kagermann m.fl., 2013).  

Det kan finnas luckor i kommunikationen på ett företag, till exempel mellan olika avdelningar (Müller 

m.fl., 2017). Müller m.fl. (2017) beskriver ett specifikt fall där kommunikationen var bristfällig mellan 

designavdelningen och tillverkningen vilket ledde till fördröjning i tillverkningsprocessen. Problemet 

löstes genom en mobilapplikation i vilken verkstadsgolvet kunde notera problem med produkten direkt 

i en 3D-ritning och skicka det direkt till designavdelningen istället för att notera det på en ritning som 

gick till designavdelningen när produkten var färdig. Genom smarta funktioner blev applikationen 

lättare att använda (Müller m.fl., 2017).  

Oborski (2018) beskriver ett produktionssystem där operatörerna kunde mäta produkter med 

elektronisk mätutrustning. Systemet lagrar sedan mätvärdena automatiskt. Därmed behöver inte 

operatörerna notera i systemet vilket förenklar deras arbetsuppgifter och utnyttjar kompetensen på ett 

gynnsammare sätt (Oborski, 2018). 

2.3.3 Problematik kring konceptet 
Det finns i dagsläget inte särskilt mycket kritisk litteratur kring I4.0. Özdemir (2018) menar att det 

beror på att debatten befinner sig i en ekokammare. Med begreppet ekokammare menas att många 

aktörer har samma bakgrund och uppfattning och därför förstärker varandra utan att ta del av andra 

åsikter än de gemensamma. Vidare menar Özdemir (2018) att det ligger mycket oklarheter i konceptet 

och hur system ska säkras om någonting går fel. I ett system där allt är uppkopplat kommer hela 

systemet fallera om någon komponent i systemet faller (Özdemir, 2018). Genom att samla in mycket 

data kopplat till operatörer kan känslig data skapas. Det blir därmed extra viktigt med rutiner kring 

vem som har tillgång till vilken data samt att datan säkras mot intrång från obehöriga (Arndt, Auth, & 

Anderl, 2018).  

Collingridge (1980) menar att det finns ett kontrolldilemma kring ny teknik. När teknik eller 

uppfinningar är nya är de å ena sidan ofta lätta att förändra och designa om. Det är å andra sidan svårt 

att testa tekniken och förstå hur den kommer att påverka samhället och vilka problem den kan resultera 

i. Om tekniken sedan blir etablerad och använd av många kommer fel och brister upptäckas. Nu är det 

istället svårt, dyrt och tidskrävande att ändra på tekniken. Enligt kontrolldilemmat är det därmed 

viktigt att undersöka ny teknik, som till exempel lösningar kopplat till I4.0 innan de implementeras i 

verkligheten.  

2.3.4 Arbetsmiljö 
När en ny arbetssituation skapas ändras därmed arbetsmiljön. Genom ny teknik menar Romero m.fl. 

(2016) att helt nya typer av operatörer kan skapas. Det rör sig om operatörer som blir starka genom 

exo-skelett, får mer information genom AR eller som kan kartläggas med hjälp av position och puls. 

Även Arndt m.fl. (2018) poängterar att operatörerna kan få stöd av nya system. Nya 

informationssystem kan frigöra personal från att skriva rapporter så att de istället kan ägna sig åt sina 

huvudsakliga arbetsuppgifter (Oborski, 2018).  

Med nya möjligheter till digitalisering och insamling av data finns nya möjligheter att samla in 

information kring var operatörer befinner sig eller hur de presterar (Sallem, 2018). Genom de nya 

möjligheterna uppkommer även frågor kring lämpligheten i att samla in personlig data samt 

integritetsfrågor. Sallem (2018) har studerat en gruvverksamhet och möjligheten att införa ett system 

som kartlägger var operatörerna befinner sig för att lättare kunna hitta dem vid en olycka. Studien 

kartlade operatörernas inställning till ett sådant hjälpmedel för att skapa en förståelse för hur de skulle 
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förhålla sig till ett sådant hjälpmedel, om de skulle känna sig övervakade eller om de skulle känna sig 

tryggare. Resultatet visar att operatörerna som upplever att de har en farlig arbetsmiljö där de arbetar 

ensamma ser en vinning i hjälpmedlet och ställde sig därför positiva till det. Medan operatörer som 

inte arbetar ensamma och dessutom har mindre beslutsfattande i sitt arbete skulle känna sig 

övervakade av ett sådant system. Studien tog även upp vem som har kontrollen över informationen. 

De tillfrågade menade att det kan ge en känsla av kontroll om samma avdelning gör alkohol- och 

drogtester även skulle behandla informationen om de anställdas positioner. Sallem (2018) menar att 

det är en fråga om vilken vinning en anställd får av ett system och samtidigt handlar det om tillit och 

kontroll.  

Då I4.0 innebär många nya typer av teknik och digitalisering finns risken att någonting i tekniken inte 

fungerar. Teknikstrul kan ge upphov till frustration och stress och därmed medverka till en sämre 

arbetsmiljö menar Söderström (2015). Även system som syftar till att förenkla arbetsuppgifter eller få 

dem att gå snabbare kan enligt Söderström (2015) bidra till att arbetet tar längre tid eller blir mer 

komplicerat. Därför är det viktig att se över hur system fungerar, användarvänligheten och 

implementera tekniken först när den är mogen. 

2.4 Statistisk processtyrning 
Statistisk processtyrning (Statistical Process Control, SPC) är en metod för att säkra kvalitén på en 

produkt genom att kontrollera processen (Montgomery, 2013). Om utrustning kopplas upp för att 

samla in data, kan SPC användas för att analysera datan och säkra kvaliteten.  

I en process finns enligt Montgomery (2013) alltid faktorer som inte går att påverka men som påverkar 

resultatet av processen. Variationen kan vara innanför toleranserna, vilket gör att det inte direkt 

påverkar kvaliteten hos produkten men ändå säger något om processen. Genom att genomföra 

regelbundna tester av resultatet och utföra statistiska analyser, kan problem upptäcks genom att 

identifiera strukturer i mätvärdena. Ett vanligt sätt är att räkna ut medelvärdet (µ) och 

standardavvikelsen (σ) på ett stort antal mätvärden, för att sedan göra mindre tester och undersöka om 

de befinner sig utanför en förbestämd kontrollgräns. Kontrollgränsen kan väljas på olika sätt beroende 

på hur processen fungerar, en vanlig gräns är tre standardavvikelser från medelvärdet. Tre typer av 

strukturer kan identifieras; uteliggare är ett enstaka värde utanför kontrollgränserna, trender innebär att 

processens medelvärde håller på att förändras och mönster är återkommande strukturer, se figur 7. Ny 

teknik möjliggör fler tester som dessutom kan ske automatiskt vilket förenklar metoden avsevärt 

(Montgomery, 2013). 

 

Figur 7: Dataanalys med hjälp av SPC. 
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2.5 Kvalitetssäkring 
Illés, Tamás, Dobos och Skapinyecz (2017) menar att I4.0 kommer ge nya möjligheter att säkra och 

förbättra kvalitet på en produkt. Det beror på att det kommer bli möjligt att samla in nya typer av data 

som kan användas för att hitta fel på produkten. Tekniken kommer innebära att det snart blir möjligt 

att förutsäga fel på produkten och därmed kunna hindra att de inträffar. Det kan ske genom att olika 

typer av algoritmer analyserar datamängden till exempel genom SPC (Albers m.fl., 2017). Enligt 

Volker och Schmitt (2018) kan digital kvalitetskontroll skapa robustare produktionssystem. Ett viktigt 

först steg är enligt Illés m.fl. (2017) att kartlägga hur fel kan upptäckas i datamängden och vilken typ 

av data som är relevant att samla in.  

2.6 Tillståndsbaserat underhåll 
Tillståndsbaserat underhåll (Condition Based Maintenance, CBM) på ett system innebär att systemet 

övervakas i syfte att upptäcka fel innan de uppstår (Jantunen, Sharma, Campos & Baglee, 2018), 

därmed kan stopptid minimeras. Cachada m.fl. (2018) menar att även korta stopptider i längden kan 

bli väldigt dyrt och därför är det önskvärt att undvika all stopptid. CBM skapar en förutsägbarhet i 

systemet som gör det lättare att undvika stopptid (Cachada m.fl., 2018; Jantunen m.fl., 2018). Jantunen 

m.fl. (2018) menar därför att CBM bör användas vid alla tillfällen där det är möjligt. Tillfällen då det 

inte är möjligt att använda CBM är till exempel när tiden mellan att ett fel går att upptäcka och 

haveriet är för kort.  

Enligt Jantunen m.fl. (2018) består CBM av sex block där det första blocket skapar en signal av en 

verklig händelse, till exempel en operation. Nästa block behandlar signalen med algoritmer för att få ut 

meningsfull information och skicka den till en databas. Därefter jämför det tredje blocket 

informationen med historisk information för att bestämma i vilket stadie utrustningen befinner sig i. 

Två kommande block diagnostiserar utrustningens tillstånd. Det sista blocket bestämmer ett lämpligt 

underhåll och schemalägger det i systemet (Jantunen m.fl., 2018).  

2.7 Toyota och slöserier 
Toyotas produktionssystem (Toyota Production System, TPS) är relevant för arbetet då SPS bygger på 

det. En viktig del av TPS är att eliminera slöseri (Liker, 2004), vilket är något som även Scania 

eftersträvar. I Toyotas produktionssystem finns enligt Liker (2004) åtta typer av slöseri som ska 

elimineras: 

1. Överproduktion innebär att producera mer än vad företaget fått order på. Det räknas som det 

värsta slöseriet då det leder till flera av de andra slöserierna som till exempel onödiga 

transporter och lager.  

2. Väntan innebär att personalen får vänta och därmed inte kan utföra något arbete under tiden.  

3. Onödig transport, om transportvägarna är onödigt långa och ineffektiva kommer det leda till 

arbete som inte skapar värde samtidigt som onödigt många produkter befinner sig i systemet.  

4. Överarbete, att göra mer än nödvändigt ger inget ökat värde till kunden.  

5. Lager, för stora lager leder till längre ledtider mer transporter och lagerkostnader.  

6. Onödiga rörelser är slöseri eftersom det inte skapar värde, om det går att göra på ett 

effektivare sätt ska det eftersträvas.  

7. Defekter, eller kvalitetsavvikelser är ett slöseri eftersom det leder till att felet måste åtgärdas 

samtidigt som fler produkter måste kontrolleras.  

8. Medarbetares outnyttjade kreativitet innebär att förbättringar, idéer och tid går förlorad.  
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3 Metod 
Arbetet skedde i en iterativ process som beskrivs av Ranhagen (1995). Det innebar dels att planering 

av arbetet skedde successivt när en ny fas påbörjades. Arbetet med den teoretiska referensramen 

utfördes iterativt i tre cykler. Många faser överlappade varandra för att ge ytterligare möjlighet till 

iterativt arbete, på så sätt kunde jag lätt gå vidare till nästa fas för att sedan gå tillbaka, utan att fastna i 

en tidig fas i projektet under en för lång tid. Projektet bestod av följande faser: 

1. Planering 

2. Teori 

3. Kartläggning av nuläge 

4. Kartläggning av framtid  

5. Analys av nuläge och framtid 

6. Kravspecifikation 

7. Konceptframtagning 

8. Implementeringsstrategi 

Projektet utgick ifrån nuläget på den aktuella monteringslinan samt en framtidsbild för fabriken och 

företaget i stort. Det första steget i projektet efter planeringen var därför att kartlägga nuläget och 

framtidsbilden. Projektet gick sedan ut på att hitta lösningar för att på lång sikt komma närmare 

framtidsläget med hjälp av uppkopplad utrustning, se figur 8. I följande kapitel beskrivs metoderna 

som användes i projektet.  

 

 

3.1 Planering 
Projektet sträckte sig under hela vårterminen 2019 och planerades enligt följande Gantt-schema i figur 

9. Att planera med hjälp av ett Gantt-schema kan enligt Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2013) 

bidra till en helhetsbild och därmed att jag visste vad som skulle göras när. I veckobreven planerades 

veckornas huvudmål och i veckoplaner skrev jag upp vad jag skulle göra varje dag under varje vecka. 

Möten planerades med hjälp av Outlook. Projektet innefattade två redovisningar, en 

mittidsredovisning ägde rum under vecka 12 och en slutredovisning vecka 23. 

Figur 8: Projektets metod. 
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Figur 9: Planeringen av projektet illustreras i ett Gantt-schema. Varje fas har en egen färg. Rapportering av arbetet skedde 

kontinuerligt under hela projektet. 

3.2 Teori 
Då alla slutsatser och beslut i projektet baserades på forskning, genomfördes en litteraturstudie där 

relevant forskning om industri 4.0 och uppkopplad utrustning sammanställdes. Det huvudsakliga syftet 

med fasen var att besvara den första frågeställningen och med andra ord kartlägga syftena med 

uppkopplad utrustning. Databaserna Scopus och Web of Science användes i första hand för att hitta 

forskningsartiklar. Sökord som ”industry 4.0”, ”connected devices” och ”assembly” användes. Genom 

att lägga till sökordet ”assembly” ökade relevansen på artiklarna för en monteringsmiljö. Jag använde 

mig även av referenserna i artiklarna som jag hittade genom sökningarna. I litteraturstudien 

eftersträvades så nya artiklar som möjligt då industri 4.0 är ett nytt koncept och äldre forskning skulle 

kunna ge en icke uppdaterad och felaktig bild av konceptet. För att få ytterligare tips på relevant 

litteratur tog jag även hjälp av flera doktorander vid Luleå tekniska universitet. Artiklarna 

kompletterades med fakta från böcker om produktionsteknik och kvalitet.  

3.3 Nulägeskartläggning 
För att få en bild av nuläget på företaget kartlade jag det främst med hjälp av olika typer av intervjuer 

och observationer. Fokus i kartläggningen var dels att få en förståelse för hur uppkopplade system och 

uppkopplad utrustning kan användas i praktiken. Fasen fokuserade även på att besvara den andra 

frågeställningen kring vilken utrustning som finns i monteringen och samtidigt skapa en förståelse för 

hur olika funktioner samverkar i dagsläget. Det är viktigt att förstå organisationsstrukturen hos ett 

företag innan förändringar planeras och genomförs (Sveningsson & Sörgärde, 2014). Förutom att 

skapa förståelse kring aspekter som är relevanta för uppkopplad utrustning, kartlades därför även 

organisationsstrukturen hos den aktuella produktionsenheten. 

3.3.1 Monteringspraktik 
Jag genomförde en monteringspraktik på bakaxelmonteringens fyra områden under två dagar, där jag 

arbetade på ett område under varje halvdag. Genom arbetsrotationen roterade jag med olika 

montörerna på de olika områdena, vilket innebar att jag hann med att jobba på ungefär 80 % av alla 
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positioner på monteringslinan. Praktiken bestod både av en typ av deltagande observation och 

monteringsarbete på olika positioner. En deltagande observation innebär att en användare, som i det 

här fallet är en montör, utför en uppgift och samtidigt får svara på frågor om hur arbetet utförs och 

varför (Wikberg Nilsson m.fl., 2013). Metoden bidrar enligt Wikberg Nilsson m.fl. (2013) till ökad 

förståelse för arbetet inklusive svårigheter och problem. På monteringspraktiken kunde jag därför 

skapa en ökad förståelse för arbetet i monteringen, vilka problem som fanns och vad som kunde 

underlätta arbetet. Genom att själv montera kunde jag förstå problem som är för vardagliga för att 

montörerna ska lägga stor vikt vid dem. 

3.3.2 Intervjuer  
Under kartläggningen av nuläget intervjuade jag en mängd olika personer inom olika funktioner med 

olika arbetsuppgifter för att täcka alla aspekter som kan vara relevanta för projektet. 

Produktionssystem är dynamiska vilket ökar svårigheten i att kartlägga dem (Bellgran & Säfsten, 

2005). I intervjuerna försökte jag därför skapa en bild både över hur produktionssystemet fungerar i 

dagsläget och i vilken riktning det utvecklas. Jag använde huvudsakligen semi-strukturerade intervjuer 

som enligt Osvalder, Rose och Karlsson (2010) består av både öppna och förutbestämda frågor, vilket 

leder till att intervjun både kan bestå av en diskussion och av frågor och svar. Jag förberedde mig inför 

intervjuerna genom att punkta upp vad jag ville ta reda på under varje intervjutillfälle. Intervjuerna 

bestod sedan av samtal där jag ibland ställde frågor och ibland fick spontana svar på de förberedda 

punkterna bara genom samtalet. Osvalder m.fl. (2010) menar att intervjutypen är lämplig när 

intervjuaren vet ungefär vad målet med intervjun är men ändå vill ge intervjupersonen möjlighet att 

berätta vidare utanför frågorna.  

Jag intervjuade den produktionstekniska gruppchefen på axelmonteringen kring vilka arbetsuppgifter 

produktionsteknik har och hur de arbetar. Två intervjuer ägnades åt att kartlägga kvalitetsarbetet på 

fabriken där den första intervjun var fokuserad på arbetet i dagsläget och den andra fokuserades mer 

mot användningsområden för data och möjliga framtida arbetssätt. På den första intervjun medverkade 

en kvalitetstekniker och på den andra intervjun medverkade samma kvalitetstekniker och dessutom en 

kvalitetsingenjör. Inom underhåll intervjuade jag en person som arbetar med åtdragningsteknik då det 

är centralt inom montering. Intervjun fokuserade därmed både på arbetsuppgifterna för underhåll och 

på åtdragningsteknik. En intervju hölls med en IT-samordnare för att få en förståelse för vilka system 

som finns inom IT och eventuella förändringar och kostnader som kan behövas för att samla mer data. 

För att kartlägga det nuvarande arbetet med stopptid höll jag inte någon formell intervju utan 

diskuterade istället ämnet med flera produktionstekniker.  

3.3.3 Studiebesök 
Det finns system inom Scania som i dagsläget inte används på bakaxelmonteringen, men kan komma 

att installeras i framtiden. För att få en insikt i systemen utförde jag två studiebesök. Det ena 

studiebesöket omfattade systemet EBBA som används på växellådsmonteringen och det andra 

handlade om programmet ToolsNet på motormonteringen. Besöken bestod i båda fallen av både en 

visning av systemen, diskussion och intervju. 

3.3.4 Verktygskartläggning 
För att kunna prioritera vilka verktyg som i slutändan ska kopplas upp kartlades verktygen på 

bakaxelmonteringen. I kartläggningen användes databaser, register och intervjuer.  

En första kategorisering gick ut på att dela in utrustningen i maskiner och stödutrustning med hjälp av 

ett verktygsregister. Maskinerna utför ett arbete medan stödutrustning endast rör vid produkten. 

Exempel på maskiner är skruvdragare (förkortas härefter till dragare) och sådant som förflyttar 

produkten medan stödutrustning kan vara hylsor eller mothåll. Ingen stödutrustning går att koppla upp, 

därför valde jag att inte kartlägga den ytterligare. Maskinerna delades sedan i olika typer med hjälp av 

samma register. Exempel på olika typer av maskiner är dragare, silikonmaskin och vision-kamera. 
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Kategorierna undersöktes närmare genom att kartlägga vad varje maskin utför, om den är möjlig att 

koppla upp och om det ger något värde. Vissa kategorier innehöll bara en utrustning medan andra 

innehöll många. Kategorierna dragare och pressar innehöll 60 respektive 16 utrustningar som sedan 

undersöktes närmare.  

För att undersöka dragarna och pressarna användes verktygsregistret för att ta reda på utrustningens 

ID-nummer (SV-nummer) och på vilken position utrustningen används. För att ta reda på vilka 

utrustningar som inte är möjliga att koppla upp intervjuades en person som arbetar med underhåll för 

dragare. För att undersöka upplevda problem med utrustningen intervjuades team leaders på 

områdena. Det kan vara relevant att kartlägga en upplevelse även om det inte skulle vara ett verkligt 

problem, då det kan vara en sådan upplevelse som leder till att någon stödfunktion får som uppgift att 

åtgärda det upplevda problemet.  

