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Abstract 

i 

Abstract 

The purpose of this study is to explore the effects of ballbar measurement in preventive 
maintenance. Volvo GTO in Skövde currently has no model for how they can count on the 
economic effects that occur when ballbar measurement is carried out as preventive 
maintenance. The model is needed for the company to be able to make correct decisions on 
the development of future measurement methods for analyzing the state of machine 
components. 

In order to answer the research questions, a case study has been conducted through 
interviews, conversations, document studies and with the help of literature studies, basic 
theories relevant to the study area that has been described. 

The result shows that about half of all breakdowns are avoided due to ballbar measurement 
being performed on the department concerned. The fact that breakdowns still occur is a future 
challenge for the company to investigate further. 

A model that calculates the economic effects has been designed and will serve as a basis for 
future investments, also the model should be able to be used at other departments within the 
Volvo GTO in Skövde. 

The study could not demonstrate that there are quality deficiency costs related to defected ball 
screw components with the fact collection available. A better work around root cause that 
points to defective machine components would give the study a better credibility. 

Based on the results of the study, conclusions can be drawn that quality deficiency costs 
should be excluded in the economic model since the documentation contains too little 
information on quality deficiency costs related to defected ball screw components.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att utforska ballbarmätningars effekter inom förebyggande 
underhåll. Volvo GTO i Skövde har i dagsläget ingen modell för hur de kan räkna på vilka 
ekonomiska effekter som uppstår när ballbarmätning utförs som förebyggande underhåll. 
Modellen behövs för att företaget skall kunna fatta korrekta beslut om utveckling av framtida 
mätmetoder för att analysera maskinkomponenters tillstånd. 

För att besvara undersökningens frågeställningar har en fallstudie genomförts genom 
intervjuer, samtal, dokumentstudier samt med hjälp av litteraturstudier beskrivit 
grundläggande teorier relevanta för studiens område. 

Resultatet visar att 47% av alla haverier undviks tack vare att ballbarmätning utförs på den 
berörda avdelningen. Att det fortfarande uppstår haverier är en framtida utmaning för 
företaget att undersöka vidare.  

En modell som räknar ut ekonomiska effekter har utformats och ska fungera som underlag för 
framtida investeringar samtidigt som den ska kunna användas även på andra avdelningar 
inom Volvo GTO i Skövde. 

Studien kunde inte påvisa att det finns kvalitetsbristkostnader relaterat till utmattade 
kulskruvskomponenter med den faktainsamling som finns tillgänglig. Ett bättre arbete kring 
rotorsak som pekar på bristfälliga maskinkomponenter skulle ge studien en bättre 
trovärdighet. 

Utifrån studiens resultat kan slutsatser dras att kvalitetsbristkostnader bör uteslutas i den 
ekonomiska modellen då dokumentationen innehåller för lite information om 
kvalitetsbristkostnader relaterat till utmattade kulskruvskomponenter. Detta för att skapa en 
mer reliabel modell.  

 

 

 

 



Förkortningar 
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Förkortningar 

Volvo GTO = Volvo Group Truck Operation 
VMMS = Volvos underhållssystem 
FU = Förebyggande Underhåll 
TBM = Förutbestämt Underhåll (Time Based Maintenance) 
CBM = Konditionsstyrt Underhåll (Condition Based Maintenance) 
AU = Akut Underhåll 
TPM  = Total Productive Maintenance 
TAK = Total Anläggnings-Kapacitet 
OEE = Overall Equipment Efficiency 
TQM = Total Quality Management 
KPI = Nyckelindex (Key Perfomance Index) 
MTTF = Medeltid till fel (Mean Time To Failure) 
MTBF = Medeltid mellan fel (Mean Time Between Failure) 
MTTR = Medeltid att reparera (Mean Time To Repair) 
MWT = Medeltid väntan (Mean Waiting Time) 
MDT = Medeltid maskinen inte körs (Mean Down Time) 
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1 Introduktion 
I detta kapitel presenteras en kort beskrivning av Volvo GTO i Skövde, en bakgrund till varför 
denna studie har utförts, syftet med studien och vilka frågeställningar studien har som 
utgångspunkt. Kapitlet avslutas med vilka avgränsningar som gjorts och hur rapporten är 
disponerad. 

1.1 Bakgrund 
Volvo GTO i Skövde tillverkar lastbilsmotorer. Tillverkningen delas in i tre olika 
huvudområden, gjutning, bearbetning och montering. 

I bearbetningen av motorblock och cylinderhuvud används olika typer av 
fleroperationsmaskiner för ändamålet att förädla produkten från gjutning till en slutprodukt 
som är färdig för slutmontering. I varje bearbetningsmaskin sitter det kulskruvar till de olika 
rörelserna, en i varje led. 