Stopptidsdatabasen PUS (Produktionsuppföljningssystem) användes för att ta reda på vilken utrustning 

som orsakar mest stopptid. Jag valde att använda mig av tidsintervallet från 2019-01-01 till och med 

2019-03-31, då det är en tillräckligt lång tid för att ge en bild av vilken utrustning som orsakar 

problem, men samtidigt en tillräckligt kort tid för att datamängden ska vara hanterbar. Stoppen är 

kategoriserade utifrån vad som orsakade stoppet, det kan till exempel vara utrustningen, materialet 

eller att montören inte följt standard. I min kartläggning av stopptiden använde jag de stoppen som var 

kopplade till utrustningen. Därefter är stoppen märkta med en fritext, här valde jag ut de stoppen som 

var relaterade till dragare eller pressar, till exempel ”rödpressning”, ”seg dragare” eller ”dragaren 

slutade fungera”. En operation som blivit röd är en operation som inte uppfyllt de förinställda kraven. 

Jag summerade därefter stopptiden för varje utrustning.  

Alla utrustningar är klassade från A till D utefter hur kritiska de är för produktionssystemet, där A är 

mest kritiskt. Klassningarna noterades i kartläggningen från ett utdrag ut programmet Maximo som 

underhållspersonalen använder sig av. En del operationer som utförs på produkten är särskilt kritiska 

och kan leda till allvarliga fel om de inte utförs på rätt sätt. Felen kallas då för C- eller L-fel. 

Utrustning som utför de operationerna markerades i kartläggningen.   

3.4 Framtidskartläggning 
I framtidskartläggningen låg fokus på att skapa förståelse för företagets utvecklingsplaner. För att få 

en bred bild av framtidsmålen kartlade jag både lokalt på monteringslinan och produktionsenheten 

men även globalt på företaget och i branschen. En del av framtidskartläggningen handlade om att hitta 

möjligheter till lösningar genom ny teknik kring uppkopplad utrustning. 

3.4.1 Intervjuer 
I framtidskartläggningen förekom både ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. De semi-

strukturerade intervjuerna gick till på samma sätt som i nulägeskartläggningen, se avsnitt 3.3.1. En 

ostrukturerad intervju innebär enligt Osvalder m.fl. (2010) öppna frågor där intervjupersonen kan styra 

intervjun till viktiga ämnen. Genom ett studiebesök på Scanias Smart Factory Lab genomfördes tre 

ostrukturerade intervjuer med personer som arbetar där. Här passade ostrukturerade intervjuer då jag 

inte i förväg visste vilka personer jag skulle möta i labbet och vad deras kompetens låg inom. En av 

intervjuerna fokuserades främst på teknik inom ramen för I4.0 som är möjlig att implementera i 

monteringsmiljö medan de andra två snarare fokuserade på mål och visioner inom olika delar av 

företaget. Jag genomförde en semi-strukturerad intervju med en person som arbetar med digitalisering 

och IT för att få svar på ytterligare frågor om Scanias framtid. För att även täcka in ett lokalt 

perspektiv genomförde jag en semi-strukturerad intervju om kompetensförsörjning på 

produktionsenheten.  
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3.4.2 Föreläsningar 
Under Södertälje Science Week, 30 januari till 2 februari hölls ett antal föreläsningar inom området 

uppkopplad utrustning och industri 4.0 som jag närvarade vid för att få en bild av hur uppkoppling kan 

användas i nuläget och i framtiden. Föreläsningarna gav mig ett mer praktiskt komplement till 

litteraturstudien och arrangerades av AstraZeneca, Scania och KTH. 

3.5 Analys av nuläge och framtid 
I analysen jämfördes nuläget med framtiden för att hitta luckor. Problem i nuläget identifierades och 

kopplades ihop med möjligheter med den nya tekniken. Även dilemman med uppkopplad utrustning 

och stora datamängder togs upp i analysen. Genom att diskutera situationen och koppla ihop den till 

teori kunde slutsatser dras kring hur nuläget kan utvecklas mot Scanias framtidsvision.  

3.6 Kravspecifikation 
Bellgran och Säfsten (2005) menar att en kravspecifikation ska presentera vilka kriterier 

produktionssystemet ska uppfylla. Vidare menar Bellgran och Säfsten att kravspecifikationen bör 

baseras på företagets framtidsvisioner men samtidigt inkludera sådant som företaget gör bra i nuläget. 

Genom analys av nuläget och framtidsbilden sammanställdes kraven på lösningen i en 

kravspecifikation. Då jag hade valt att koncepten skulle utvecklas på en konceptuell nivå skulle den 

naturliga typen av krav bli svåra att värdera koncepten mot. Till exempel som att systemet ska vara lätt 

att använda, lätt att uppdatera och så vidare. Den bästa lösningen blev därför att basera kraven på 

slöserierna från Toyotas produktionssystem, då slöseri är något som Scania vill eliminera enligt SPS. 

Slöserierna kopplades ihop med kvalitet, effektivitet eller arbetsmiljö samt hur de är kopplade till 

datainsamling från verktygen. En del av slöserierna beror på verktygen och var därför starkt kopplade 

till verktygsdata. Andra krav hade indirekta kopplingar till utrustning, på två olika sätt. Antingen 

genom att vara kopplade till de slöserier som var direkt kopplade, det vill säga att om ett starkt kopplat 

slöseri minimerade ledde det till att även det indirekta slöseriet minimerades. Eller också kunde 

slöseriet minimeras med hjälp av datan även om det inte var beroende av verktygen. I båda fallen 

bedömdes kopplingen som svag.   

3.7 Konceptframtagning 
Koncept utvecklades i syfte att beskriva olika sätt som kravspecifikationen skulle kunna uppfyllas med 

hjälp av uppkopplad utrustning. På så sätt utvecklades koncepten för att lösa olika typer av problem i 

monteringen med hjälp av data från uppkopplad utrustning. Lösningarna utvecklades på en 

konceptuell nivå där olika programvaror eller system skulle kunna användas till samma lösning. 

Genom att utforma koncepten på ett generellt sätt kan de förhoppningsvis appliceras även på andra 

monteringslinor i framtiden.  

3.7.1 Idégenerering  
Under fasen användes brainstorming som enligt Wikberg Nilsson m.fl. (2013) är en metod som 

används för att generera idéer. Jag använde metoden både för att komma på nya idéer men även för att 

sammanställa alla idéer som uppkommit under andra faser av projektet. Jag utförde brainstorming 

både själv och tillsammans med min handledare på Scania.  

Brainstormingen skedde med tre olika teman behov och möjligheter, teori och krav. I analysfasen 

kopplades behov ihop med möjligheter, här genererades idéer på hur möjligheterna skulle kunna lösa 

problemen och vad det skulle innebära. Med andra ord sammanställdes och utvecklades tidigare idéer. 

I brainstormingen kring teorin eftersträvades det att hitta tillämpningsområden för system som 

beskrivs i forskningsartiklarna som lägger grunden för projektets teoretiska referensram. 

Brainstormingen genomfördes genom att jag först skrev upp hur systemet som är beskrivet i artikeln 

fungerade, sedan skrev jag upp vilka delar av systemet som redan finns på Scania idag och vilka som 
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hade varit användbara och hur det i sådana fall skulle fungerat. Krav-brainstormingen syftade till att 

hitta lösningar för minimera slöserierna med hjälp av uppkopplad utrustning. Jag genomförde den 

brainstormingen tillsammans med min handledare på företaget.  

3.7.2 Urval  
Urvalet av idéer baserades på tre kriterier; genomförbart, unikt och relevans. För att en idé skulle gå 

igenom urvalet krävdes att alla tre kriterier skulle uppfyllas. Med genomförbart menas att idéerna ska 

vara rimliga både i avseende på kostnad och arbetsinsats. Genom ett sådant kriterium rensade jag bort 

idéer som inte är realistiska. Att en idé är unik i idémängden betyder att den endast förekommer en 

gång, det betyder att när i stort sätt samma idé förekom i idémängden flera gånger ströks 

upprepningarna. På så sätt blev hela idémängden lättare att hantera. Vissa av idéerna krävde inte 

uppkopplad utrustning för datainsamling och gallrades bort för att de inte låg inom ramen för 

projektet. Med hjälp av kriterierna kunde idémängden reduceras till idéer som var meningsfulla att 

utveckla och arbeta vidare med.  

3.7.3 Konceptutveckling 
De utvalda koncepten utvecklades på ett konceptuellt plan för att de skulle kunna vara 

tillämpningsbara med hjälp av olika typer av datasystem. För att skapa en förståelse för koncepten 

beskrevs ett problem som förekommer i monteringen tillsammans med en lösning som konceptet kan 

erbjuda, rutiner i drift och vilken förstudie som krävs. Genom rutinerna i drift besvaras den tredje 

frågeställningen och därmed kartlades vilka anpassningar som kan behövas i verksamheten. 

3.8 Värdering av koncept  
En workshop är ett tillfälle där människor samlas för att kreativt utforska ett givet ämne (Wikberg 

Nilsson, Ericsson & Törlind, 2017). I projektet genomfördes en workshop tillsammans med 

produktionsteknikerna i syfte att utvärdera koncepten och få nya infallsvinklar på hur de skulle kunna 

utvecklas. Workshopen inleddes med att jag beskrev examensarbetet och vad jag har arbetat med. Jag 

presenterade sedan de fyra koncept som berör produktionstekniks arbete, se bilaga 1. Det innebär att 

produktionsteknikerna kan ha större förståelse för de koncepten än för andra koncept som inte berör 

deras arbete. Efter presentationen av varje koncept fick teknikerna diskutera några frågor kring hur 

respektive koncept skulle kunna förändra deras arbete. 

Koncepten värderades mot kravspecifikationen för att utreda hur koncepten minimerar slöseri. Här 

noterades om konceptet minimerar slöseriet direkt eller om det sker genom minimering av ett annat 

slöseri. Syftet var inte nödvändigtvis att utesluta någon koncept eftersom koncepten löser olika typer 

av problem. Istället kunde alla koncept som visade sig minimera slöseri gå vidare i värderingen.  

I den ekonomiska analysen jämfördes besparingar med kostnader för varje koncept för att skapa en 

bild av lönsamheten i koncepten. Jag genomförde analysen både själv och tillsammans med min 

handledare. Även den upplevda osäkerheten markerades i analysen. Då det inte var möjligt att 

uppskatta hur mycket pengar varje koncept skulle kosta för företaget analyserades istället 

besparingarna i form av stopptid och kvalitetsavvikelser med mera. Kostnaderna analyserades i form 

av hur omfattande förstudien är och hur stora inköp som är nödvändiga. Då det inte var möjligt att veta 

exakt hur långt tid koncepten kommer förbruka formulerades de tre nivåerna liten, medelstor och stor, 

för att kunna jämföra besparingar med kostnader samt koncepten med varandra.  

Koncepten prioriterades efter lönsamhet baserat på den ekonomiska analysen. Jag valde här att värdera 

koncepten mot varandra då inget koncept behövde uteslutas. Prioriteringen gick ut på att koncepten 

först ordnades efter besparingar för att sedan ordnas efter kostnader. Därefter sammanvävdes listorna 

till en gemensam ordning för lönsamheten. Jag prioriterade koncepten både själv och tillsammans med 

min handledare för att validera.  
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3.9 Implementeringsstrategi 
Först utformade jag en implementeringsstrategi för varje koncept. Momenten i en implementering 

identifierades samt i vilken ordning de lämpligtvis ska genomförs. För vissa koncept krävdes till 

exempel att utrustningen kopplades upp först eftersom en datamängd behövdes i förstudien. Sedan 

identifierade jag vilken typ av utrustning som var relevanta för konceptet. Det kunde till exempel vara 

utrustning med en viss märkning eller egenskap. Utrustningen som inte var möjligt att koppla upp eller 

redan var uppkopplad uteslöts. 

För att skapa en tydlig roadmap av informationen skapades illustrationer av implementeringen av varje 

koncept. Illustrationerna bestod av rader med rutor längs en horisontell tidsaxel, där varje rad 

motsvarar ett koncept och varje ruta motsvarar ett moment i implementeringen. Baserat på 

prioriteringsordningen flyttades koncepten i sidled. Då det är ekonomiskt mest lönsamt att koppla upp 

många utrustningar samtidigt eftersträvades att koppla upp utrustningar för flera koncept vid samma 

tillfälle. Här inkluderades även den fjärde frågeställningen då teknik som inte ännu är mogen flyttades 

fram i tiden.   
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4 Nulägesbeskrivning 
Följande kapitel beskriver resultatet av kartläggningen på produktionsenheten och den specifika 

monteringslinan. Här beskrivs hur organisationen ser ut, hur produktionen fungerar samt vilka verktyg 

och system som finns i nuläget. Kapitlet inkluderar även system som finns på andra 

produktionsenheter och monteringslinor inom Scania.  

4.1 Produkt 
På transmissionsmonteringen tillverkas axlarna och växellådorna till bussarna och lastbilarna som 

monteras i Södertälje och på andra monteringar i Europa. Axlarna delas upp i framaxlar och bakaxlar, 

där bakaxlar är drivna och framaxlar är styrda, se figur 10 och figur 11. Framaxlarna och bakaxlarna 

monteras på varsin separat monteringslina. Axlar som ska vara både drivna och styrda tillverkas på en 

specialmonteringslina. Centralväxeln (CVX) till bakaxeln tillverkas på en egen monteringslina och 

fraktas sedan till bakaxelmonteringen på en bana (CVX-banan) i taket. 

  

Figur 10: En styrd axel det vill säga 

en framaxel. 

Figur 11: En driven axel eller en 

bakaxel. 

Figur 10: En driven axel det vill 

säga en bakaxel.  

Figur 11: En styrd axel det vill 

säga en framaxel.  
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4.2 Organisationsstruktur 
Scanias transmissionsmontering i Södertälje har en hierarkiskt organisationsstruktur med montörer, 

flera led av chefer, stödfunktioner och kvalitetspersonal. Personalen är indelad i olika avdelningar 

utefter arbetsområden såsom montering, logistik, kvalitet och produktionsteknik. Den interna 

logistiken på fabriken är indelad i materialhantering som försörjer monteringslinorna med det 

materialet som behövs samt olika avdelningar för utveckling och planering. Monteringen är indelad i 

de olika produkterna som tillverkas: bakaxel, framaxel, centralväxel och växellåda. Varje produkt är i 

sin tur indelad i flera områden. Bakaxelmonteringen utförs i en monteringslina och är indelad i fyra 

områden, numrerade i monteringsordning. På varje område arbetar team leaders (TL) och montörer 

med att montera produkten samt en verkstadstekniker med att lösa problem i produktionen.  

Det finns även underhållspersonal som tillhör en annan organisationsstruktur men arbetar med att 

reparera och byta utrustning i monteringen. Produktionsteknikerna tillhör ett eller flera områden och 

arbetar både med hur nya produkter ska monteras och andra större investeringar i produktionen såsom 

ny utrustning. Under examensarbetet arbetade jag tillsammans med produktionsteknikerna mot hela 

bakaxelmonteringen. Se figur 12.  

 

Figur 12: Organisationsstrukturen för produktionsenheten transmissionsmontering. Alla gråa rutor visar medlemmar i 

ledningsgruppen. Vissa delar av organisationsstrukturen är uteslutet i figuren då det inte var relevant för arbetet. 
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4.3 Bakaxelmontering 
På monteringslinan arbetar team leaders och montörer, där team leaders leder och stöttar arbetet samt 

monterar delar som montörerna inte hinner under takttiden. Bakaxelmonteringen består av fyra 

områden som är indelat i totalt 49 positioner. Vissa montörer arbetar dagtid medan andra arbetar i två 

skift, förmiddag och eftermiddag. Under dagtid när både ett skiftlag och dagtidspersonalen arbetar, 

står en montör på varje position medan under kvällarna när endast ett skiftlag arbetar, ansvarar varje 

montör för en och en halv position, vilket innebär att takttiden blir 50 % längre. Varje område har två 

team leaders som jobbar dagtid.  

4.3.1 Produktionslayout  
Område 1 börjar med en bakaxelbrygga som sedan sammanfogas med CVX:en. På det andra området 

ligger fokus på att montera trumbromsar, det utförs väldigt få operationer på de axlar som har 

skivbromsar. Här finns även en förmontering som inte har takttid. Därefter monteras naven på en 

separat navbana för att sedan monteras på axeln på område 3. Skivbromsarna monteras också här. 

Även område 3 har positioner i förmonteringen. Det fjärde området monterar ihop det sista inför 

måleriet dit färdiga axlar går. Defekta axlar går istället till justerplats. Layouten av 

bakaxelmonteringen illustreras i figur 13.  

 

Figur 13: Layouten av bakaxelmonteringen. 

4.3.2 Arbetsuppgifter 
Montörerna står på olika positioner och roterar efter bestämda tidsintervall. Arbetsrotationen sker efter 

olika tidsintervall och på olika sätt på de olika områdena, vissa områden roterar till alla positioner 

medan andra roterar på hälften av positionerna på området. Montörer som är nya lär sig vanligtvis 

några positioner åt gången vilket kan begränsa rotationen.  

Monteringsarbetet innebär olika arbetsuppgifter på olika positioner samt för olika varianter av 

produkten. De flesta positioner börjar med att montören scannar en eller flera streckkoder på en 

arbetsorder som är fäst vid produkten. Undantaget är område två som har ett annat system där de inte 

behöver scanna. Alla delar som behövs i monteringsarbetet transporteras till monteringslinan av 

logistikpersonalen. Större delar som är specifika för olika varianter av produkten kommer ofta till 

monteringslinan i sekvens vilket innebär att montören alltid tar den första i ordningen. Mindre delar 

till exempel skruvar eller mindre plastdetaljer står i lådor vid monteringslinan och montören får här 

plocka ut rätt låda. I vissa fall har lådorna lampor som lyser beroende på vilken del som montören ska 

plocka för den aktuella delen, sådana system kallas pick to light. Delarna fästs sedan på produkten 

genom till exempel skruvförband, pressningar eller stripes. Vid skruvförband äntras skruvarna 

antingen för hand eller med en äntringsdragare för att sedan dras åt med hjälp av en dragare. På många 

positioner ska montören kontrollera olika saker, till exempel att delarna monteras åt rätt håll eller att 

de har rätt artikelnummer. Positionerna avslutas med att montören stämplar att de är klara, med en 
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personlig stämpel. I dagsläget stämplar montörerna på ett papper som sedan sparas i en pärm i ett antal 

månader. Det innebär att om någonting skulle bli fel går det att spåra vem som har gjort fel. Eftersom 

informationen finns analogt går det inte att koppla ihop informationen med någon annan data. Det 

finns inte heller plats att spara informationen särskilt länge. 

Om alla arbetsuppgifter blir utförda under takttiden åker produkten vidare till nästa position med hjälp 

av palletbanan på första området, se figur 14. På resterande områden sitter produkten fast i carrier som 

hänger i taket och rör sig långsamt framåt under hela takten, se figur 15. Vid stopp stannar då alla 

carriers, annars rör de sig bara vidare. Om det inte blir färdigställt stannar hela monteringslinan och 

alla andra montörer får vänta.  

 

  

Figur 14: Palettbanan. Figur 15: Carrierna. 
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4.3.3 Ergonomiarbete kring 

utrustningen 
För att säkra arbetsmiljön bedöms monteringsarbetet enligt 

Scanias ergonomi standard (SES). Varje moment bedöms till 

grönt, gult, rött eller dubbelrött beroende på hur fysiskt 

påfrestande det är. Standarden går igenom ett antal olika 

rörelser och arbetspositioner för att undersöka vad 

arbetsmomenten innehåller. Därefter blir hela positionen 

bedömd. Även utrustningen som till exempel dragare bedöms i 

SES. Dragare kan ge utslag i SES av tre huvudsakliga 

anledningar. Det kan vara att dragaren är tung och otymplig, att 

skruven sitter på ett svåråtkomligt ställe på produkten eller att 

momentet som dragaren ska dra är särskilt högt.   

Under operationen kommer dragaren att sträva efter att rotera mot 

operationen, montören håller då emot för att motverka att dragaren 

roterar. I slutfasen av operationen kommer dragaren att rycka till, 

se figur 16, vilket innebär en påfrestning på montörens arm och 

axel som ofta leder till belastningsbesvär (Hägg, Ericson & 

Odenrick, 2010). Hur stor påfrestningen blir på montören beror på 

verktygsinställningarna, momentet, rotationshastigheten och 

förbandet (Nilsson & Öhrner, 2006). Genom ett mothåll som det 

markerade i figur 17, kan dragarens ryck hindras vilket eliminerar  

påfrestningen (Hägg m.fl., 2010). Alla dragare i monteringen med 

ett moment som överskrider ett förbestämt värde måste ha mothåll 

då momentet anses som särskilt högt och påfrestande. Det finns 

även möjlighet att korrigera dragarens program för att minska 

påfrestningen till exempel genom att justera hastigheten i slutet av 

dragningen. Den typen av korrigeringar utförs av 

åtdragningsteknik (ÅT) som är en avdelning på underhåll. Om 

någon montör upplever ett problem med en specifik dragare, 

meddelas det till ÅT som kommer till monteringslinan för att se 

hur dragaren ter sig och prata med montören om upplevelsen för 

att sedan utföra korrigeringen.  

4.3.4 Utrustning i monteringen  
På monteringslinan för bakaxlar finns en mängd olika typer av utrustning. Ungefär 250 utrustningar 

finns registrerade i två huvudkategorier, maskiner och stödutrustning. Stödutrustningen innefattar all 

utrustning som rör vid produkten, till exempel skruvdragarhylsor och mothåll vid dragningar. 

Stödutrustningen kan endast utföra arbete på produkten om den är kopplad till någon typ av maskin, 

därför kan den i sig inte kopplas upp. Istället kan maskinerna kopplas upp.  

Maskinerna kan delas in i 23 olika typer, se första kolumnen i tabell 1. För att undersöka vilka 

maskiner som är lämpliga att koppla upp mot något system för att samla in data, ställs frågan om det i 

dagsläget är möjligt att koppla upp maskinerna utan att addera ytterligare system, se andra kolumnen i 

tabell 1. Den tredje kolumnen i tabell 1 beskriver utrustningens funktion.  

  

Figur 16: Den ergonomiska påfrestningen 

på montörens axel vid en dragning. 

Figur 17: En dragare med ett vertikalt 

mothåll. 
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Tabell 1: De typer av utrustning som finns i bakaxelmonteringen, om det är möjligt att koppla upp den samt vad den gör.  

Typ av utrustning 
(antal) 

Möjlig 
att 
koppla 
upp 

Funktion 

Hiss (2)  Ja På första och sista position förflyttas carrierna ner till 

monteringslinan och upp från monteringslinan med hjälp av en hiss. 

I det första fallet är carriern tom och i det andra fallet bär den på en 

axel.  

Palettbana (1) Ja På första området förflyttas axlarna framåt på monteringslinan med 

hjälp av palettbanan som visas i figur 14. 

Robot (2) Ja En robot används för att koppla fast axlarna på carriers när de 

lämnar område 1. På navbanan används en robot för att ta delar och 

placera dem på produkten.  

Dragare (60) Ja/nej En dragare används för att dra åt ett skruvförband.  

Äntringsdragare (2) Nej Äntringsdragarna används för att äntra vissa skruvar. Det innebär att 

skruven sätts i gängan utan att dra åt förbandet. Det här görs av 

luftdragare.  

Lyftarm (1) Nej Lyftarmen används för manuella förflyttningar.  

Svets (1) Nej Svetsen används för att fästa en bricka på produkten.  

Telfer (33) Nej Telfer används för manuella förflyttningar.  

Dammsugare (1) Nej Dammsugaren används för att ta bort smuts och damm ur 

bakaxelbryggan.  

CVX-bana (1) Ja Banan förflyttar CVX:en fram till bakaxelmonteringslinan. 

Silikonmaskin (1) Nej Silikonmaskinen används för att lägga ett silikonspår där CVX:en 

ska fästas, för att täta axeln. För att axeln ska bli helt tät måste spåret 

vara tillräckligt tjockt överallt.   

Press (12) Ja Pressar används för att pressa ihop förband.  

Pelarsvängkran (1) Nej Pelarsvängkranen används i slutet av monteringslinan för att 

manuellt lyfta av de axlar som är defekta.  

Lyftbord (4) Nej Lyftutrustningen används för manuella förflyttningar.  

Fettutrustning (6) Nej Fettutrustningen används för att fetta innan pressningar. Mängden 

fett regleras manuellt och är inte ett kritiskt moment.  

Navbana (1) Ja Förflyttar navet framåt längst navbanan. 

Vision-kamera (2) Ja Kamerorna används för att säkra att rätt del har lagts på en ställning 

innan en robot tar delen. Kamerorna får ut ok/inte ok efter testet 

beroende på om rätt eller fel del är placerad i ställningen. 

ABS-test (1) Ja Testet får ut ok/inte ok efter testet beroende på om ABS:en fungerar. 

Skruvmätning (1) Ja Testet får ut ok/inte ok efter testet beroende på om rätt eller fel 

skruvar placerats på produkten.  

Carrier-system (1) Ja Systemet förflyttar produkten framåt längst monteringslinan, se figur 

15. 

Olje-påfyll (1) Ja Verktyget används för att mäta mängden olja som pumpats in i 

axeln.  

Läcktest (1) Ja Testet får ut ok/inte ok efter testet beroende på om axeln är tät.  

Skyttel (1) Ja Skytteln förflyttar de färdiga axlarna framåt från monteringen. 
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För att få en tydligare bild av nuläget är utrustningen som kan kopplas upp kategoriserad ytterligare i 

tabell 2. Här beskrivs vilken typ av uppgifter som utrustningen har och vilken typ av information som 

den producerar.  

Tabell 2: De utrustningar som är möjliga att koppla upp är kategoriserade ytterligare. Ett (X) innebär att utrustningen 

uppfyller påståendet och ett (/) betyder att påståendet uppfylls av vissa utrustningar i kategorin.  

Typ av 
utrustning 

Typ av uppgift 

Kv
al

it
et

ss
äk

ra
s 

i n
u

lä
ge

t 

Sp
ar

ar
 d

at
a 

i n
u

lä
ge

t 

Kvalitetssäkras i nuläget 
genom 

  O
p

er
at

io
n

 

  F
ö

rf
ly

tt
n

in
g 

  T
es

t 

  O
k/

in
te

 o
k 

  V
är

d
en

 

  K
u

rv
o

r 

Hiss  X       

Palettbana  X       

Robot  X       

Dragare X   X / X X X 

CVX-bana  X       

Press X   X  X X X 

Navbana  X       

Vision-kamera   X X  X   

ABS-test   X X  X   

Skruvmätning   X X  X   

Carrier-system  X       

Olje-påfyll X   X  X X  

Läcktest   X X  X   

Skyttel  X       

 

För att senare i projektet kunna avgöra vilka utrustningar som ska kopplas upp kartläggs varje 

utrustning för sig. På grund av sekretesskäl är utrustningarna placerade i en sekretessbelagd bilaga A, i 

tabell 3 visas istället ett resultat av hur många utrustningar som berörs i varje del av kartläggningen. 

Två kategorier med utrustning är betydligt större än de övriga och placeras därför i separata tabeller, 

nämligen kategorin dragare, 60 utrustningar, och pressar, 12 utrustningar. Se figur 18 och 19 för bild 

av en press respektive en dragare. Utrustningen kartlades med avseende på namn som ofta är baserat 

på vad den gör eller fäster på produkten. Varje utrustning i kategorin maskiner har även ett ID-

nummer som kallas SV-nummer. De flesta utrustningar används endast på en position, den är då 

angiven. Stopptiden som respektive utrustning resulterat i under tre månader kartlades. I de fall där två 

dragare utför samma uppgift på samma position, presenteras den sammanlagda stopptiden i 

stopptidsdatabasen, i kartläggningen är den dividerad med två. Några av utrustningarna är i nuläget 

redan uppkopplade eller inte möjliga att koppla upp. På vissa utrustningar upplevs problem. 

Utrustningens klass och fel noterades. Då dragare utan mothåll påverkar montörens ergonomi, är även 

det kartlagt. En noggrannare beskrivning av verktygskartläggningen finns i avsnitt 3.3.4. 
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Tabell 3: Resultat av verktygskartläggningen, i form av antalet utrustningar som uppfyller respektive kategori.  

 Dragare Pressar Övrigt 
Totalt 60 st 12 st 30 st 

Stopptid 19 st 5 st - 

Nuläge Går ej: 14,  

Uppkopplade: 5 st 

Går ej: 0 st, 

Uppkopplade: 0 st 

Går ej: 15 st, 

Uppkopplade: 0 st 

Problem 10 st 3 st - 

Klass A: 1 st , B: 6 st,  

C: 15 st, D: 38 st 

A: 2 st , B: 5 st,  

C: 0 st, D: 5 st 

A: 0 st , B: 5 st, C: 0 st, 

D: 23 st, info saknas: 2 st 

Fel C: 17 st, L: 0 st C: 3 st, L: 0 st C: 2 st, L: 1 st 

Inget mothåll 25 st - - 

 

 

Figur 18: En press. 

 

Figur 19: En dragare.  
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4.4 Stödfunktioner 
Ett antal stödfunktioner finns för att kunna stötta monteringen inom olika områden. Följande 

stödfunktioner kan bli påverkade om mer utrustning kopplas upp. De kartlagda stödfunktionerna är 

främst riktade mot axelmonteringen, växellåda har motsvarande stödfunktioner som kan skilja sig 

något.   

4.4.1 Produktionsteknik 
Produktionsteknikerna arbetar med att hitta och lösa fel i monteringen genom att modifiera och köpa 

ny utrustning. Arbetet kan delas in i tre huvuduppgifter i form av att anpassa processen till nya 

produkter, förbättra och utveckla den befintliga processen och avhjälpa vid stopp. När nya produkter 

introduceras kan monteringen behöva balanseras om, ny utrustning kan behövas eller något annat kan 

behöva förändras. Med balansering menas att anpassa arbetsuppgifterna på varje position i strävan att 

de ska ta lika långt tid som takten. Om en monteringslina är dåligt balanserad kan det innebära att 

vissa positioner tar längre tid än takttiden vilket resulterar i stopptid och vissa tar kortare tid än 

takttiden vilket resulterar i väntan. Produktionsteknikerna genomför förbättringar successivt i 

monteringen för att långsiktigt kunna gå upp i volym eller öka produktiviteten. Förbättringarna kan 

syfta till att förbättra ergonomin, minska antalet stopp eller säkra kvaliteten på produkten. Att hjälpa 

till vid stopp kan vara att lösa kortsiktiga problem som ibland kan vara akuta. Det är upp till teknikern 

att prioritera vilket arbete som bör utföras först.  

När ny utrustning installeras strävar produktionsteknik efter att minimera stopptiden. Den största 

åtgärden som vidtas är att genomföra förändringar under sommarsemestern eller helgen. Mindre 

förändringar kan göras under raster eller under takt. Trots arbetet med att minimera stopptiden vid 

installationer förekommer stopp. Det beror främst på att utrustningen inte fungerar så som den 

förväntas fungera.  

Simulering är en viktig del av I4.0 i avseendet med digital tvilling (Fernández-Caramés och Fraga-

Lamas, 2018) därför har jag kartlagt hur simulering används i dagsläget på den aktuella 

produktionsenheten inom produktionsteknik. I dagsläget finns en simuleringsmodell som tidigare 

använts för att utreda antalet AGV:er som behövs vid centralväxelmonteringen. Simuleringen är 

byggd i programmet ExtendSim. Produktionsteknik använder sig av digital provmontering som 

innebär att produktens delar samt verktygen finns som CAD-filer i Catia och sätts ihop digitalt för att 

se att delarna passar ihop och att verktygen får plats att utföra de tänkta operationerna. Den digitala 

provmonteringen genomförs av en expert på uppdrag av teknikerna och kan resultera i filmer eller 

stillbilder som produktionsteknik kan använda vid beslut om inköp av ett visst verktyg. Här tas även 

hänsyn till ergonomiska aspekter genom att mäta hur långt det är från en skruv till något som tar emot 

och därmed ta reda på hur mycket plats det kommer finnas för montörens fingrar när skruven äntras. 

Vid förändringar på monteringslinan där layouten av monteringen förändras används programmet 

LayCAD för att utreda om den nya layouten kommer få plats. I LayCAD är layouten både i 2D och 

3D.  

En uppgift som produktionsteknik har är att klassa utrustningen. Ett antal aspekter ingår i 

bedömningen som till exempel kvalitet, komplexitet och underhållsbetingelser. Genom att utvärdera 

aspekterna tar produktionsteknik reda på hur kritisk utrustningen är för produktionen och vad ett 

haveri skulle leda till i form av stopptid och kvalitetsavvikelser. Bedömningen tar även hänsyn till 

flera aspekter som utreder hur lätt det skulle vara att få produktionen att gå igen efter ett stopp. Till 

exempel kan en dragare vara relativt lätt att ersätta om det finns reservdelar eller en ny motsvarande 

dragare i förrådet. Vissa pressar kan vara mer kritiska om det inte finns reservdelar eller om de är 

svåra att underhålla.  
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4.4.2 Kvalitet 
Kvalitet arbetar med kvalitetsavvikelser på produkten och åtgärder för att undvika avvikelser. Vilken 

åtgärd som krävs beror på vilket typ av fel det är. De olika typerna av fel visas i tabell 4.  

Tabell 4: De olika klassningarna av produktfel.  

Fel Beskrivning 
S Skönhetsfel som inte har någon inverkan på produktens funktion. 

M Felet har inverkan på funktionen och ska därför åtgärdas.  

C Felet är kritiskt och kan leda till alvarliga konsekvenser. Olika rutiner vidtas för att säkra att 

ingen annan produkt har samma fel.  

L Felet behöver inte vara kritiskt men får ändå inte förekomma enligt lagkrav.  

 

Om en avvikelse påträffas sker både kort- och långsiktiga åtgärder. De kortsiktiga åtgärderna sätts in 

för att säkra att samma fel inte sker igen nästa takt. För att kunna göra långsiktiga åtgärder krävs en 

djupare förståelse för vad som ligger bakom avvikelsen. Här används vanligtvis rutinen 4M, som 

innefattar att undersöka om felet gjorts av maskinen, materialet, människan eller metoden. Det finns 

ett antal olika typer av loggar som skapar spårbarhet i systemet. Vissa är interna vid avvikelse, andra 

finns för att kunna föra statistik och se trender. Det finns också andra åtgärder för att förebygga 

avvikelser såsom rutiner och riskanalyser.  

I slutet av varje monteringslina finns en kvalitetskontroll (Quality gate, Q-gate) där en erfaren montör 

arbetar med att kontrollerna produkten, för att undvika kritiska avvikelser. På bakaxelmonteringen 

ligger Q-gate därmed i slutet av område fyra. Här kontrolleras sådant som är kritiskt för produkten, det 

kan vara för att undvika tidigare C-fel men även andra kritiska fel. Det måste även vara möjligt att 

kontrollera, vissa delar är redan inbyggda i produkten och går därför inte att se på område fyra. 

Vanligtvis kontrolleras produkten både genom att montören tittar, känner och genom att kontrollera 

artikelnummer så att rätt delar är fästa på rätt produkt. Listan med saker att kontrollera uppdateras om 

avvikelserna inte påträffats på över två år. Nya avvikelser som dyker upp skulle kunna börja 

kontrolleras men enligt en av gruppcheferna är det bättre att förebygga avvikelser vid källan till 

problemet, på den aktuella positionen.  

4.4.3 Underhåll 
Underhåll arbetar med att utföra service, reparera och byta ut utrustning. Olika utrustningar är mer 

eller mindre utsatta och behöver därmed underhåll efter olika långa tidsintervall.  

Vid stopp eller problem i monteringen kan underhåll vara med och felsöka utrustningen. Om det 

misstänks att problemet låg i en dragare kan den aktuella grafen som beskriver hur momentet i 

dragningen varierar med vinkeln analyseras, grafen brukar kallas dragarkurva. Alla dragarkurvor ser 

lite olika ut beroende på vilket verktyg som drog kurvan och vilket dragarprogram som användes. Ett 

dragarprogram är en plan över hur dragaren ska arbeta i en viss operation, till exempel med vilken 

hastighet den ska operera under olika delar av operationen samt till vilken vinkel den får dra. 

Dragarkurvan jämförs därför med dragarprogrammet och med andra dragarkurvor från samma verktyg 

och program. Olika delar av dragarkurvan ser ut på olika sätt beroende på vilken fas av operationen de 

representerar. Genom att upptäcka vilken del av dragarkurvan som avviker kan underhåll därmed säga 

vad som gick fel i dragningen. Dragarprogrammen kan också justeras för att ändra ergonomiska 

egenskaper hos dragningen. En dragning som inte har blivit godkänd kallas för en röddragning.  

Underhåll utför en riskinventering på all utrustning i fabriken. I bedömningen används tre kriterier: 

skick, reservdelar och kompetens. Med skick avses vilket skick utrustningen är i, hur ofta den inte 

fungerar med mera. När det gäller reservdelar undersöks om det finns reservdelar på lager, om det går 

att beställa och hur långt leveranstiden är. Även kompetensen som krävs inom underhåll för att 
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underhålla utrustningen är av relevans. Värdet som fås ut används i klassningen som 

produktionsteknik gör av utrustningen och kallas i bedömningen för underhållsbetingelser.   

4.5 Datasystem i produktionen 
Följande kapitel beskriver lösningar och system som används på bakaxelmonteringen eller på andra 

produktionsenheter och monteringslinor inom Scania. Vissa av systemen används på 

bakaxelmonteringen idag men inte i lika stor utsträckning som på andra områden. Andra system finns 

inte på bakaxelmonteringen i dagsläget och några av dem planeras att implementeras i framtiden.  

Data kan lagras på ett antal olika sätt som innebär olika typer av kostnader. Servrar för lagring av data 

innebär en månadsavgift. I vissa sammanhang kan mappar beställas vilket innebär en viss kostnad per 

mapp. När det gäller tjänster som sparar och analyserar data betalar Scania en månadsavgift som är 

högre än datalagringen i sig eftersom det också innebär en tjänst. Ett exempel på en sådan tjänst är 

ToolsNet som beskrivs i kapitel 4.5.3. Det finns rutiner på Scania för hur data ska säkras från intrång, 

virus och liknande. 

4.5.1 DIDRIK 
På bakaxelmonteringen finns ett processövervakningssystem (Supervisory Control And Data 

Acquisition, SCADA) som heter DIDRIK och som styr monteringens takt. DIDRIK tar emot signaler 

när montörerna scannar streckkoder till en viss produkt på en viss position. Därefter skickar DIDRIK 

signaler till utrustningen angående vilka program som ska genomföras av utrustningen under takten. 

När utrustningen är klar med sina operationer skickas signaler tillbaka till DIDRIK som samlar ihop 

informationen och påbörjar en ny takt om alla positioner är klara vid takttidens slut. Om någon 

position inom området inte är klar kommer monteringslinan att stanna och stoppet att registreras. I 

dagsläget lagras ingen information i DIDRIK.  

4.5.2 PUS 
PUS är ett produktionsstödssystem (Manufactruring Execution System, MES) som används för att 

registrera stopptid på bakaxelmonteringen. Stopptiden registreras automatiskt tillsammans med vilken 

position som var ansvarig för stoppet. Därefter har team leaders för det aktuella området ansvar att 

lägga in vilken montör som orsakat stoppet tillsammans med anledningen för stoppet som skrivs in 

manuellt. Det gör att alla team leaders registrerar stoppen på olika sätt och det blir därmed svårt att 

koppla ihop ett stopp med en specifik utrustning. Det förekommer också att information kring stoppen 

saknas.  

4.5.3 ToolsNet  
ToolsNet är en programvara från Atlas Copco där data från monteringsutrustningen lagras. ToolsNet 

fungerar endast för dragare, bäst för Atlas Copcos egna dragare. Datan lagras i ToolsNet i några 

månader innan den arkiveras. Det innebär att det kan vara mer tillgängligt första månaderna men att 

vid behov finns det möjlighet att få tag på en större datamängd. På transmissionsmonteringen sparas 

data för C- och L-förband i tolv år medan data kring övriga förband sparas i tre år.  

På bakaxelmonteringen används ToolsNet endast i en mindre utsträckning då bara fem dragare är 

uppkopplade i dagsläget. Uppkopplingen har skett i samband med kvalitetsproblem. Den utrustning 

som inte är uppkopplad till ToolsNet lagrar informationen från operationerna internt i dragarskåpet 

som är ihopkopplat med dragaren i anslutning till monteringen. Det innebär att mindre mängd 

information kan lagras och att informationen är mer svårtillgänglig än för uppkopplad utrustning. 