Avdelningen för CBM arbetar med olika tekniker för att införskaffa information om varje 
maskins hälsotillstånd. I dagsläget skickas olika typer av rapporter för beslut om 
underhållsåtgärder i produktionsutrustningen. Dessa rapporter baseras utifrån kunskap och 
erfarenhet inom CBM-avdelningens gemensamma yrkeserfarenhet [1].  

En av dessa rapporter som skickas angående hälsotillståndet i fleroperationsmaskiner är 
ballbarmätningar. Dessa mätningar utgår från ett cirkulärt test där syftet är att få snabb 
analys av maskinens rörelseaxlar och dess komponenter för att identifiera avvikelser som 
finns. Detta utförs för att förbättra maskinens tillgänglighet genom att gå från akuta stopp till 
planerade åtgärder [2]. 

1.2 Problembeskrivning 
För att upprätthålla en god kondition och tillgänglighet på maskinparken från inköp tills att 
maskinparken har uppnått sin tekniska livslängd krävs en underhållsstrategi som går i linje 
med företagets övergripande mål. 

En pålitlig produktionsprocess är viktig för att kunna samla in valida och reliabla data om 
maskinparkens hälsa för att få möjligheten att ta rätt åtgärdsbeslut enligt den upparbetade 
underhållsstrategin [3].  

På Volvo GTO i Skövde finns elva avdelningar med totalt 132 fleroperationsmaskiner som 
ballbarmätningar utförs på, en på varje axel som går att interpolera. Totalt görs 394 
ballbarmätningar. 

Volvo GTO i Skövde har i dagsläget ingen modell för hur de kan räkna på vilka ekonomiska 
effekter som uppstår när ballbarmätning utförs som förebyggande underhåll. 

Modellen behövs för att företaget skall kunna fatta korrekta beslut om utveckling av framtida 
mätmetoder för att analysera maskinkomponenters tillstånd. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att ta fram en modell där företaget kan beräkna vad de vinner 
ekonomist samt kvalitetsmässigt på att göra dessa ballbarmätningar. Studien förväntas ge ett 
verktyg som kan användas som beräkningsunderlag för framtida investeringar. 

• Hur många haverier undviks genom att ballbarmätning utförs på avdelning 3531? 
• Vad finns det för kvalitetsbristkostnader relaterat till utmattade 

kulskruvskomponenter på avdelning 3531? 

• Hur ska en beräkningsmodell se ut för att räkna ut ekonomiska effekter vad företaget 
sparar genom att ballbarmätning utförs i fleroperationsmaskiner i jämförelse med att 
det inte utförs? 
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1.4 Avgränsningar 
Studien kommer att avgränsas till avdelning 3531 i Skövde. Endast underhållsdata som är 
insamlat i VMMS, Cost Deployment, kvalitetsutredningar och ballbarmätning på avdelningen 
kommer att användas. Rotorsaker till akuta haverier kommer inte att utredas. 

Faktainsamlingen kommer att begränsas från 2014 då VMMS lanserades på företaget till och 
med 2018. Studien tar inte hänsyn till komponenter på avdelningen som inte ballbarmäts. 

Studien kommer inte att ta upp omstruktureringar i underhållsorganisationen på grund av att 
ballbarmätningar utförs. 

1.5 Disposition 
Rapporten inleds med ett teoretiskt ramverk där det ges en genomgång av de teorier som 
fallstudien tar upp i rapporten. Vidare ges en översiktlig beskrivning av i studien använda 
angreppssätt och vilka specifika metoder som använts. 

Sedan presenteras en nulägesbeskrivning av rådande förhållanden på avdelning 3531 följt av 
en analys där svar ges på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
det teoretiska ramverket. 

Rapporten avslutas med diskussion av resultatet och studiens trovärdighet följt av slutsats och 
vidare forskning.  
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2 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel ges en genomgång av de teorier som fallstudien tar upp i rapporten. Dessa har 
tagits fram med hjälp av litteraturstudie och ska tänkas var lämpliga för de frågeställningar 
som formulerats i rapporten. Inledningsvis beskrivs kopplingar mellan respektive 
frågeställningar och de olika teorierna. Fortsättningsvis beskrivs de olika teorierna mer 
utförligt för att ge en bas till den senare analysen av resultatet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att kunna besvara de tre olika frågeställningarna har ett teoretiskt ramverk upprättats. De 
två första frågeställningarna behövs besvaras först för att kunna besvara den sista 
frågeställningen med kompletterande teori om olika delar inom ekonomi (se Figur 1). 