Istället för att lagra flera års mätvärden och grafer lagras endast mätvärden från ett antal hundra 

operationer och grafer från fem till 30 operationer. För att få tag på informationen behöver någon från 

underhåll gå till dragarskåpet och ladda över informationen på ett USB-minne eller koppla in en dator. 
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På andra områden används det för alla dragare och till fler användningsområden. I ToolsNet kopplas 

varje operation till vilket verktyg som utförde operationen, vilket program som användes, vilken 

produkt som operationen utfördes på och vilket resultat det blev. Informationen kan struktureras efter 

behov. Programmet kan ge notiser till specifika personer vid ett visst resultat i operationerna. Ett 

användningsområde för ToolsNet är att hitta fel vid kvalitetsavvikelser. När en avvikelse upptäcks vid 

till exempel provning, kan skruvförbanden kontrolleras genom att gå in på ToolsNet och undersöka 

alla dragningar för den specifika individen. På Scanias motormontering i Södertälje används ToolsNet 

på det här sättet.  

4.5.4 MONA  
Produktionsplaneringssystemet (Enterprice Resource Planning, ERP) MONA (MONterings 

Administration) styr vilka delar som ska ingå i en viss produkt. Genom att ta fram vilka delar som ska 

ingå i en viss produkt och på vilken position de ska monteras, skapar MONA arbetsorderna för 

positionerna.   

4.5.5 EBBA 
Produktionsstödssystemet (MES) EBBA finns endast i växellådsmonteringen och är mycket mer 

omfattande än PUS. EBBA utgör länken mellan MONA och DIDRIK genom att kommunicera med 

båda. I axelproduktionen finns inte EBBA, istället kommunicerar MONA mestadels direkt med 

DIDRIK, utom då det gäller stopptid där informationen går genom PUS.  

EBBA inkluderar skärmar där monteringsmomenten för en specifik position kommer upp när en ny 

takt börjar. Därmed behöver inte montörerna scanna en streckkod i början av varje takt. För varje 

uppgift som registreras som klar syns det på skärmen. De uppgifter som inte kan registreras 

automatiskt, kan istället ha en knapp som montören behöver trycka på för att uppgiften ska registreras 

som klar. Även bilder kan inkluderas för att göra det tydligt vad som ska monteras. Montören avslutar 

takten med att stämpla, genom att registrera sitt passerkort. 

I EBBA loggas en mängd information om vilken montör som monterat vad på vilken produkt och 

vilken tid. Det går också att se om det blir stopp, vilken tid, hur länge och vilken montör som arbetade 

just då. Det enda som team leadern skriver in i EBBA är varför det blev stopp. Informationen blir 

därför pålitligare än i PUS eftersom mycket mer sker automatiskt och därför inte kan variera lika 

mycket mellan olika personer. EBBA för även statistik kring hur mycket som produceras. 

Informationen i EBBA sparas i tio år men arkiveras efter en till två månader och blir därefter svårare 

att få tag i.  

Programmet används när takten ska balanseras om eftersom det är lätt att se hur långt tid positionerna 

tar. Det används även för att undersöka vad orsaken till ett stopp är. Med andra ord finns stora fördelar 

med systemet, den största nackdelen är att växellådsmonteringen är beroende av EBBA. Om EBBA 

inte fungerar, går det inte att köra monteringen över huvud taget eftersom EBBA utgör den 

nödvändiga länken mellan MONA och DIDRIK.   
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5 Framtidsbeskrivning 
Följande kapitel beskriver resultatet av framtidskartläggningen. Kapitlet är uppdelat i fyra delar med 

olika perspektiv och detaljnivåer, från lastbilsbranschen och Scania som helhet till den specifika 

produktionsenheten och monteringslinan.  

5.1 Branschen 
Världen står inför ett antal utmaningar när det gäller klimatförändringar och resurser. Det kan komma 

att påverka fordonsindustrin på ett antal olika sätt. Sättet att bygga fordon kan komma att ändras, nya 

material kan bli nödvändiga när gamla förbrukas eller blir för dyra för att utvinna (Smith, 2010). För 

att skapa hållbarare arbetssätt kan nya energikällor och drivmedel användas (Smith, 2010). 

Extremväder kan bli vanligare i framtiden (Smith, 2010), det kan påverka osäkerheten i transporter 

men även el och internetförsörjning.  

Industri 4.0 är ett koncept som sägs bli av stor betydelse för tillverkande industri i framtiden. Redan 

idag investerar företag i konceptet. För att få koncept inom industri 4.0 att fungera krävs i många fall 

stora datamängder som kan fås genom uppkopplad utrustning.  

5.2 Företaget  
Scania vill driva skiftet mot hållbara transporter och arbetar med 

det genom tre grundpelare: energieffektivitet, alternativa bränslen 

och elektricitet samt smart och säker transport, se figur 20. För att 

kunna använda sig av nya drivmedel kommer lastbilarnas drivlinor 

behöva utformas på nya sätt. Skiftet mot hållbarhet gäller inte bara 

utformningen av produkten utan även utformningen av 

produktionen. Inom hållbarhet på Scania ingår aspekter som 

påverkas av produktionsmiljön som till exempel en säker och 

hälsosam arbetsmiljö och resurseffektivitet i produktionen. 

I framtiden satsar Scania på autonoma fordon. En viktig del av 

konceptet är att de ska vara uppkopplade för att kunna styras. 

Redan idag är majoriteten av fordonen uppkopplade för att 

analysera data. Dataanalysen används för att serva bilarna vid behov istället för efter ett förbestämt 

tidsintervall. I framtiden vill Scania att samtliga fordon ska vara uppkopplade.  

I framtiden ser Scania att all utrustning i produktionen kommer behöva vara uppkopplat för att kunna 

nå framtida mål inom kvalitet och time-to-market, med andra ord hur långt tid det tar från en idé tills 

att en produkt kan säljas på marknaden. För uppkopplad utrustning finns inga konkreta mål eller 

riktlinjer för implementering. Inom en närmare framtid handlar det om att hitta problem och behov i 

verksamheten, möjligheter och lösningar i den nya tekniken och därefter införa ny teknik där den 

behövs som bäst.  

På Scania finns en avdelning som heter Smart Factory som även inkluderar ett labb. Här testas och 

experimenteras med idéer till framtidens fabrik för att undersöka vad som är fördelaktigt att 

implementera. Det innebär att företaget inte har som mål att implementera alla tekniker utan att de 

visat sig tillräckligt intressanta för att testa. Uppkopplad utrustning är något som testas i labbet i flera 

former. Både genom att koppla upp åtdragningsutrustning för att undersöka möjligheterna och genom 

att fästa externa sensorer för temperatur, vibrationer och position. Det finns också idéer för hur 

informationen ska kopplas upp och kopplas ihop på bästa sätt.  

I dagsläget använder Scania ett antal tjänster från andra företag i form av datalagring och dataanalys, 

såsom ToolsNet. Oftast blir det därmed det externa företaget som äger data. En person som arbetar 

Figur 20: De tre grundpelarna i skiftet 

mot hållbara transporter. 
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med Smart Factory menar att det är bättre om Scania äger datan och har kontroll över den för att på så 

sätt kunna använda datan på nya sätt. Samtidigt är många av tjänsterna från andra företag väldigt bra 

och praktiska. Det bästa hade varit att kunna använda sig av tjänsterna och samtidigt äga datan. 

Samma trend kan ses från Scanias sida till egna kunder, där Scania samlar och äger kundernas data.  

5.3 Produktionsenheten 
Följande avsnitt presenterar lokala mål för produktionsenheten transmissionsmontering. På 

produktionsenheten transmissionsmontering finns kortsiktiga fokusområden. Ett av dem indikerar 

behov av att minska stopptid. Det finns även ett allmänt mål att kapa onödiga kostnader.  

Det finns en plan för vilken kompetens som kommer behövas inom transmissionsmonteringen innan 

2035. Roadmapen består av ett antal kategorier som innefattar olika funktioner. Här finns mål för hur 

kompetensen kring en viss funktion ska se ut ett specifikt år. Det kan till exempel vara att de anställda 

ska veta vem de ska vända sig till med frågor kring automatisering, att det finns forum för att diskutera 

3D-utskrivning eller att det finns kompetens för kravställa och köpa in kompositmaterial.  

Inom roadmapen finns en kategori för AI som innefattar avancerade analyser, maskininlärning, 

dataanvändning och informationssäkerhet. Målen ser lite olika ut för de olika funktionerna. För 

avancerade analyser finns redan idag viss kompetens och år 2022 ska kompetens finnas för att kunna 

kravställa och köpa in tekniken. För de övriga koncepten finns ingen noterad kompetens idag men 

redan år 2025 ska kompetensen vara utvecklad för att kunna köpa in tekniken.  

5.4 Monteringslinan 
I bakaxelmonteringen introduceras nya produkter med jämna tidsintervaller. När en ny produkt ska 

tillverkas måste monteringen anpassas så att alla utrustning som behövs finns på plats och alla nya 

moment som krävs ska hinnas med under takttiden. Behov som finns nu kommer kanske se 

annorlunda ut om ett antal år och det innebär att produktionen måste vara flexibel. I dagsläget sker 

mycket förändringar kopplat till Scanias visioner om nya typer av transportlösningar.  
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6 Nuläge- och framtidsanalys 
Följande kapitel beskriver resultatet av nuläge- och framtidsanalysen. Här presenteras och 

problematiseras skillnaderna mellan nuläget och framtidsbilden med hjälp av teorin. Behov paras ihop 

med möjligheter. 

Inom cirka fem år vill transmissionsmonteringen skapa kompetens för AI på produktionsenheten. För 

att det ska vara möjligt att använda sig av AI behövs stora datamängder, som i dagsläget inte finns. 

Om det inte finns någon data att experimentera och arbeta med kan det vara svårt att skapa förståelse 

och kompetens inom produktionsenheten. Det krävs en stor datamängd samtidigt som datan måste 

vara organiserad på ett specifikt och ibland avancerat sätt, för att AI ska fungera (Haroon m.fl., 2018). 

Det kan därför krävas många och tidskrävande försök innan det lyckas. Dessutom finns andra 

svårigheter och aspekter kring AI (Lu, 2019; Tsyganov, 2018) som måste övervinnas innan konceptet 

kan implementeras. Det indikerar med andra ord att det kan vara fördelaktigt att börja samla in data i 

ett tidigt skede för att ha tid att misslyckas och göra om försök.  

Inom Scania som helhet finns långsiktiga mål om uppkopplad utrustning för datainsamling, som inte 

indikerar någon brådska för datainsamling. Istället ska utrustning kopplas upp först där det behövs 

som mest. Möjligheterna med den nya tekniken bör kopplas till de behoven och problemen i 

produktionen. Näringsdepartementet (2015) menar att det är viktig att ta vara på tekniken för att 

behålla konkurrenskraft. Smart Factory Lab är ett sätt att forska kring framtida produktionslösningar 

och därmed kartlägga möjligheterna för uppkopplad utrustning. På varje produktionsenhet finns 

produktionstekniker som är väl insatta i produktionens behov och problem. Genom att skapa nätverk 

och samarbeten mellan labbet och produktionsenheterna likaväl som mellan produktionsenheterna kan 

möjligheter och behov paras ihop.  

I nuläget finns ett beroende av specifika uppkopplade system, som till exempel EBBA. I framtiden kan 

klimatförändringarna leda till fler extremväder som kan göra anslutningen osäker. Det är därför viktigt 

att inte skapa ett beroende till specifika system. Genom att koppla upp utrustningen och använda nya 

system kan ett beroende skapas. Det blir här viktigt att skapa alternativa sätt att arbeta när systemen 

inte fungerar som de ska. Hur systemen är kopplade till varandra kan vara en avgörande faktor för att 

lösa problemet.  
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6.1 Behov kopplat till möjligheter 
För att påbörja det första steget av uppkoppling kartlades behov och möjligheter i verksamheten. 

Följande avsnitt beskriver vilka problem som kan lösas med hjälp av tekniken. I figur 21 visas vilka 

behov som kan kopplas ihop med möjligheterna med uppkopplad utrustning.  

 

Figur 21: Problem och behov i monteringen kopplat till lösningar och möjligheter med ny teknik. 

Nedan beskrivs hur lösningarna hänger samman med uppkopplad utrustning och vilken typ av data 

från utrustningen som är relevant i sammanhanget.  

Det finns ett behov av att minska antalet kvalitetsavvikelser. Genom att analysera problem och förstå 

hur de uppkommit kan liknande problem identifieras eller stoppas. Avvikelserna utreds genom fyra M: 

metod, människa, material och maskin. Flera av anledningarna kan bero på eller påverka hur 

utrustningen arbetar. Genom att kombinera data från dragningarna med annan data som till exempel 

tider för olika moment i en takt, kan metoden kartläggas och spåras. Hur montören sköter verktyget 

kan synas i dragarkurvan till exempel om det blir en dubbeldragning. Om gängorna på en skruv är 

dåliga räknas det som ett fel i materialet och kan synas i dragarkurvan. Hur maskinen, i det här fallet 

dragaren, fungerar påverkar operationen och kan avläsas i dragarkurvan. Genom att samla in data kan 

olika typer av analyser göras och därmed kan sambanden undersökas.  

Ett annat behov handlar om att stoppa problem innan de blir så stora att de påverkar produktens 

kvalitet eller processens effektivitet. Om problem identifieras i tid finns stora möjligheter att 

kontrollera effektivitet och kvalitet men även underhåll av utrustningen. Många olika typer av problem 

som resulterar i stopp och avvikelser kan kopplas till hur utrustningen arbetar därför kan data från 

operationerna vara till hjälp för att undersöka och senare även förutse problem.  

Inom flera olika tillämpningar som materialförsörjning och nyinstallation av utrustning krävs en 

helhetsbild av systemet. För att skapa en sådan helhetsbild behövs relevanta pusselbitar. 

Operationernas frekvens inklusive frekvensen för när utrustningen gör fel kan vara relevant för att få 

en helhetsbild och därmed kunna förändra och optimera.  
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6.2 Dilemman kring uppkoppling 
Industri 4.0 är en tydlig trend som kan påverka förutsättningarna för hela branschen beroende på i 

vilken utsträckning som fenomenet sprids och visar sig vara lönsamt. Om det visar sig vara ett 

vinnande koncept så kommer uppkopplad utrustning vara en viktig faktor för att lyckas. Om det 

istället visar sig inte ge något större värde kan det istället vara en förlust att ha investerat i det. Det blir 

därför viktigt att noga överväga vad i konceptet som implementeras och om det verkligen ger någon 

vinning.  

Kring ny teknik finns det redan nämnda kontrolldilemmat (Collingridge, 1980). Genom att notera 

konceptet I4.0 är väl spritt inom industri, populärt att forska kring och något som företag stävar efter 

kan vi konstatera att det för närvarande är trendigt. Det skulle kunna innebära att företag är beredda 

att, i ännu större utsträckning, implementera konceptet innan det egentligen fungerar.  

Ett annat dilemma handlar om hur stor datamängd som är önskvärd. Det är fördelaktigt att datan tar så 

lite plats som möjligt för att programmet som lagrar datan, ska vara lätthanterligt och gå så fort som 

möjligt. Samtidigt är det önskvärt att behålla så mycket data som möjligt eftersom det ger större 

möjlighet till analys. En annan aspekt är kostnaden för att lagra data, vilket gör det fördelaktigt att 

lagra så lite data som möjligt. Det är svårt, om inte omöjligt att bestämma hur mycket data som är bäst 

att lagra. För lagring av data i ToolsNet finns det bestämmelser kring hur länge datan ska sparas. 

Något beslut måste naturligtvis följas, men om det skulle visa sig att det krävs en annan datamängd till 

ett nytt syfte bör produktionsenheten inte vara rädda för ändra riktlinjerna.   
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7 Kravspecifikation 
Då Scania som företag arbetar med att minimera slöseri, använder jag Toyotas slöserier för att värdera 

koncept som tas fram i projektet. Inom Toyotas produktionssystem finns enligt Liker (2004) åtta typer 

av slöseri, se en närmare beskrivning av slöserierna i kapitel 2.6. Följande kapitel kopplar slöserierna 

till data från verktygen för att senare kunna analysera hur slöserierna kan minskas med hjälp av 

uppkopplad utrustning. Då syftet med projektet är att transmissionsmonteringen ska vara så effektiv, 

kvalitetssäker och ergonomisk som möjligt kommer dessa begrepp att kopplas ihop med slöserierna. 

Projektet är avgränsat till uppkopplad monteringsutrustning för lagring av data. Självklart finns det 

andra saker som skulle kunna vara uppkopplade för att minimera alla slöserierna, men om det inte 

inkluderar uppkopplad monteringsutrustning avgränsas det från projektet.  

Överproduktion  

På bakaxelmonteringen förekommer å ena sidan inte överproduktion i den bemärkelsen att bakaxlar 

produceras utan att de är beställda. Å andra sidan förekommer buffertar vid navbanan, där vanliga 

modeller av nav monteras i förväg för att användas för att försörja monteringslinan om det blir stopp 

på navbanan. Det är enligt Likers (2004) definition med andra ord en överproduktion. Jag ser ingen 

direkt koppling mellan överproduktionen och verktygsdata. Behovet av överproduktion beror av 

stopptiden, genom att minimera stopptiden vilket har en koppling till verktygsdata kan ändå 

överproduktion ha en svag koppling till arbetet. 

Väntan  

Om det blir stopp på monteringslinan på grund av att någonting inte fungerar kommer många 

montörer att få vänta. Med mindre stopptid blir produktionen effektivare, därför innebär att minimera 

väntan att effektiviteten ökar. Stopp kan bero på att utrustningen inte fungerar som den ska, insamling 

av utrustningens data kan minimera väntan. Väntan har med andra ord en direkt koppling till data från 

verktygen.  

Väntan sker också när en position är dåligt balanserad och arbetsuppgifterna i positionen tar kortare tid 

än takttiden. På samma sätt kan bristfällig balansering resultera i någon variant kräver för mycket tid 

och resulterar i stopptid. Båda typerna av väntan är kopplade till hur systemet fungerar i stort och är 

därför även kopplat till verktygen som är en del av systemet. Här finns endast en svag koppling 

relaterad till effektivitet. 

Onödiga transporter 

Transporternas längd och vägar är inte direkt kopplade till monteringsutrustningen. Den tydligaste 

lösningen är att koppla upp truckar och andra fordon i produktionen för att samla in data på hur de rör 

sig, det ligger dock utanför projektet. I en undersökning av transportsystemet för att göra det mer 

effektivt, kan data från produktionen vara relevant. Dessutom kan en kartläggning av lagerstatusar 

användas för att optimera transporterna. Genom att optimera transporterna skapas ett effektivare 

produktionssystem.  

Överarbete 

Med överarbete menas ofta att onödiga operationer utförs på produkten men jag väljer här att även 

inkludera överarbete av stödfunktionerna i produktion. Till exempel inkluderas underhållsarbetet 

vilket innebär att om verktyg byts eller kalibreras oftare än nödvändig är det ett slöseri. Hur ofta 

verktyg byts är direkt kopplat till hur verktygen arbetar och därmed även data från verktygen. Genom 

att optimera arbetet från stödfunktionerna skapas ett effektivare produktionssystem.   

Lager  

Storleken på lager vid monteringslinan beror på produktionshastigheten vilket är detsamma som 

operationernas frekvens. Data från utrustningen kan därmed användas för att kartlägga och optimera 
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lagerstorlekar vid monteringslinan. Lager är inte direkt kopplat till varken effektivitet, kvalitet eller 

arbetsmiljö, istället är det kopplat till en övrig kostnad.   

Onödiga rörelser 

Vilka rörelser som montörer eller andra anställda gör har ingen koppling till hur 

monteringsutrustningen fungerar eller arbetar. Därför kan det inte optimeras med hjälp av 

datainsamling.  

Defekter 

En defekt är detsamma som en kvalitetsavvikelse vilket är direkt kopplat till kvalitet. Det finns även 

en koppling till effektivitet eftersom kvalitetsavvikelser kan stoppa upp processen när fler produkter 

behöver kontrolleras. Här finns en stark koppling till insamling av data eftersom det kan användas vid 

både retro- och proaktivt kvalitetsarbete.  

Medarbetares outnyttjade kreativitet 

Genom att samla in data kan medarbetarnas idéer och förbättringar som kräver data utnyttjas. 

Beroende på vad förbättringarna handlar om skulle både kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö kunna 

påverkas. Kopplingen är något långsökt eftersom förbättringsförslag inte måste omfatta dataanalys.  

Om någon anställd redan har en idé som skulle kunna implementeras, kan data användas för att 

verifiera behovet av konceptet. Det kan göra processen snabbare och uppmuntra till nya idéer. Även 

den här kopplingen är relativt svag då det inte är säkert att den data som behövs finns.  

Bristande ergonomi och arbetsmiljö 

Till slöserierna har jag adderat att eliminera bristande ergonomi och arbetsmiljö eftersom det är viktigt 

för Scania. Bristande ergonomi kan åtgärdas genom att förändra verktygens arbetssätt till exempel 

baserat på data. I arbetsmiljön inkluderas inte bara montörernas arbetsmiljö utan även 

stödfunktionernas arbetsmiljö. Det kan förbättras genom att arbetsuppgifterna förenklas eller blir 

mindre stressiga, vilket kan vara kopplat till data från utrustningen för stödfunktioner som arbetar med 

kvalitet eller direkt med utrustningen.  

Summering 

Här sammanfattas vilka slöserier som är relevanta för uppkopplad utrustning, vad slöseriet relaterar 

till, hur stor kopplingen är till utrustningen och vilket fokusområde som slöseriet är inom. Vissa 

slöserier kan minimeras på grund av andra slöserier och även det är noterat. Se tabell 5.  

Tabell 5: En sammanfattning av slöseriernas koppling till utrustningen.  

 

Krav Relaterar till Koppling Fokus Konsekvens 
Överproduktion Buffert Svag Effektivitet  

Väntan Stopptid Stark Effektivitet Överproduktion 

Väntan Obalans Svag Effektivitet  

Onödiga transporter  Internt  Svag Effektivitet  

Överarbete Underhåll  Stark Effektivitet  

Överarbete  Montering Ingen -  

Onödiga rörelser Montering Ingen -  

Lager Montering Stark Kostnad 
Onödiga 

transporter 

Defekter Produkt Stark Kvalitet  

Outnyttjad kreativitet 
Montering, 

stödfunktioner 
Svag 

Effektivitet, kvalitet, 

arbetsmiljö 
 

Bristande ergonomi och 

dålig arbetsmiljö 

Montering, 

stödfunktioner 
Stark Arbetsmiljö  



37 

 

En visualisering av tabell 5 visas i figur 22. De slöserier som har en direkt koppling till verktygen är 

placerade på den första raden. Slöserier med en svag koppling syns på den andra raden. Det finns två 

olika typer av svaga kopplingar, antingen kan slöserierna förbättras indirekt om ett annat slöseri direkt 

kopplat till utrustningen förbättras eller också kan de förbättras med hjälp av data. De slöserier som 

inte har någon koppling till verktygen eller verktygsdata är placerade på den tredje raden.  

 

Figur 22: Kopplingen mellan kraven och verktygen. 
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8 Koncept  
Följande kapitel beskriver resultatet av konceptfasen vilket inkluderar konceptutveckling samt 

värdering och val. Idégenereringen resulterade i 24 idéer som sedan gallrades, slogs samman och 

utvecklades till åtta koncept. Se ett urval av idémängden i bilaga 2. Två koncept gallrades bort då de 

inte var relevanta för projektet, men eftersom de ändå kan vara relevanta för företaget presenteras de i 

bilaga 3 och 4.  

Koncepten fungerar som användningsområden eller syften för uppkopplad utrustning. Genom att ha 

tydliga syften med uppkopplingen kan så mycket som möjligt fås ut ur uppkopplingen och 

informationen. Koncepten som beskrivs i följande avsnitt kan komplettera varandra då de löser olika 

typer av problem. Därför behöver inte koncepten utesluta varandra, istället kan alla koncept som är 

tillräckligt lönsamma väljas och implementeras parallellt och oberoende av varandra. Lösningarna som 

presenteras i kapitlet är på en konceptuell nivå. Samma koncept ska kunna tillämpas genom olika 

programvaror eller system.  

I varje koncept beskrivs ett problem som jag identifierat i monteringen samt en lösning på problemet. 

Vidare beskrivs vilka rutiner och vilken förstudie som krävs för respektive koncept.  

8.1 Koncept: Kvalitetsanalys 
Följande koncept syftar till att förbättra arbetet med kvalitet i monteringen och inom stödfunktionerna.  

Problem 

För att förebygga och stoppa kvalitetsavvikelser finns i dagsläget både pro- och retroaktiva åtgärder. 

Genom proaktiva åtgärder, se (A) i figur 23, kan fel förebyggas innan de hänt. Åtgärder sätts in för att 

förebygga avvikelser innan de uppkommer. Det kan även handla om att förebygga avvikelser som 

uppkommit på en produkt så att det inte händer igen. Det kan vara svårt att veta vilka avvikelser som 

är viktigast att förebygga.  

Dragarprogrammen kan programmeras i flera steg viket är en typ av övervakning under operationen, 

se (B) i figur 23. Det innebär att utrustningen kommer larma om utrustningen presterar utanför de 

förprogrammerade toleranserna. För att små variationer ska upptäckas krävs snäva toleranser, vilket 

leder till att det ofta blir stopp. Då stopptid inte är önskvärt är det därför ofta bättre att sätta större 

toleranser.  

Efter operationen kan avvikelser upptäcktas och åtgärdas, se (C) i figur 23. Om data kring ett specifikt 

förband behövs kan den börja samlas in när avvikelsen upptäcks genom att exempelvis en tekniker går 

till dragarskåpet och manuellt hämtar datan.  

Notera att fem av dragarna på bakaxelmonteringslinan är uppkopplade redan idag och därför kan även 

fler typer av åtgärder förekomma kopplade till dem.  

Trots de åtgärder som finns idag förekommer fortfarande avvikelser. Då Scania vill minimera 

kvalitetsavvikelser är det därför önskvärt att införa fler åtgärder för att förebygga eller stoppa 

avvikelserna.  
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Figur 23: Tillfällen då kvalitetsavvikelser upptäcks och åtgärdas i nuläget. 

Lösning 

Genom att koppla upp utrustningen för att samla in data kan fler avvikelser upptäckas och åtgärdas 

(Illès m.fl., 2017). Förutom de åtgärder som används i dagsläget kan fler åtgärder användas vilket kan 

göra processen effektivare och mer exakt. Ytterligare en proaktiv process, se (1) i figur 24, kan 

användas för att motverka kvalitetsavvikelser, på samma sätt som beskrivs av Illés m.fl. (2017). 

Istället för att motverka avvikelser som tidigare påträffats eller som skulle kunna inträffa kan data 

analyseras och när processen börjar avvika från sitt normalläge kan avvikelser stoppa innan de sker. 

Det innebär att åtgärder inte sätts in i onödan utan där de behövs.  

Under operationerna kan data analyseras för att upptäcka fel i materialet, se (2) i figur 24. Här kan 

toleranserna för larm programmeras oberoende av toleranserna för operationerna och därför inte 

generera stopp. Genom att analysera stora datamängder kan toleranser tas fram.  

Istället för att börja samla in data och undersöka operationer efter att en avvikelse har skett så kan 

datan redan vara insamlat med hjälp av uppkopplad utrustning och analysen kan därför påbörjas 

direkt. Se (3) i figur 24.  

 

 

Figur 24: Åtgärder med hjälp av dataanalys. 
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Rutiner 

För att ett proaktivt arbetssätt ska fungera krävs det att larmgränserna uppdateras. Det kan ske genom 

SPC eller AI men behöver också granskas och förändras av människor till en början. Larmen kan 

utformas på olika sätt efter behov, antingen kan varje avvikande operation resultera i ett larm eller så 

kan ett larm skickas efter ett förbestämt antal operationer. Det kan innebära olika typer av 

arbetsuppgifter för stödfunktionerna vilket resulterar i att arbetsmiljön påverkas på olika sätt.  

För retroaktivt kvalitetsanalys krävs inte bara att data finns när den behövs i rätt format. Det är även av 

stor vikt att alla som kan tänkas behöva använda dataanalys känner till metoderna och använder 

verktygen, annars finns ingen mening att koppla upp verktygen. Därför måste Scania skapa 

förutsättningar för alla som kan ha nytta av dataanalys för kvalitet att använda det i så stor 

utsträckning som möjligt. Det kan vara pålitligheten i datan, användarvänligheten i programvaran samt 

rutiner för när i en process som metoderna ska användas.  

Förstudie 

För att kunna tillämpa de proaktiva arbetssätten, se (1) och (2) i figur 24, krävs en utredning kring 

avvikelserna. Först krävs en utredning kring vilka typer av avvikelser som är möjliga att upptäcka med 

hjälp av verktygsdata och hur de framträder i datan. Vidare behövs en utredning kring hur ofta sådana 

kvalitetsavvikelser inträffar och vad det kostar i form av arbetsinsatser och stopptid vid varje tillfälle. 

Det är även av relevans att kartlägga hur långt tid innan en avvikelse som problemet kan upptäckas, 

om det finns tid att stoppa avvikelsen innan det är för sent. För att kunna stoppa avvikelsen i tid krävs 

att någon finns tillgänglig för att stoppa produktionen. Toleranser och larmgränser måste ställas in 

manuellt eller med hjälp av SPC. Redan idag bedömer jag att det finns kompetens för att analysera 

data retroaktivt, se (3) i figur 24, inom transmissionsmonteringen. Ett förstudie kring nya rutiner och 

arbetssätt behövs ändå för att tekniken ska kunna användas optimalt på bakaxelmonteringen. 

Besparingen som tekniken innebär bör vägas mot kostnaden att införa den.  

8.2 Koncept: Verktygsunderhåll 
Konceptet är ett förbättringsförslag för underhållsarbetet av alla maskiner i monteringen, både sådan 

som genomför operationer men också utrustning som förflyttar produkten.  

Problem 

Verktyg byts eller servas antingen när de inte fungerar som de ska eller när det uppnått en förbestämd 

livslängd eller ett förbestämt antal operationer. I det första fallet skapas stopptid. I det andra fallet 

kasseras ett fungerande verktyg. Det innebär med andra ord onödiga kostnader varje gång ett verktyg 

inte havererar exakt på det förutsatta tidsintervallet. Beroende på hur stor verklig varians samt 

tidsavvikelse ett verkligt haveri har ifrån det förutsatta serviceintervallet, genererar olika verktyg olika 

stora kostnader, se figur 25. Med andra ord kan olika stora summor sparas beroende på hur stor 

varians tidsintervallen för haveri är och hur väl uträknat serviceintervallet är.  

 

Figur 25: Kostnaden som är resultatet av ett fast tidsintervall för service och byte av verktyg. 
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Lösning 

Genom att koppla upp utrustningen och samla in data kan utrustningens tillstånd kartläggas och 

tillståndsbaserat underhåll (CBM) kan implementeras. Jantunen m.fl. (2018) menar att CBM är 

önskvärt att eftersträva i alla fall där det är möjligt då det ger stora besparingar. Det kan ske både 

genom att registrera dragningar men också genom att mäta temperatur, vibrationer och 

energiförbrukning. När något är onormalt i datan kommer ett larm till underhåll med information kring 

vad som har hänt och hur långt tid det kan ta till haveri. Underhåll kan då byta ut eller laga 

utrustningen innan det hinner ske ett stopp. 

Verktygen fungerar på olika sätt och havererar även på olika sätt. Olika typer av haverier kan även te 

sig olika för samma verktyg. En del verktyg börjar fungera sämre och sämre för att sedan nå en punkt 

där de inte längre uppnår kraven medan andra fungerar som de ska ända tills de plötsligt går sönder, se 

figur 26. Genom att välja ut de verktyg som vanligtvis går sönder långsamt kan metoden tillämpas. 

Om verktygen går sönder plötsligt kan det bli svårt eller omöjligt att använda metoden.  

 

Figur 26: Sambandet mellan tillstånd och tid för verktyg som går sönder långsamt till vänster och plötsligt till höger. 

Rutiner 

Det krävs att underhåll finns tillgängliga vid behov och att det finns rutiner för hur de ska agera. Det är 

viktigt att instruktionerna är tydliga och att utrustning åtgärdas innan ett stopp skapas. För att kunna 

använda arbetssättet behöver gränser för larm uppdateras och verktygens data ständigt analyseras för 

att kartlägga hur de fungerar och om nya problem uppkommer.  

Förstudie 

För att ta reda på exakt hur utrustningen fungerar och hur den beter sig när den går sönder, behövs en 

förstudie. De vanligaste felen på utrustningen måste kartläggas tillsammans med hur de kan upptäckas 

med verktygsdata, genom förändrade vibrationer, temperatur eller energiförbrukning. Det är också 

viktigt att kartlägga hur långt tid det är mellan att det är möjligt att upptäcka ett fel och att utrustningen 

havererar. Det kommer att avgöra hur de nya arbetsuppgifterna skulle se ut. En annan aspekt är hur 

mycket det kostar i form av stopptid och onödiga verktygsbyten och hur mycket som kan sparas 

genom att använda tillståndsbaserat underhåll.  
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8.3 Koncept: Stopptidsanalys 
Syftet med konceptet är att skapa pålitlig information kring orsakerna bakom stopptiden. 

Problem 

Det kan vara svårt för de olika stödfunktionerna att förstå varför ett stopp har inträffat då mycket 

information registreras manuellt och blir därför personberoende. I många fall saknas information kring 

vilket verktyg som krånglat eller varför. Informationen blir svår att tyda vilket leder till att vissa 

stödfunktioner inte litar på informationen och därför inte använder den.  

Lösning  

Genom att koppla ihop systemet för stopptid (PUS eller EBBA) med systemet där utrustningens data 

lagras (till exempel ToolsNet) kan stoppen kopplas till fel i utrustningen. Därigenom blir stoppen som 

beror av en viss utrustning, lättare att upptäcka och åtgärda. Konceptet är en tillämpning på big data 

analys enligt Sharda m.fl. (2014), då en stor mängd data på olika former samlas in i hög hastighet. Se 

vilka typer av information som kan inkluderas i systemet i tabell 6 och figur 27.  

Tabell 6: Vilken information som fås manuellt (man) och automatiskt (auto) med dagens stopptidssystem och med 

framtidsförslaget. 

Data Ex. Idag Framtid 

Stopptid 00:03:42 Auto Auto 

Tidpunkt 13:30:25 Auto Auto 

Position 1:4 Auto Auto 

Klassificering Utrustning Man Auto 

Montör Emma Man Auto 

Verktyg Fjädersätes-dragare - Auto 

Anledning Röddragning Man Auto 

När i takt 56 sek kvar - Auto 

 

 

Figur 27: Delarna som är relevanta för ett stopptidssystem. 
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Rutiner 

Det är viktigt att systemet uppdateras så att den informationen som behövs finns där. Om någon ny 

information blir viktig behöver den adderas till systemet. Det är lämpligt att någon grupp har ansvar 

över systemet och att uppdatera det men att monteringslinan och alla stödfunktioner som är berörda 

ska ha tillgång till och kunna använda systemet samt anpassa hur informationen presenteras för sina 

specifika syften. De är viktigt att se över vem som har tillgång till information kring montören.  

Förstudie 

För att kunna skapa ett stopptidssystem krävs fler än de nuvarande systemen på bakaxelmonteringen. 

För att få in information kring vilken montör som monterat på varje position kan EBBA vara ett 

lämpligt system att hämta information ifrån. En stor del av förstudien kommer bestå av att koppla ihop 

systemen och därmed göra informationen lättare att tyda. För att veta vad en viss typ av data betyder 

krävs en förstudie kring utrustningen med hjälp av dataanalys. Förstudien kan även inkludera 

temperatur- och vibrationssensorer. Informationen kommer sedan kunna tillämpas på fler av 

koncepten.  

8.4 Koncept: Ergonomihjälp 
Konceptets syfte är att alltid fånga upp ergonomiska problem inom åtdragningsteknik oberoende av 

personer.  

Problem 

Hur en dragare är inställd är kopplat till ergonomiproblem kring rycket som uppstår i operationen. Om 

ett ergonomiarbete för att åtgärda problemet ska genomföras måste någon montör känna av att det är 

ett problem och höra av sig till åtdragningsteknik (ÅT). Om montören väljer att inte höra av sig 

kommer inte dragaren fixas. ÅT måste också bedöma att dragaren inte är tillräckligt ergonomisk för att 

problemet ska lösas. Med andra ord finns ett beroende av att människor ska agera vid problem och 

alltid göra en likadan bedömning. I praktiken är det inte möjligt eftersom olika montörer och personal 

från ÅT kommer göra bedömningen på olika sätt. Det kommer innebära att ergonomiska problem 

missas när någon montör inte uppmärksammar problemet eller om det normaliseras bland montörerna. 

Processen visas i figur 28.  

 

Figur 28: Processen för ergonomisk justering av verktyg. 
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Lösning 

Genom att analysera hur momentet i dragningarna varierar med tiden kan det vara möjligt att se hur 

rycket ter sig eftersom rycket är beroende av de inställningarna. Genom att även använda sig av sådan 

dataanalys kan systemet larma ÅT även om ingen i monteringen reagerar på utrustningen. Det löser 

problemet med personberoende genom att systemet larmar i de fallen montörerna inte gör det. 

Systemet kan också larma innan montörerna känner av problemet och därmed stoppa problemet i ett 

tidigt skede. ÅT kan fortfarande använda sig av samma arbetssätt där de går till monteringen och ser 

hur operationerna ter sig och pratar med montörerna hur operationerna känns. Ett system med 

dataanalys skulle också kunna innebära att utrustningen lagade sig själv. På så sätt kan lättare problem 

fixas utan att ÅT behöver agera. Den nya rutinen visas i figur 29.  

 

Figur 29: Ergonomiarbete med dataanalys. 

Rutiner 

Ett samarbete mellan ergonomikoordinatorer och ÅT kan vara nödvändigt för att förstå hur 

utrustningen fungerar och hur det påverkar montörerna. Det krävs kontinuerliga uppdateringar av hur 

data ska bedömas ergonomiskt, för att eliminera larm som inte ger något. Annars kan 

arbetsbelastningen för ÅT bli allt för stor. Här krävs inte att någon är tillgänglig för att rycka ut så fort 

systemet slår larm, istället kan tid finnas avsatt för att se över larm och åtgärda dem vid behov.  

Förstudie  

Förstudien består av en kartläggning av vilka ergonomiska problem som är möjliga att upptäcka med 

hjälp av dataanalys. Det kan vara svårt att kartlägga hur ofta problemet förekommer eftersom det inte 

dokumenteras. Istället för att använda kvantitativa metoder bör kvalitativa metoder som intervjuer med 

ÅT och montörer att genomföras för att undersöka hur stort problemet är. Det finns å ena sidan inte 

heller någon direkt kostnad kopplad till ergonomiska problem å andra sidan prioriterar Scania 

säkerheten högst och bör därför se vinsten i att lösa problemet. Det krävs en undersökning och en 

programmeringsinsats för att få systemet att fungera. Ny kompetens kan behövas inom organisationen 

då liknande ergonomiska dataanalyser inte förekommer idag.   
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8.5 Koncept: Digital tvilling 
Syftet med konceptet är att skapa förståelse för systemet och lösa problem i den digitala världen innan 

de uppstår i den fysiska världen.  

Problem  

Det förekommer att det blir stopptid när ny utrustning installeras eftersom det ibland uppkommer 

oförutsägbara problem. Det finns positioner som är dåligt balanserade, där arbetsuppgifterna tar längre 

tid än takttiden att utföra vilket resulterar i stopptid eller kortare tid än takttiden vilket resulterar i 

väntan. 

Lösning 

Genom att simulera systemet kan bättre balanseringar göras. Vid förändringar i monteringen kan ny 

utrustning simuleras och problem kan lösas redan i simuleringsmodellen istället för att uppkomma i 

verkligheten (Schluse m.fl., 2018; Gurjanov m.fl., 2018). I simuleringen kan olika typer av 2D- och 

3D-modeller användas tillsammans med simuleringar, datorsystem och data, se figur 30. När allt 

byggs ihop till en modell kan modellen få större precision. Data från utrustningen kan bestå av 

frekvensen på haverier och hur långt tid operationerna tar.  