 

 

Figur 1 Koppling mellan frågeställningar och teoretiska områden 
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2.2 Underhåll 
Underhåll av olika typer av tillgångar är viktigt inom tillverkningsindustrin för att säkerställa 
produktivitet, produktkvalitet, ledtid och en säker arbetsmiljö. Det är en grundpelare inom 
hantering av tillgångar att skapa sig en förståelse för dess värde genom hela produktlivscykeln 
(se Figur 2) [4]. 
 

 

Figur 2 Beskrivande figur av underhålls beståndspunkter [19] 
 

2.2.1 Förebyggande underhåll (FU) 
Tillvägagångsättet för underhåll har hela tiden utvecklats med tiden. I tidigare perioder var 
tankesättet att maskiner kördes tills de gick sönder, vilket också är känt som reaktivt 
underhåll. Senare utvecklades detta tankesätt till FU vilket innebär att man agerar innan fel 
uppstår [4]. 

2.2.1.1 Konditionsstyrt underhåll (CBM) 

CBM är ett tillståndsbaserat underhåll vilket innebär att beslut baseras på av en utvärdering 
av maskinens hälsotillstånd genom inspektioner eller olika mätmetoder. Detta bidrar till att 
man kan förutse och prognosticera maskinens framtida hälsotillstånd och ta beslut baserat på 
förutsägelse innan komponenten havererar i maskinen. På så sätt skapar man sig förmågan 
att säkerställa bättre produktkvalitet, genomloppstid, samt minimera risken för stillestånd 
och haverier [4].  

CBM är schemalagt i VMMS och används vid bland annat ronderingar. En ny arbetsorder 
skapas när beslut tas om ett byte av komponent är nödvändigt och planeras in till 
nästkommande optimala underhållsfönster [5]. 

Figur 3 förklarar hur en maskinkomponent kan bete sig när en skada uppstår över en angiven 
tidsperiod. Ballbarmätning kan upptäcka fel på komponenter innan de fem sinnena kan 
upptäcka det. På så sätt jobbas det preventivt med underhållsåtgärder istället för reaktivt där 
det är stor risk för att ett haveri uppstår [3]. 
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Figur 3 Kurva för metoder när det går att upptäcka felaktiga komponenter 
 

2.2.1.2 Förutbestämt underhåll (TBM) 

TBM utförs tidsbestämt utan att ifrågasätta statusen på komponenters tillstånd. När TBM är 
schemalagt i VMMS utförs det enligt den tidsramen som är satt för senast utförande datum. I 
TBM ingår byten av komponenter eller åtgärder i maskin fysiskt [5]. 

2.2.2 Avhjälpande underhåll 
Ett avhjälpande underhåll uppstår när ett funktionsfel upptäcks och underhåll kontaktas för 
bedömning av vidare åtgärd. 

2.2.2.1 Akut underhåll (AU) 

AU är en underhållsåtgärd som utförs direkt vid upptäckande av ett funktionsfel av 
maskinkomponent för att undvika oacceptabla konsekvenser. Oacceptabla konsekvenser kan 
innebära kvalitetsbortfall eller att maskinen inte klarar av att tillverka i automatik på grund av 
en felaktig komponent [5]. 

2.2.2.2 Uppskjutet akut 

Uppskjutet akut är ett avhjälpande underhåll som inte genomförs direkt vid upptäckten av ett 
funktionsfel utan senareläggs enligt givna direktiv. Uppskjutet akut används när ett 
funktionsfel har uppstått men med acceptabla konsekvenser för utfallet och bedömningen 
görs att det går att byta maskinkomponenten planerat vid ett senare underhållsfönster för att 
inte påverka tillgängligheten i maskinparken negativt [5]. 

2.3 Ballbarmätning 
Ballbarmätning är en typ av cirkulär- och volymmetrisk test skapat av Renishaw. Mätningar 
handlar normalt sett om att upptäcka avvikelser i linjära axlar i fleroperationsmaskiner. 
Fördelarna med testet är att kostnaden är låg och enkel att använda. Nackdelarna är dock att 
anordningen måste installeras varje gång det ska genomföras vilket gör att produktionen 
måste stoppas för att genomföra mätningarna. Ytterligare så identifierar mätningen enbart 
avvikelser inom en viss räckvidd så som utrustningen monteras [2]. 

2.3.1 Fleroperationsmaskin 
I Figur 4 ses en enklare förklaring av hur en fleroperationsmaskin är uppbyggd. De 
komponenter studien fokuserar på är kulskruv, kulmutter och ändlagring för kulskruvarna. 
Vid en analys av en ballbarmätning går det att utläsa hur mycket det glappar i respektive 
komponent och på detta vis utläsa hälsan av komponenterna för att planera in ett byte [4]. 
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Figur 4 Förklaring fleroperationsmaskin 
 

2.3.2 Utförande 
När ballbarmätning tillämpas körs en cirkel med bestämd radie och monteringshastighet med 
minst två axlar som kan interpoleras (se Figur 5). Med hjälp av en högupplöst 
längdmätningsenhet kan mätdata överföras till mjukvara i en PC för vidare analys. Genom att 
utföra ballbarmätning i en maskin kan olika problem identifiera så som vändglapp, 
vändspikar, vinkelfel och servofel för maskinens olika axlar. Vid tidigare mätningar kan 
analysen jämföras med tidigare mätresultat för att eventuellt hitta en förslitnings trend [2]. 
 