 

 

Rutiner 

För att konceptet ska vara användningsbart är det viktigt att det är uppdaterat. Det behövs därför 

tydliga rutiner för vem som ska uppdatera vad och när det ska ske. Till exempel i samband med en 

installation av ett nytt verktyg kan det byggas i modellen. Någon kan ansvara för respektive 

programvara och någon för kopplingen till den digitala tvillingen mellan programvarorna. Samtliga 

produktionstekniker som arbetar mot ett specifikt område kan ansvara för att förmedla sina 

förändringar till de som bygger modellen. Ett annat alternativ är att produktionsteknikerna ansvarar för 

den delen av modellen som motsvarar deras område. Det är då av stor vikt att modellen går att läsa och 

ändra av flera personer och att den är lätt att förstå.  

Förstudie 

Det behövs en kartläggning av hur ofta problemen uppkommer och hur mycket det kostar. Det största 

förstudien kring konceptet är kartläggningen av hur stora insatser som krävs för att få konceptet att 

fungera och om det går att spara in de kostnaderna. Det finns mycket osäkerheter i hur mycket arbete 

som krävs för att konceptet ska fungera som det är tänkt. Alla olika programvaror måste kunna 

samarbeta med varandra vilket kan ta långt tid och vara problematiskt.  

Figur 30: Vad som kan ingå i en digital tvilling. 
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8.6 Koncept: Tillgänglig data 
Den data som behövs ska finnas tillgänglig för att främja kreativitet hos de anställda.  

Problem 

När någon får en idé på en ny lösning som kan förbättra arbetet i produktionen kan det vara svårt att 

verifiera att den löser ett problem. Det finns fall där underlag, till exempel i form av data, saknas för 

att kunna verifiera och snabbt ta ett beslut. Det kan minska utnyttjandegraden av de anställdas 

kreativitet då idéerna inte kan användas eller då det går för långsamt för att de ska känna sig 

uppmuntrade.  

Till vissa lösningar krävs en viss typ av data för genomförandet. Om informationen inte finns 

tillgänglig eller finns tillgänglig på fel form, måste den samlas in innan lösningen går att genomföra. 

Det kan göra att processen blir utdragen och tar långt tid. För de anställda kan det då upplevas som att 

det inte händer något, vilket kan missgynna kreativiteten och viljan att skapa fler lösningar.  

Lösning 

Genom att samla in data på ett flexibelt sätt kan den användas till nya lösningar och till att verifiera 

problem. Inom I4.0 ses det som gynnsamt att samla in så mycket data som möjligt på en flexibel form 

(Fernández-Caramés & Fraga-Lamas, 2018). 

Rutiner 

När data är tillgänglig utan att den används kontinuerligt är det av stor vikt att alla funktioner som kan 

ha nytta av datan vet var den finns och hur den kan användas. Det är också viktigt att det är 

strukturerat på ett flexibelt sätt för att öka antalet användningsområden. Användarvänligheten är 

viktigt då det kommer vara många olika personer som kommer använda systemet och att många 

kommer använda systemet sällan.  

Förstudie 

Systemet som samlar in data bör vara flexibelt, därför bör systemets flexibilitet undersökas. Systemet 

ska vara flexibelt i sin presentation och analys av datan men också flexibelt för att ta emot nya typer 

av data och inkludera den i analysen. Genom ett flexibelt system kan många olika typer av 

användningsområden uppnås.  
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9 Värdering av koncept 
Ett antal metoder användes för att värdera koncepten. Nedan redovisas resultatet från respektive 

metod.  

9.1 Workshop 
Här beskrivs hur koncepten värderades på workshopen. Notera att alla koncept inte värderades under 

workshopen, se avsnitt 3.7.4.  

Kvalitetsanalys 

Produktionsteknikerna menar att det är väldigt användbart att kunna undersöka en avvikelse efter 

operationerna genom att analysera data. Det sparar mycket resurser och underlättar deras arbete. En 

svårighet med konceptet är att sätta toleransgränser för operationerna. Om det är möjligt att maskinen 

själv bestämmer ett fönster är det att föredra.  

Verktygsunderhåll 

Teknikerna gav förslag på fler variabler som är möjliga att mäta, till exempel elförbrukningen eller 

temperaturen hos ett elskåp kan säga något om verktygets tillstånd. Det är viktigt att mäta rätt saker 

vilket gör att förstudien blir viktig då den innefattar att kartlägga sådant. Det finns aspekter som går att 

se på en dragarkurva, som att om ett lager börjar bli dåligt börjar kurvan högre upp än normalt.  

Stopptidsanalys 

Teknikerna menade att det finns en stor fördel med pålitlig statistik, idag är det svårt att lita på 

statistiken från PUS menar vissa tekniker. Det kan också vara svårt att veta hur team leadern som 

fyllde i PUS menade. Hur lätt informationen är att tolka varierar mycket beroende på vem som fyller i 

den. Det finns områden inom transmissionsmonteringen där i stort sett all information från konceptet 

finns tillgänglig men i olika databaser vilket gör att det kan vara svårt att dra slutsatser. Ett viktigt 

användningsområde för ett sådant system menar teknikerna att kan vara vid balansering av 

monteringslinorna.  

Digital tvilling 

För att konceptet ska vara lönsamt är det viktigt att det är lätt att ändra i simuleringen. Det kommer bli 

en utmaning att hålla den uppdaterad, men det är otroligt avgörande för att konceptet ska fungera. I 

dagsläget finns mycket mindre komplexa system som inte uppdateras. Den digitala tvillingen kan även 

innefatta system som DIDRIK verifiera att det fungerar. Systemet skulle kunna användas till 

balansering, nya produkter och installationsarbeten, menar teknikerna. Det är viktigt att kartlägga vad 

som är kritiskt och skapa rutiner för vem som ska ansvara för vilken del av modellen.  

Summering  

Utifrån en produktionsteknisk synvinkel är koncepten kvalitetsanalys och stopptidsanalys väldigt 

relevanta och förbättrar arbetet. Verktygsunderhåll är inte relevant för produktionsteknikernas arbete 

och utvärderades därför inte av dem. Den digitala tvillingen intresserade teknikerna och skulle 

förändra deras arbete fullständigt men de pointerade också det enorma arbetet som konceptet skulle 

kräva.   
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9.2 Kravspecifikation 
Värderingen av koncepten mot kravspecifikationen är visualiserat i tabell 7. (X) innebär att slöseriet 

minimeras med hjälp av konceptet och (/) innebär att slöseriet kan minimeras då det är beroende av ett 

annat slöseri som minimeras med hjälp av konceptet. 

Tabell 7: Värderingen mot kravspecifikationen.  
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Kvalitetsanalys / X     X   

Verktygsunderhåll / X   X     

Stopptidsanalys / X        

Ergonomihjälp         X 

Digital tvilling / X X X     X 

Tillgänglig data        X X 

 

I värderingen av koncepten mot kravspecifikationen framkom att alla koncepten reducerar något av 

slöserierna. Det innebär att koncepten kompletterar varandra och därför bör inte något av koncepten 

uteslutas. Det finns slöserier som reduceras med hjälp av flera koncept, vilket kan se ut som att 

koncepten löser samma problem. Till exempel för väntan kopplat till stopptid, som reduceras med 

hjälp av fyra koncept. I det fallet minimerar koncepten olika typer av stopptid och kompletterar 

varandra även om det inte är synligt i tabellen. På amma sätt minimerar koncepten olika typer av 

bristande ergonomi och arbetsmiljö.  
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9.3 Ekonomisk analys 
I följande ekonomiska analys, se tabell 9, kartläggs och jämförs besparingar och kostnader med 

respektive koncept. Då det inte är möjligt att mäta besparingarna 

eller kostnaderna i pengar sker analysen istället med avseende på 

stopptid, avvikelser och arbetstid. De bedöms som liten, medelstor 

och stor vilket markeras enligt tabell 8. Notera att värdena är en 

jämförelse mellan koncepten, med andra ord innebär 1 en liten 

besparing i förhållande till andra besparingar i samma kolumn. Det 

är inte möjligt att jämföra värden mellan olika kolumner. Även 

osäkerheten är markerad då den är medelstor eller stor.  

Tabell 9: Den ekonomiska analysen.  

 

Genom analysen framgår att koncepten med högre kostnader också bidrar till högre besparingar. Störst 

osäkerheter gällande kostnaderna ligger i konceptet digital tvilling. Då kostnaderna för den digitala 

tvillingen redan är väldigt höga kan det ligga en vinst i att efter förstudien se över hur stor del av 

konceptet som bör implementeras.  

För konceptet tillgänglig data kan besparingar uppkomma men det finns ingen garanti för det. Jag 

menar att den säkra besparingen är inom arbetsmiljön då kortare ledtider kan öka känslan av att bli 

hörd. Kostnaderna för konceptet är små vilket gör att det ändå kan vara lönsamt. Då de andra 

koncepten också innebär att utrustningen kopplas upp kan det te sig som att det inte är någon extra 

arbetsinsats att skapa tillgänglig data. Det är dessvärre inte fallet eftersom datan måste underhållas för 

att vara tillgänglig, dessutom måste alla berörda medarbetare veta om att den finns och hur den 

används.  

Följande prioritering är baserad på den ekonomiska analysen.  

1. Verktygsunderhåll 

2. Stopptidanalys 

3. Kvalitetsanalys 

4. Digital tvilling  

5. Tillgänglig data 

6. Ergonomihjälp  

1   liten besparing 

2 medelstor besparing 

3 stor besparing 

A liten kostnad 

B medelstor kostnad 

C stor kostnad 

 medelstor osäkerhet 

  stor osäkerhet 
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Kvalitetsanalys 1 2   2  B C A 

Verktygsunderhåll 2   1 2 3 C C B 

Stopptidsanalys  3    2  C A B 

Ergonomihjälp    2   C B A 

Digital tvilling 3  1 1   C+ C+ B  

Tillgänglig data    1   A A A 

Tabell 8: Symbolerna till tabell 9.  
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10 Implementeringsstrategi 
Här presenteras hur koncepten kan implementeras och i vilken ordning olika moment bör utföras. 

Kapitlet inkluderar också vilken utrustning som bör kopplas upp för varje koncept. Avslutningsvis 

presenteras en roadmap för i vilken ordning koncepten kan kopplas upp.  

I tabell 10 visas vilken typ av utrustning som kan vara relevant för varje koncept medan varje del av 

avsnittet beskriver vilka utrustningar som kan kopplas upp inom gruppen. Till exempel kan dragare 

vara relevanta att koppla upp för att använda konceptet ergonomihjälp, men vilken kategori av dragare 

presenteras i kapitlet och exakt vilka dragare presenteras i den sekretessbelagda bilagan A.  

Tabell 10: Vilka typer av verktyg som är lämpliga att koppla upp för respektive koncept. 

Koncept 

Utrustning som är meningsfull för koncepten att koppla upp 
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Kvalitetsanalys X X X X  X 

Verktygsunderhåll X X X  X  

Stopptidanalys  X X X  X X 

Ergonomihjälp X      

Digital tvilling X X   X  

Tillgänglig data X X X  X X 

 

10.1 Implementering av kvalitetsanalys 
Det första steget i en implementering är att koppla upp utrustningen som anses viktigast för konceptet. 

Informationen från utrustningen bör kopplas till en lämplig programvara, det kan vara ToolsNet om 

det visar sig att ToolsNet har förutsättningar för att uppfylla konceptet. Ett test bör användas för att 

verifiera att programvaran är lämplig för konceptet. När en programvara är utvald kan data analyseras 

för att skapa en bild av problemen som går att upptäcka och hur de ter sig i informationen. I den 

retroaktiva dataanalysen kan analyserna göras manuellt av någon av stödfunktionerna, därför krävs 

inte någon kartläggning av problemen. I den proaktiva analysen är det nödvändigt och dessutom krävs 

en programmering av systemet för att det ska ge notiser vid problem. Det är därför lämpligt att 

implementera den retroaktiva dataanalysen först.  

Då konceptet innebär att fler kvalitetsavvikelser kan stoppas bör de utrustningar som utför de mest 

kritiska operationerna väljas. Med andra ord borde utrustningar som kan åstadkomma C- eller L-fel 

kopplas upp. Notera att C- och L-fel kan uppstå på sätt som inte syns i verktygsdata och den typen av 

fel är inte inkluderat i kartläggningen. Efter att ha uteslutit utrustningar som redan är uppkopplade 

eller utrustningar som inte är möjliga att koppla upp återstår 15 kritiska utrustningar.  

10.2 Implementering av verktygsunderhåll 
För att kunna tillämpa tillståndsbaserat underhåll kan ny utrustning behövas såsom temperatur- och 

vibrationscensorer eller mätare för energiförbrukning. Ett första steg kan vara att köpa in sådan 

utrustning och testa vad som ger utslag vid problem. Nästa steg blir att utföra förstudien och kartlägga 

alla olika typer av problem som kan uppkomma med utrustningen och hur det märks i datan. När det 
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är fastställt att det är möjligt att implementera tillståndsbaserat underhåll kan mer utrustning köpas in 

och kopplas upp.  

Då systemet är relaterat till underhåll så kommer klassningen av verktygen att vara relevant eftersom 

det säger något om hur viktigt det är att underhålla verktygen. Det kan då vara relevant att ansluta A- 

och B-klassade verktyg till systemet. 

Efter att ha uteslutit en utrustning som redan är uppkopplad återstår två A-klassade verktyg och elva 

B-klassade verktyg. För att ta reda på vilka av dessa utrustningar som kan vara meningsfulla att koppla 

upp krävs en förstudie där utrustningarnas fel utreds.  

10.3 Implementering av stopptidsanalys 
I konceptet är det önskvärt att börja med att koppla upp utrustningen för att sedan kunna genomföra en 

förstudie med dataanalys. Därefter är det möjligt att börja införskaffa nya system där det behövs och 

samtidigt koppla ihop systemen. För att systemet ska kunna användas krävs att datan är strukturerat på 

ett lätthanterligt och användarvänligt sätt. Det är önskvärt att det systemet kan användas som vanligt 

under hela implementeringsprocessen och att systemet kan utvecklas successivt.  

Verktyg med mycket stopptid kan vara relevanta att koppla upp först då det finns mest vinning i att 

undersöka och förstå deras stopptid. Det kan också vara relevant att koppla upp verktyg som upplevs 

ha mycket problem för att analysera hur stora problemen är. När utrustningar som inte går att koppla 

upp eller redan är uppkopplade är uteslutna, återstår 19 utrustningar. Fem av dessa utrustningar har 

mer än fem minuter stopptid under fyra månader. Åtta utrustningar anser monteringslinan orsakar 

problem. Totalt kan tio utrustningar kopplas upp då tre utrustningar som har problem även har 

stopptid.  

10.4 Implementering av ergonomihjälp 
För att kunna förstå problemen är det första steget att koppla upp utrustningen för att sedan genomföra 

analyser. Parallellt med dataanalyser är det lämpligt att genomföra kvalitativa metoder såsom 

intervjuer och observationer. När förstudien är avslutat och det framkommit ett behov av systemet kan 

det programmeras för att fungera i verkligheten parallellt med eventuella inköp av utrustning. 

Verktyg som inte har något mothåll bör prioriteras då de innebär den största ergonomiska 

påfrestningen som är kopplad till verktygsdata. Det omfattar 21 dragare som är möjliga att koppla upp.  

10.5 Implementering av digital tvilling 
Det första steget är att utreda behovet av konceptet och kostnaden som det innebär samt dra slutsatser 

kring lönsamheten. Efter bedömningen kan antingen hela den digitala tvillingen implementeras eller så 

kan en utvald del som har störst lönsamhet implementeras, antingen simuleringen tillsammans med 

data från utrustningen eller någon annan del. Om hela den digitala tvillingen ska implementeras kan 

simuleringen installeras först i samband med uppkopplingen av utrustningen. Redan när simuleringen 

är klar kan den börja användas parallellt med att resterande system utvecklas. Nästa steg blir att skapa 

3D-modeller och koppla ihop de olika systemen och programvarorna. Det slutliga steget omfattar nya 

rutiner för systemet, genom att göra det sist kan rutinerna anpassas efter hur systemet är uppbyggt och 

bör skötas. 

För att skapa en fullständig modell som efterliknar verkligheten så mycket som möjligt behöver alla 

utrustningar kopplas upp. Det är nödvändigt till exempel vid balanseringsarbete.  
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10.6 Implementering av tillgänglig data 
Först bör utrustningen kopplas upp innan förstudien påbörjas eftersom det möjliggör tester av systemet 

under förstudien. När systemet är utformat för att bli så flexibelt som möjligt är det rimligt att utforma 

rutiner för hur det ska användas och hur anställda ska bli medvetna om att systemet finns och hur det 

används. Det är bra att systemet redan är utvecklad då eftersom rutinerna kan vara beroende av det.  

För att göra systemet så flexibelt och öppet som möjligt bör alla verktyg kopplas upp för insamling av 

data.  

10.7 Roadmap  
Utifrån analysen rekommenderar jag att implementera koncepten i tre fristående block där 

kvalitetsanalys, verktygsunderhåll och stopptidsanalys ingår i det första blocket. Digital tvilling och 

tillgänglig data tillhör det andra blocket och ergonomihjälp blir det tredje blocket. I figur 31 visas hela 

implementeringen med de tre blocken. Varje rad motsvarar ett koncept. Samtliga rutor visar olika 

moment i implementeringen där orangea rutor visar att utrustning kopplas upp och gröna rutor visar att 

konceptet börjar användas. Vilka utrustningar som bör kopplas upp i respektive block presenteras i 

den sekretessbelagda bilagan A.  

 

Figur 31: En översikt av implementeringen. 

10.7.1 Block 1 
De koncept som prioriterades högst var verktygsunderhåll, stopptidsanalys och kvalitetsanalys, därför 

rekommenderar jag att de implementeras först. När ny utrustning köpts in för verktygsunderhåll ska 

utrustningen kopplas upp för test, då kan utrustningen som behöver kopplas upp för stopptidsanalysen 

kopplas upp vid samma tillfälle för att minska kostnaden. Efter uppkopplingen av verktygen följer en 

förstudie och därefter en ytterligare uppkoppling, vid det andra uppkopplingstillfället kan 

kvalitetsanalysverktygen kopplas upp vid samma tillfälle. Se figur 32.  
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Figur 32: Moment i block 1. 

10.7.2 Block 2 
Den digitala tvillingen och tillgänglig data kräver båda att alla utrustningar kopplas upp. När de första 

tre koncepten är implementerade och fungerar som de ska kan den digitala tvillingen börja utredas. 

Det kan också vara relevant att undersöka samtida forskning i ämnet för att se hur väl konceptet 

fungerar i verkligheten på andra arbetsplatser. När utredningen är klar kan resterande utrustning 

kopplas upp både för den digitala tvillingen om den visar sig lönsam men också för tillgänglig data, se 

figur 33.  

 

Figur 33: Moment i block 2. 

10.7.3 Block 3 
Det lägst prioriterade konceptet som dessutom kräver vidare forskning och teknikutveckling innan det 

kan implementeras är ergonomihjälp. Därför rekommenderar jag att konceptet implementeras sist när 

tekniken är mogen. Det krävs ingen ny uppkoppling då alla utrustningar är uppkopplade. Se figur 34.  

 

Figur 34: Moment i block 3.  
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11 Diskussion och slutsatser 
Följande kapitel diskuterar projektets metoder och resultat mot relevant teori samt drar slutsatser kring 

huruvida syftet och målet med projektet är uppfyllt.  

11.1 Metoddiskussion 
I följande avsnitt diskuteras metoderna från varje fas för att utreda vad som gått bra och vad som 

kunde genomförts på ett annat sätt.  

Den iterativa processen passade bra för projektet då jag fick nya perspektiv under projektets gång. I 

början av projektet hade jag en viss syn på vad projektet handlade om vilket ledde till en viss typ av 

kartläggning av nuläget men när jag sedan återvände till kartläggningen senare i projektet hade jag en 

annan syn på vad projektet behövde. Jag menar därför att processen gynnade projektet. Planeringen i 

tre nivåer med ett översiktligt schema för hela projektet, veckobrev med planering och uppföljning 

samt dagsplaner var ett stöd i arbete. Det bidrog till att arbetet hela tiden gick framåt. Projektets 

omfattning till att koncepten måste innefatta uppkopplad utrustning har uteslutit bra idéer ur projektet. 

Ett alternativt projekt hade kunnat utgå från ett problem istället för en del av en lösning. Problemet 

hade då varit att projektgruppen inte varit lika insatt i uppkopplad utrustning och att idéer kring det 

kanske inte hade dykt upp.  

Valet av sökord och databaser påverkade vilken teori jag hittade och valde. Under de olika 

teoricyklerna hade jag olika idéer kring vad som var relevant vilket gav en stor bredd på teorin. Det 

finns ingen garanti att jag har fått med alla typer av teori som kan vara relevant vilket skulle vara en 

stor brist i projektet eftersom teorin la grunden för min bild av vad som är möjligt att göra med 

uppkopplad utrustning. För att bredda min teori togs tips emot från doktorander vid LTU. Dessutom 

kompletterades teorin med föreläsningar och studiebesök för att ytterligare säkra att alla relevanta 

koncept kring uppkopplad utrustning togs upp.  

I kartläggningen av nuläget och framtiden använde jag mig av relativt få formella intervjuer och 

observationer. Istället har jag arbetat på samma arbetsplats som produktionsteknikerna, deltagit i 

diskussioner kring vilka problem som finns och liknande. Fler formella intervjuer hade kunnat säkra 

att jag fått ut all information kring problem men samtidigt är det inte säkert att jag fått ut mer 

information. Anledningen till att jag inte bokade fler intervjuer var att jag kände att jag hade en bild av 

nuläget. Monteringspraktiken under kartläggningen var ett tydligt stöd under hela projektet eftersom 

jag kände till hur produkten monteras. Praktiken pågick under endast två dagar då den primära 

målgruppen inte var montörerna på bakaxelmonteringen utan stödfunktionerna. Under 

nulägesbeskrivningen har jag ägnat en stor del åt verktygskartläggningen och stött på ett antal 

problem. Jag har försökt använda kriterier för att välja verktyg istället för att göra en subjektiv 

bedömning. Problemet är att många databaser med information inte är uppdaterade och andra är 

ifyllda slarvigt vilket i båda fallen leder till att informationen inte är tillförlitlig. Innan något resultat 

implementeras krävs att information kring verktygen uppdateras och kontrolleras.  

När det var dags att göra en kravspecifikation hade jag svårigheter att formulera krav. Jag hade idéer 

om vilken typ av koncept som skulle utvecklas senare och vilken nivå jag ville utveckla koncepten på. 

Det var inte möjligt att sätta krav på systemet som ska hantera funktionerna eftersom det inte är något 

jag väljer. Istället valde jag att arbeta med slöserierna från TPS. Det passade bra då många av 

slöserierna var relevanta för att värdera koncepten senare i processen. Samtidigt använde jag mig av 

kraven för att generera nya idéer vilket ledde till flera koncept. Vid valet av koncept tog jag beslutet 

att alla relevanta koncept skulle gå vidare då de uppfyller olika saker. Det resulterade i att 

kravspecifikationen inte påverkade att något koncept uteslöts. Jag ser det som en något mindre 

påverkan än om kravspecifikationen uteslutit koncept.  
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I idégenereringen hade jag svårt att själv generera idéer vilket ledde till att jag tog hjälp av min ena 

handledare. Det hade varit bra att även ta med andra men det kändes svårt att förklara vad uppkopplad 

utrustning är och vilka möjligheter som finns. Istället tog jag hjälp av min handledare som redan var 

insatt i arbetet men är mer insatt i nuläget än vad jag är och därför ändå hade andra infallsvinklar än 

vad jag hade. Det hade kunnat ge ett annat resultat i projektet om fler personer varit involverade i 

konceptframtagningen. I fasen uteslöts två koncept på grund av projektets avgränsningar. Det innebar 

att koncepten inte kunde lösas med uppkopplad utrustning utan kunde istället lösas bättre med hjälp av 

andra tekniker. Jag upplever det som problematiskt då det fortfarande är bra lösningar som löser 

problem. Jag valde att lägga koncepten i bilaga så att de fortfarande finns med i arbetet. En annan 

lösning hade kunnat vara att bredda projektet och även ha med andra lösningar från industri 4.0 som 

inte har en direkt koppling till uppkopplad utrustning. 

Att själv värdera koncepten kändes för vagt då jag hade för lite grund för att själv ta beslutet, då jag 

inte är lika insatt i stödfunktionernas arbete som någon som arbetar där. Här valde jag att själv utföra 

värderingarna själv först och sedan låta min handledare göra det självständigt för att sedan slå samman 

resultatet. Dessutom använde jag mig av resultatet från workshopen för att få stöd i värderingen. 

Genom att presentera koncepten för de som kan komma att använda dem i framtiden kunde jag få nya 

infallsvinklar och en bekräftelse på konceptens användbarhet. Det hade kunnat hjälpa projektet att 

inkludera fler funktioner på workshopen.  

Jag upplever att jag utvecklade implementeringsstrategin systematiskt genom att utgå ifrån vad som 

krävs för varje koncept och hur processen bör se ut. Sedan arbetade jag vidare med att koppla ihop 

koncepten för att skapa en roadmap för hela implementeringen. Här prioriterades de koncept som visat 

sig mest lönsamma i analysen och samtidigt är kända och utvecklade koncept på Scania.  

11.2 Resultatdiskussion 
Här diskuteras projektets resultat det vill säga de olika delkoncepten men även resultatet som helhet.  

Kvalitetsanalysen kan förenkla arbetet för kvalitet och produktionsteknik med att hitta och åtgärda 

kvalitetsavvikelser. Konceptet kan stoppa kvalitetsavvikelser innan de inträffar men också göra det 

lättare att förstå vad som hänt och resulterat i avvikelsen, vilket bekräftas av Illés m.fl. (2017). 

Arbetssättet kan förflytta produktionstekniks arbete så att färre retroaktiva åtgärder krävs och en större 

del blir proaktiv än i dagsläget.  

Konceptet verktygsunderhåll kan förenkla underhållsarbetet både i form av tidsåtgång och 

framförhållning. Genom att minimera stopptiden kan mycket pengar sparas vilket bekräftas både av 

personer på Scania och av Cachada m.fl. (2018). Om antalet verktyg som förbrukas kan reduceras 

finns en ekonomisk vinst men också en miljömässig vinst. Det finns å andra sidan en osäkerhet i om 

det är möjligt, men med hjälp av testerna i implementeringsstrategin kan det utredas. Om det är 

möjligt eller inte beror på haveriernas natur och hur långt innan ett haveri som det är möjligt att 

upptäcka. Genom att metoden CBM redan används inom Scania både i bearbetande produktion och på 

produkten kan slutsatsen dras att kompetensen finns inom företaget. En annan aspekt är vilken typ av 

arbetsmiljö som konceptet kommer skapa, om det kommer bli mindre stressigt för 

underhållspersonalen eller om tekniken inte fungerar helt som det är tänkt och det ger upphov till mer 

stress.  

Stopptidsanalysen kan enligt produktionsteknikerna förenkla deras arbete med att utreda orsaker kring 

stopptid och pålitligheten i datan. Sallem (2018) menar att det är viktigt att montörerna känner till 

syftet med ett system som på något sätt kartlägger dem. Det är därför viktigt att se över vem som har 

tillgång till personlig information om montörerna och att nyttan med systemet förmedlas till dem. Det 

är kanske inte lämpligt att stödfunktionerna har tillgång till informationen kring enskilda montörer. 

Istället kan montörernas närmaste chef ha tillgång till informationen.  
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Med hjälp av konceptet ergonomihjälp kan montörernas arbetsmiljö säkras från påfrestningar på axlar 

och armar som enligt Hägg m.fl. (2010) är orsakade av dragare. Att förbättra den fysiska arbetsmiljön 

är den största prioriteringen för Scania som företag men det bör också ses som en ekonomisk fråga då 

det sparar in på sjukskrivningar och förbättrar arbetsprestationer. Konceptet kan också förenkla arbetet 

för underhåll som i dagsläget har som uppgift att justera dragarna vid behov. Algoritmer som tar beslut 

istället för människor är mer rationellt eftersom de alltid kommer ta samma beslut. Det kan därför vara 

en fördel att en dator tar beslut om när en dragare behöver justeras.  

Den digitala tvillingen kan förenkla arbetet för produktionsteknik men också för andra personer som 

arbetar med förändringsprojekt, då de kan undvika stopptid. Simuleringen kan bidra till en mer 

balanserad produktionslina vilket kan öka effektiviteten. Robinson (2014) menar att en simulering bör 

vara så förenklad som möjligt då det är mer flexibelt, kräver mindre data, tar kortare tid att bygga, tar 

kortare tid att köra samt att det är enklare att förstå resultatet. Den digitala tvillingen strävar enligt 

teorin efter att vara så omfattande som möjligt (Schluse m.fl., 2018) och motsätter sig därför 

Robinsons (2014) simuleringsteori. Det är därför viktigt att i förstudien se över hur stor del av 

konceptet som bör implementeras och med andra ord hur omfattande modellen ska vara, för att på så 

sätt säkra att problemen som Robinson (2014) nämner inte uppstår. Enligt Robinson (2014) är en enkel 

simuleringsmodell mer flexibel medan Schluse m.fl. (2018) menar att en digital tvillings omfattning 

gör den flexibel. Robinson (2014) menar också att en enkel simuleringsmodell kräver mindre data 

vilket i det här fallet inte är något direkt problem då datan samlas in automatiskt. Modellen kommer 

också ta längre tid att bygga (Robinson, 2014), men det behöver inte vara ett problem om den byggs 

successivt till flera olika projekt som Schluse m.fl. (2018) menar är möjligt. Med ny teknik och 

snabbare datorer kanske körtiden inte är ett hinder. Vidare menar Robinson (2014) att det är lättare att 

förstå resultatet i en enklare modell, vilket behöver undersökas innan konceptet kan implementeras.  

Genom att data är tillgänglig kan fler idéer tas tillvara på vilket kan bidra till en mer kreativ 

arbetsmiljö. Det är viktigt att identifiera att det är ett problem idag. Konceptet kan göra att 

utvecklingsprocesser tar kortare tid och därmed kostar mindre arbetstid.  

Det finns källor som till exempel Özdemir (2018) som anser att tonen kring industri 4.0 är för positiv 

och att det inte nödvändigtvis är ett vinnande koncept. Om det i framtiden skulle visa sig att konceptet 

inte är lönsamt kan det leda till att uppkopplingar är onödiga bara kostar pengar. Det är därför viktigt 

att utvärdera konceptet och göra en bedömning av vad vinningen skulle kunna vara. Ett annat 

tillvägagångssätt är att implementera långsamt som föreslaget i den här rapporten för att ha tid och 

möjlighet att testa. Det kan leda till högre kostnader för implementering men mindre risker. I strategin 

Smart industri menar Näringsdepartementet (2015) att det är viktigt för svenska företag att ta vara på 

digitaliseringen i sin tillverkande industri för att förbli konkurrenskraftiga. Scania är ett företag som 

inte har en tydlig plan för sin industriella digitalisering, utan istället satsar på att digitalisera sin 

produkt. Om industri 4.0 blir en viktig del av framtiden kommer Scania att ligga efter om inte en sådan 

plan utvecklas.  

En viktig aspekt av resultatet är hur osäkerheten i mätningarna ska hanteras och fastställas. Det blir en 

viktig del av förundersökningarna som syftar till att förstå hur datan ska tolkas till varje koncept.  

11.3 Slutsatser 
I avsnittet diskuteras om projektet uppfyllt syfte, mål och frågeställningar.  

”Uppdraget genomfördes för att Scanias produktion på transmissionsmonteringen 

ska vara så effektiv, kvalitetssäker och ergonomisk som möjligt, med hjälp av ny 

teknik inom uppkopplad utrustning.” 

Genom hela projektet har jag stävat efter att utveckla bakaxelmonteringen för att göra den mer 

effektiv, kvalitetssäker och ergonomisk. I nuläget har jag identifierat tillfällen där det finns brister i 
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effektivitet till exempel orsaker till stopptid, anledningar till kvalitetsavvikelser samt brister i 

ergonomiarbetet. I kravspecifikationen arbetade jag aktivt med att koppla ihop kraven med effektivitet, 

kvalitet och arbetsmiljö. Genom att minimera överproduktion, väntan, onödiga transporter, överarbete 

och outnyttjad kreativitet kan produktionssystemet bli mer effektivt. Minimering av defekter och 

outnyttjad kreativitet kan ge färre kvalitetsavvikelser och därmed bättre kvalitet. För att inkludera 

arbetsmiljö adderade jag ett krav till slöserierna.  

Jag utvecklade koncept för att motverka de brister som finns i dagens arbetssätt och minimera 

slöserierna. Genom att aktivt generera idéer mot slöserierna kan koncepten automatiskt skapa bättre 

effektivitet, kvalitet och arbetsmiljö. För att säkra det värderades även koncepten mot 

kravspecifikationen. Här framkom att överproduktion, väntan, onödiga transporter, överarbete, 

defekter, outnyttjad kreativitet och bristande arbetsmiljö kan minimeras. Därmed kan både 

effektiviteten, kvaliteten och arbetsmiljön förbättras med hjälp av mina koncept.  

”Målet med examensarbetet var att presentera rekommendationer för vilken 

utrustning som är lämplig att koppla upp samt inom vilken tidsram.” 

Jag anser att jag har uppnått målet då jag har presenterat vilka verktyg som bör vara uppkopplade för 

att bäst uppfylla projektets syfte, i den sekretessbelagda bilagan A. Rapporten presenterar dessutom 

vilken typ av utrustning som bör kopplas upp för respektive koncept samt vilka kriterier som ställt på 

utrustningen. Till exempel är det för verktygsunderhåll lämpligt att koppla upp utrustning av typerna 

dragare, pressar, olje-påfyll och utrustning som förflyttar. Utrustningen som är lämpligast är den som 

är A- och B-klassad. I roadmappen beskriv i vilken ordning koncepten bör implementeras och den 

tillhörande utrustningen bör kopplas upp. Vissa koncept bör implementeras när tekniken är mogen. 

Därför bör inte en fast tidpunkt sättas utan ordningen får beskriva tidsramen.  

”1. Vilka användningsområden finns för data från uppkopplad 

monteringsutrustning?” 

Jag menar att det finns sex användningsområden för uppkopplad utrustning för insamling av data, som 

är relevanta för Scanias transmissionsmontering. De motsvarar varsitt koncept i mitt resultat i form av 

kvalitetsanalys, verktygsunderhåll, stopptidsanalys, digital tvilling, ergonomihjälp och tillgänglig data. 

Datan kan användas för att analysera och stoppa kvalitetsavvikelser vid olika tidpunkter i 

monteringsprocessen. Genom att kartlägga haverier kan datan användas för att införa tillståndsbaserat 

underhåll av monteringsutrustningen istället för att underhålla utrustningen vid fasta tidsintervall. Om 

system för stopptid kopplas ihop med monteringsdata kan pålitlig information kring stoppen skapas 

och informationen kan sedan användas för att förstå varför det blev stopp och hur stopptiden kan 

minimeras. En digital tvilling kan skapas för att genomföra förändringar i den digitala världen innan 

de genomförs i den verkliga världen. För att medarbetarnas idéer ska kunna implementeras fort kan 

datan alltid finnas tillgänglig.  

”2. Vilken utrustning på det givna området är inte uppkopplad men skulle kunna 

vara det och hur ska utrustningen prioriteras?” 

Frågeställningen besvaras genom listor med utrustning som inte är uppkopplad i dagsläget och vilken 

av den som bör kopplas upp, i den sekretessbelagda bilagan A. Utrustningen är placerad i tre 

uppkopplingstillfällen där den mest prioriterade är i det första steget och så vidare.  

”3. Vilka anpassningar av verksamheten behövs för att uppkopplingen ska kunna 

utnyttjas fullt ut?” 

Jag besvarar frågeställningen genom att utveckla nya rutiner och arbetssätt där olika funktioner har 

ansvar för olika system. Rutinerna innebär att hålla systemen uppdaterade och tillgängliga för alla som 

kan tänkas behöva dem. Konceptens förstudier är relevanta för att få koncepten att fungera så bra som 

möjligt. En annan viktig aspekt är att personalen får utbildning i att använda systemen.  
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”4. Behöver tekniken utvecklas ytterligare innan det är lämpligt att implementera 

systemen?” 

Den digitala tvillingen och ergonomihjälp är två koncept som behöver mer forskning och utveckling 

innan de är möjliga att implementera. Därför rekommenderar jag att implementera de koncepten sist. 

Det kan i allmänhet vara bra att följa forskningen för att kunna optimera produktionen och 

implementera system som forskningen menar att kan vara lönsam.  

11.4 Rekommendationer  
Jag rekommenderar att se över verktygskartläggningen främst stopptid och klassningen av verktygen 

då jag upplever att det inte är uppdaterat och tillförlitligt. För att koncepten ska fungera så bra som 

möjligt krävs nya rutiner för att uppdatera och använda information från den uppkopplade 

utrustningen. Jag bedömer att koncepten är lönsamma och kommer bidra till verksamheten. Därför 

rekommenderar jag Scania att koppla upp utrustningen och börja använda koncepten enligt den givna 

roadmapen.   



59 

 

Referenser 
Albers, A., Stürmlinger, T., Wantzen, K., Bartosz, Gladysz, & Münke, F. (2017). Prediction of the 

product quality of turned parts by real-time acoustic emission indicators. I 50th CIRP 

Conference on Manufacturing Systems (CIRP CMS 2017), Taichung, Taiwan, 3-5 maj 2017. 

Elsevier B.V. 348 – 353 

Arndt, A., Auth, C., & Anderl, R. (2018). Guideline for the Implementation of Human-Oriented 

Assistance Systems in Smart Factories. Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing 

the Enterprise of the Future, 606(2018), 85-96. doi: 10.1007/978-3-319-60474-9_8  

Balkenius, C., Skeppstedt, J., och Gärdenfors, P. (u.å.). Artificiell intelligens. I Nationalencyklopedin. 

Hämtad 14 maj, 2019, från 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/artificiell-intelligens 

Bellgran, M., & Säfsten, K. (2005). Produktionsutveckling (1:3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Cachada, A., Barbosa, J., Leitão, P., Geraldesyz, C. A. S., Deusdadoy, L., Costay, J., ... Romerok, L. 

(2018). Maintenance 4.0: Intelligent and Predictive Maintenance System Architecture. I IEEE 

International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, (ETFA 2018), 

Torino, Italien, 4-7 september 2018, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. 139-

146. doi: 10.1109/ETFA.2018.8502489 

Collingridge, D. (1980). The Social Control of Technology. New York: St. Martin’s Press.  

Fernández-Caramés, T. M., & Fraga-Lamas, P. (2018). A Review on Human-Centered IoT-Connected 

Smart Labels for the Industry 4.0. Special Section on Human-Centered Smart Systema and 

Technologies, 6(1), 25939-25957. doi: 10.1109/ACCESS.2018.2833501  

Ferrari, P., Flammini, A., Rinaldi, S., Sisinni, E., Maffei, D., & Malara, M. (2018). Impact of Quality 

of Service on Cloud Based Industrial IoT Applications with OPC UA. Electronics, 7(109), 1-

14. doi: 10.3390/electronics7070109  

Groover, M. P. (2001). Automation, Production System, and Computer-Intergrated Manufacturing (2. 

uppl.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall Inc.  

Gurjanov, A. V., Zakoldaev, D. A., Shukalov, A. V., & Zharinov, I. O. (2018). Cyber and physical 

equipment digital control system in Industry 4.0 item designing company. I International 

Conference Information Technologies in Business and Industry. Tomsk, Ryssland, 17-20 

januari 2018. IOP Publishing. doi: 10.1088/1742-6596/1015/5/052035  

Haroon, S., Viswanathan, A., & Shenoy, R. (2018). From insight to foresight: Knowing how to apply 

artificial intelligence in the oil & gas industry. I International Petroleum Exhibition and 

Conference (ADIPEC), Adu Dhabi, Förenade arabemiraten, 12-15 november 2018. Society of 

Petroleum Engineers. 

Hägg, G. M., Ericson, M., & Odenrick, P. (2010). Fysisk belastning. I M. Bohgard, S. Karlsson, E. 

Lovén, L.-Å. Mikaelsson, L. Mårtensson, A.-L. Osvalder, L. Rose & P. Ulfvengren (Red.), 

Arbete och teknik på människans villkor (2:1. uppl., s. 129-190). Stockholm: Prevent. 

Illés, B., Tamás, P., Dobos, P., & Skapinyecz, R. (2017). New Challenges for Quality Assurance of 

Manufacturing Processes in Industry 4.0. Solid State Phenomena, 261, 481-486. doi: 

10.4028/www.scientific.net/SSP.261.481 

Jantunen, E., Sharma P., Campos, J., & Baglee D. (2018). Digitalisation of Maintenance. I 2nd 

International Conference on System Reliability and Safety, ICSRS 2017, Milano, Italien, 20-

22 januari 2018. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. 343-347. doi: 

10.1109/ICSRS.2017.8272846 

Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (2013). Recommendations for implementing the strategic 

initiative INDUSTRIE 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group. München: 

Acatech.  



60 

 

Krason, P., Maczewska, A., & Polak-Sopinska, A. (2019). Human Factor in Maintenance 

Management. Advances in Intelligent Systems and Computing, 793(2019), 49-56. Orlando, 

Florida: Springer International Publishing AG.  

Lasi, H., & Kemper H.-G. (2014). Industry 4.0. Business & Information Systems Engineering, 4(2014) 

239-242. doi: 10.1007/s12599-014-0334-4 

Lu, Y. (2019). Artificial intelligence: a survey on evolution, models, applications and future trends. 

Journal of Management Analytics, 6(1), 1-29. doi: 10.1080/23270012.2019.1570365 

Montgomery, D. (2013). Design and Analysis of Experiments (8. uppl. International student version) 

[Ljudupptagning]. Cary, Noth Carolina: JPM.  

Müller, R., Vette, M., Hörauf, L., Speicher, C., & Burkhard, D. (2017). Lean information and 

communication tool to connect shop and top floor in small and medium-sized enterprises. I 

27th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, 

Modena, Italy, 27-30 juni 2017. Elsevier, 1043-1052.  

Nilsson, J., & Öhrner, K. (2006). Handhållna maskiner och ergonomi: En arbetsplatsstudie med fokus 

på vibrationer (Examensarbete, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Arbetsvetenskap). 

Från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1026710/FULLTEXT01.pdf  

Näringsdepartementet (2015). Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Stockholm: 

Regeringskansliet. 

Oborski, P. (2012). Trends of Manufacturing Systems Development. Inzynieria Maszyn, 17(1), 7-16.  

Oborski, P. (2018). Intergration of Machine Operators with Shop Floor Control System for Industry 

4.0. Management and Production Engineering Review, 9(4), 48-55. doi: 10.24425/119545 

Osvalder, A.-L., Rose, L., & Karlsson, S. (2010). Metoder. I M. Bohgard, S. Karlsson, E. Lovén, L.-Å. 

Mikaelsson, L. Mårtensson, A.-L. Osvalder, L. Rose & P. Ulfvengren (Red.), Arbete och 

teknik på människans villkor (2:1. uppl., s. 477-580). Stockholm: Prevent.  

Ranhagen, U. (1995). Att arbeta i projekt - om planering och projektering av större förändringar, 

moderna verktyg och metoder. Stockholm: Arbetsskyddsnämnden. 

Robison, S. (2014). Simulation - The Practice of Model Development and Use (2. uppl.). Red Globe 

Press.  

Romero, D., Stahre, J., Wuest, T., Noran, O., Bernus, P., Fast-Berglund, Å., & Gorecky, D. (2016). 

Towards an operator 4.0 typology: A human-centric perspective on the fourth industrial 

revolution technologies. I CIE 2016: 46th International Conferences on Computers and 

Industrial Engineering, Tianjin, Kina, 29-31 oktober 2016.  

Sakhapov, R., & Absalyamova, S. (2018). Fourth industrial revolution and the paradigm change in 

engineering education. I MATEC Web of Conferences 245, Davos, Switzerland, januari 2016.  

EDP Sciences. 1-6. doi: https://doi.org/10.1051/matecconf/201824512003  

Sallem, N. (2018). Safe or exposed?: A study of employee attitudes towards position monitoring. C-

uppsatts, Luleå University of Technology, Department of Business Administration, 

Technology and Social Sciences. 

Sandkull, B., & Johansson, J. (2000). Från Taylor till Toyota (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Scania (2017). Produktion och Logistiks (P&L) SPS-hus. Södertälje: Scania CV AB. 

Schluse, M., Priggemeyer, M., Atorf, L., & Rossmann, J. (2018). Experimentable Digital Twins - 

Streamlining Simulation-Based Systems Engineering for Industry 4.0. IEEE Transactions of 

Industrial Informatics, 14(4), 1722-1731.  

Sharda, R., Delen, D., Turban, E., Aronson, J., & Liang, T. P. (2014). Business Intelligence and 

Analytics: Systems for Decision Support. Prentice Hall. 



61 

 

Smith, L. C. (2011). The World in 2050: Four Forces Shaping Civilization's Northern Future (2. 

uppl.). New York: Plume Books.  

Sveningsson, S., & Sörgärde, N. (2015). Organisationsförändring – hur, vad och varför? (1. uppl.). 

Lund: Studentlitteratur.  

Szipka, K. (2018). Modelling and Management of Uncertainty in Production Systems - from 

Measurement to Decision. Stockholm: Kungliga tekniska högskolan.  

Söderström, J. (2015). Jävla skitsystem!: Hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet - och 

hur vi kan ta tillbaka kontrollen (Utök. och rev. uppl.) [Ljudupptagning]. Stockholm: 

Karneval. 

Södertälje Science Park. (u.å.). Om oss: Södertälje Science Park. Hämtat den 11 mars 2019 från 

https://sscp.se/sodertalje-science-park/  

Tsyganov, V. V. (2018). Learning Mechanisms in Digital Control of Large-Scale Industrial Systems. I 

2018 Global Smart Industry Conference (GloSIC). Chelyabinsk, Ryssland, 7 december 2018. 

Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. 

Volker, H., & Schmitt, G. (2018). Digital quality control of thermochemical processes - industry 40. I 

Thermal Processing in Motion 2018 - Including the International Conference on Heat 

Treatment and Surface Engineering in Automotive Applications, Spartanburg, United States, 

5-7 juni 2018. ASM International, 27-31. 

Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å., & Törlind, P. (2013). Snowflake – en bred bok om design- och 

utvecklingsprocesser. Luleå: Luleå tekniska universitet.  

Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å., & Törlind, P. (2017). Design – Process och metod. Lund: 

Studentlitteratur.  

Xu, M., David, J. M., & Hi Kim, S. (2018). The Fourth Industrial Revolution: Opportunities and 

Challenges. International Journal of Financial Research, 9(2), 90-95. doi: 

10.5430/ijfr.v9n2p90  

Xu, P., Mei, H., Ren, L., & Chen, W. (2017). ViDX: Visual Diagnostics of Assembly Line 

Performance in Smart Factories. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 

23(1), 291-300. doi: 10.1109/TVCG.2016.2598664  

Özdemir, V. (2018). The Dark Side of the Moon - The Internet of Things, Industry 4.0, and The 

Quantified Planet. OMICS A Journal of Integrative Biology, 22(10), 637-641. doi: 

10.1089/omi.2018.014 



 

 

Bilagor 
Bilaga 1: Workshop 3 sidor 

Bilaga 2: Idémängd  3 sidor  

Bilaga 3: Konceptet monteringsstöd 3 sidor 

Bilaga 4: Konceptet lagernivåsystem 3 sidor 

Bilaga A: [sekretessbelagd] Utrustningskartläggning 10 sidor 



Bilaga 1: Workshop 
Sidan 1(3) 

 

 

 

Bilaga 1 – Workshop 

 

 

 



Bilaga 1: Workshop 
Sidan 2(3) 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1: Workshop 
Sidan 3(3) 

 

 

 

 

 



Bilaga 2: Idémängd 
Sidan 1(3) 

 

 

Bilaga 2 – Idémängd 
Följande bilaga presenterar ett urval ur idémängden för att visualisera hur idégenereringen gick till och 

resulterade i.  

Slöseri 
Följande idégenerering har utgångspunkt i de åtta slöserierna.  
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Teorier som koncept 
Avsnittet presenterar en del av resultatet från idégenereringen kopplad till teorin. Först presenteras hur 

jag har tolkat ut koncept från forskningsartiklarna sedan presenteras resultatet av idégenereringen.   
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1. Finns det delar av konceptet på Scania redan? 

2. Vad kan vara användbart? Hur skulle det fungera?  

Müller m.fl. (2017) 
1. Den finns en lång process för hur ärenden kring produktändringar ska gå till. I vissa fall kan 

line vilja ändra i produkten.  

2. Eftersom processen är så lång så skulle inte metoden göra processen snabbare, andra 

produkter skulle fortfarande gå igenom med samma fel eller svårighet. Den stora skillnaden 

skulle istället bli hur informationen presenteras. Genom att designa funktionerna efter 

användarnas behov kan processen fungera bättre.  

Gewohn m.fl. (2018) 
1. Det finns Q-gates på varje line. I detta fall är linen ett ända produkt men man kan ändå säga att 

den hänger ihop med line på CVX, Chassi och Lule. Oklart om informationen mellan de olika 

linerna går analogt eller digitalt och hur det går till och enligt vilket system. I vilken 

utsträckning är det ett problem att kvalitetsavvikelser går igenom Q-gate? Handlar det i första 

hand om avvikelser som inte kollas i Q-gate eller händer det att det som kollas inte blir kollat 

tillräckligt noga och därför missas? Vad beror det på?  

2. Systemet skulle kunna göra det mer förståeligt, fakta blir lättare att förstå med smarta 

funktioner. Digital information kan vara lättare att hantera.  

Ferrari m.fl. (2018) 
1. Vid något specifikt problem kan teknikerna gå in på ToolsNet och titta på datan från de 

utrustningar som är uppkopplade eller gå till dragarskåpet och hämta data. Underhåll får 

justera manuellt om det är något problem med utrustningen.  

2. Utrustningen skulle kunna kopplas upp och undersökas om det funkar att göra något liknande. 

T.ex. om utrustningen har en tendens att dumma sig efter ett tag eller så. I framtiden skulle 

dragarna kunna justeras enligt loopen. 
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Bilaga 3 – Konceptet 

monteringsstöd  
Följande koncept blev uteslutet ur projektet då det inte är tillräckligt relaterat till uppkopplad 

utrustning. 

Teori 
Arndt, Auth och Anderl [(2018). Guideline for the Implementation of Human-Oriented Assistance 

Systems in Smart Factories. Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing the Enterprise of 

the Future, 606(2018), 85-96. doi: 10.1007/978-3-319-60474-9_8] menar att industri 4.0 används för 

att digitalisera och effektivisera industrin. Vilken arbetsmiljö som skapas och hur konceptet kan 

förbättra arbetsmiljön har enligt Arndt m.fl. (2018) inte studerats i tillräckligt stor utsträckning. Vidare 

menar Arndt m.fl. att industri 4.0 kan användas för att skapa smarta arbetarassistentsystem. Arndt m.fl. 

(2018) beskriver ett system där data samlas in kring arbetarna för att för förenkla upplärning, säkra 

kvalitet och förbättra ergonomi genom att anpassa instruktionerna för varje arbetare.  

Nuläge och problem 
I dagsläget på bakaxelmonteringen presenteras momenten som ska utföras på en specifik produkt dels 

i en standard där varje moment beskrivs utförligt och dels på en arbetsorder som följer med varje 

produkt. Standarden beskriver varje moment utförligt och är inte möjlig att följa under pågående takt 

utan sitter i en pärm bredvid monteringslinan. I arbetsordern finns endast korta kommentarer kring vad 

som ska göras och vilka artikelnummer som ska ingå i den specifika produkten. Arbetsordern är i 

svartvit och på ett utskrivet papper vilket gör att den i vissa fall kan vara svår att läsa av och dessutom 

kan inte montören ge feedback på vad som är utfört. Olika montörer med olika erfarenheter använder 

samma arbetsorder.  

Om arbetsordern innehåller mycket information kan det vara ett stöd i arbetet för någon som är ny på 

jobbet men bara i vägen för någon som arbetat länge. Det kan resultera i att den erfarna montören inte 

läser information. Om arbetsordern istället innehåller lite information kan den erfarna montören hinna 

läsa och ha nytta av all information men den är inte tillräcklig för någon som är nyanställd.  

När montören monterat klart på en viss produkt stämplar montören på ett analogt stämpelkort. 

Stämpelkortet sätts i en pärm. Det gör att om något monteras alvarligt fel kan montörernas chef leta 

rätt på rätt produktnummer i en pärm och se vem som har monterat fel. Vid ett sådant tillfälle kan 

montören få ytterligare upplärning för att lära sig montera rätt.  

I dagsläget anpassas inte arbetet efter montörernas varierande ergonomiska förutsättningar.  

Lösning  
Genom att införa ett nytt system för monteringsinstruktioner där montörerna får individuella 

instruktioner kan instruktionerna anpassas till varje montörs erfarenhet, önskemål och kompetens. På 

så sätt kan alla montörer få passande instruktioner som de läser för att de behöver just den 

informationen. Om en montör gör något fel kommer det att loggas och informationen kommer att 

användas för att förbättra instruktionerna för det arbetsmomentet. Varje montörs instruktioner kan 

anpassas efter:  

- Vilken kompetensnivå montören befinner sig på till exempel från ett till fem. Det kan styra 

detaljnivån på instruktionerna.  
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- Montörens tidigare ergonomiproblem kan resultera i att instruktioner kring den typen av 

ergonomi pointeras.  

- Montören ska kunna ställa in personliga önskemål kring utformningen, till exempel större text 

för någon som har synfel.  

- Fel som montören har gjort tidigare kan automatiskt påverka vilken information som visas.  

Uppkopplad utrustning kan vara en del av systemet för att ta reda på hur montören påverkar verktygen. 

Det är inte en betydande del och därför uteslöts konceptet ur arbetet. Systemet kan användas för att 

analysera ergonomin genom att koppla ihop data kring var montörerna arbetar med längddata och hur 

ofta de är sjukskrivna. På så sätt kan varje position anpassas bättre för till exempel både långa och 

korta montörer.  

Rutiner 
Systemet påminner mycket om EBBA och kan ha sin grund i EBBA men behöver utvecklas ytterligare 

för att kunna generera personliga instruktioner, vilket inte är möjligt i EBBA i dagsläget. Därav kan 

uppföljningen kring systemet efterlikna det nuvarande arbetet med EBBA. Jag rekommenderar att 

endast montörernas gruppchefer har tillgång till den personliga information som systemet genererar, 

då ansvaret för arbetsmiljön ligger på chefen.  

Förstudie 
Innan systemet implementeras krävs en förstudie som utreder om det är möjligt att genomföra och hur 

EBBA behöver manipuleras. Det är även viktigt att utreda vilken vinning montörerna ser i systemet då 

Sallem [(2018). Safe or exposed?: A study of employee attitudes towards position monitoring. C-

uppsatts, Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and 

Social Sciences.] menar att operatörer som blir övervakade av ett system har en större chans att 

acceptera systemet om de ser en egen vinning i det.  
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Konceptet reducerar stopptiden och därmed väntan för montörerna genom att montörerna gör mer rätt 

med bättre instruktioner. Det minimerar också defekterna som montörerna orsakar och samtidigt 

förbättras ergonomin.  
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Systemet har stora besparingar och medelstora kostnader jämfört med övriga koncept. Det är viktigt 

att det finns en acceptans för systemet om det ska vara möjligt att implementera.  
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Bilaga 4 – Konceptet 

lagernivåsystem  
Följande koncept blev uteslutet ur konceptet då det inte är relaterat till uppkopplad utrustning. 

Teori 
Mostafa, Hamdy och Alawady [(2019) Impacts of Internet of Things on Supply Chains: A Framework 

for Warehousing. Social Sciences, 8(84), doi: 10.3390/socsci8030084.] menar att det är önskvärt att 

minimera lager i produktion. Genom ny teknik är det möjligt att kartlägga lagernivåerna på olika sätt.  

Nuläge och problem 
Intern logistik på transmissionsmonteringen arbetar med 

att försörja de olika monteringslinorna med det material 

som ska monteras ihop till produkten. Mindre delar, som 

till exempel skruvar, levereras ofta i små lådor som 

placeras i ställage vid monteringslinan, se figur i. Hyllorna 

i ställaget är lätt lutade och är försedda med rullband så att 

lådorna rullar från truckgången där logistik placerar den i 

ställaget till monteringslinan där montören plockar. Varje 

produkttyp har en egen hylla. När en låda är tom placeras 

den i ett returflöde på en annan hylla som har motsatt 

lutning, på så sätt rullar lådan tillbaka till truckgången så 

att den kan återanvändas. Vissa delar som till exempel 

skruv förvaras i papplådor som slängs på monteringslinan 

istället för att returneras. Varje hylla ska fyllas på när 

antalet lådor underskrider ett förbestämt antal, montören 

hänger då ut en gul flagga, alternativt en röd om det är riktigt akut. Logistik kan då komma och fylla 

på med en ny full låda och samtidigt hämta de tomma lådorna.   

Delar som är för stora för att få plats i lådor på 

ställage placeras istället i pallar, se figur ii. En del av 

de större delarna levereras i sekvens vilket innebär 

att montören hela tiden använder den delen som 

kommer först i sekvensen. Sekvensen kan 

kombineras med pallar med den vanligaste 

varianten. I vissa fall ska en streckkod på delen 

skannas innan montören monterar delen, för att 

kontrollera att den har rätt artikelnummer. Produkter 

som ligger i pallar ska kontrolleras så att det rätta 

artikelnumret alltid tas. Det är vanligt att det alltid 

står två pallar med en viss typ av del vid 

monteringslinan. När den ena tar slut lägger 

montören på locket uppochner så att logistik ska veta 

att den är slut, för att sedan påbörja den andra lådan.  

Vid monteringslinan fylls mellanlager på genom att logistik åker runt i monteringen och kollar var det 

behövs mer material. Det innebär att de åker till platser där de tror att det behövs material. Om logistik 

gissar fel kan det därför bli en fördröjning i materialförsörjningen där mer material verkligen 

Figur i: Ställage med lådor. 

 

Figur ii: Pall med olika typer av delar. 
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behövdes. Det leder till onödiga omvägar för logistik och ett behov av onödigt stora lager vid 

monteringen. Om logistik alltid skulle känna till de exakta lagernivåerna skulle färdvägarna och 

lagernivåerna kunna optimeras.  

Lösning 
Syftet med lösningen är att optimera lagernivåerna och interna transporter genom att skapa ett tydligt 

system för när nytt material ska fyllas.  

Genom att fästa sensorer i ställagen och koppla ihop arbetsordern kan det registreras när en del 

plockas eller monteras. I fallet med större delar kan det vara svårt att fästa sensorer så att systemet 

stämmer, här kan systemet kopplas till arbetsordern och när en arbetsorder registreras genom scanning 

kan delen registreras som plockad. När det gäller mindre delar som skruvar eller nipplar händer det 

ofta att en del kasseras till exempel om gängan är dålig. Därför kommer antalet som monteras enligt en 

arbetsorder jämfört med i verkligheten inte att stämma. Här är det därför bättre att fästa en sensor i 

ställaget. På så sätt kan monteringens mellanlager fyllas på vid behov utan att logistikpersonalen 

behöver åka till de fysiska lagerna och se över nivåerna. Rutterna kan optimeras för att minska på 

onödiga transporter. Dessutom kan lagernivåerna optimeras vilket kan minimera lagerslöseri.  

Rutiner 
Det krävs rutiner för hur logistik ska få notiser från monteringslinan och ansvariga för lagernivåerna, 

förslagsvis team leadern på logistik. Om systemet hamnar ut fas till exempel på grund av att någon del 

kasseras är det viktigt att team leadern i monteringen kan ställa om systemet manuellt så att det 

fortfarande stämmer. Det är viktigt att uppdatera systemet så att det fungerar med nya produkter och 

att det fungerar optimalt med befintliga produkter. Här är samarbetet mellan monteringslinan och 

materialhantering viktigt för att få systemet att fungera.  

Förstudie 
Det viktiga blir att ta reda på hur omfattande problemet är och hur stor del av problemet som kan lösas 

genom uppkoppling. Av betydelse är hur säkert systemet blir och om det är möjligt att förlita sig på 

systemet samt vilket beroende till systemet som kan skapas genom implementering. Det är viktigt att 

undersöka vilka typer av system som är bäst för att ta reda på hur mycket material som finns kvar.  
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Genom konceptet kan stopptiden som beror på materialbrist minimeras. Lagernivåerna på 

monteringslinan kan minimeras vilket kan leda till minimering av onödiga transporter indirekt.  
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Konceptet besparar lager och defekter och innebär endast en mindre kostnad.  

 

 

 