 

Figur 5 Arbetssekvens ballbarmätning 
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2.3.3 Mätresultat 
I mjukvaran jämförs en korrekt cirkel med det verkliga utfallet från interpoleringen mellan de 
två axlarna. Detta visualiseras genom en grafisk bild i mjukvaran. Mjukvaran kan identifiera 
21 separata parametrar och beräkna hur mycket av det totala felet som beror på var och en av 
dessa parametrar.  

Den korrekta cirkeln visualiseras som streckad linje i Figur 6 och Figur 7 med en radie på 
150mm. De gröna och lila linjerna visualiserar hur stort glapp det är mellan det verkliga 
utfallet och den teoretiska korrekta cirkeln. Skalan mellan varje streck i Figur 6 och i Figur 7 
är 10µm 

Ett exempel på hur en defekt kulskruv och kulmutter kan se ut vid ballbarmätning visas i 
Figur 6. Figur 7 visar en likadan mätning efter byte av kulskruv och kulmutter i maskinen [2]. 
 

 

Figur 6 Mätresultat av en defekt kulmutter och kulskruv 

 

Figur 7 Mätresultat efter byte av kulmutter och kulskruv 
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2.4 Lean 
Det har lagts ett stort fokus på att minimera slöserier inom industrin under många år. Detta 
är ett arbetssätt som ofta kopplas till Toyotas produktionssystem, även kallat lean production. 
De 7+1 slöserierna utgörs av [6]: 

• Överproduktion 
• Väntan 
• Transport 
• Överarbete 
• Lager 
• Rörelse 

• Produktion av defekta produkter 
• Outnyttjad kompetens 

2.4.1 7+1 slöserier underhållsrelaterade 
Det finns en stor potential att minska slöserier inom underhåll då mellan 15–70 procent av 
produktionskostnaden är underhållskostnader och så mycket som 30 % av 
underhållskostnaden spenderas i onödan [7][8]. Inom underhåll har det gjorts egna 
underhållsrelaterade 7+1 slöserier enligt följande [9]: 

• För mycket förebyggande underhåll 
• Väntan på resurser 
• Centraliserat underhåll 
• Bristande underhåll 
• Överdimensionerat reservdelslager 

• Dubbelhantering 
• Bristfälligt eller dåligt utfört underhåll 
• Brist på kompetensutveckling av personal 

2.5 Kvalitet 
I Figur 8 visas de olika hörnstenarna i vad som kallas ”offensiv kvalitetsutveckling” vilket är 
ett försök till översättning och anpassning av begrepp från TQM. Begreppen handlar om att 
ständigt sträva efter att uppfylla och helst överträffa kundens behov och förväntningar till 
lägsta möjliga kostnad.  Detta skall genomföras genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i 
vilket alla är engagerade och som har fokus på organisationens processer [10]. 

Sätt kunderna i centrum är det centrala i modern syn på kvalitet och handlar om att se 
utifrån kundens perspektiv och förstå sina kunder. Kvalitet är därför ett relativt begrepp och 
bestäms ofta av konkurrensen på marknaden. 

Basera beslut på fakta innebär att beslut är väl underbyggda och att slumpfaktorer inte 
påverkar de beslut som tas. Det handlar om att med hjälp av olika kvalitetsverktyg samla 
information och analysera för att sedan ta beslut därifrån. 

Arbeta med processer syftar i att kunden skall tillfredsställas med det som produceras 
men samtidigt använda så lite resurser som möjligt. En process upprepas hela tiden och 
består av ett nätverk av sammanhängande aktiviteter. 

Arbeta ständigt med förbättringar är en viktig hörnsten då de externa kundkraven på 
kvalitet ökar hela tiden. Därför måste man arbeta med att ständigt förbättra kvaliteten på de 
egna produkterna och erbjudanden för att hänga med i utvecklingen. 

Skapa förutsättningar för delaktighet är en väsentlig del i offensiv kvalitetsutveckling då 
alla ska få vara delaktiga och få påverka de beslut som tas i förbättringsarbete. Detta ska bidra 
till att kvalitetsarbetet blir mer framgångsrikt med förbättrad kommunikation och utbildning. 
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Utveckla ett engagerat ledarskap är placerad i botten i Figur 8 och ska därmed 
understryka hur pass viktigt det är med ett starkt ledarskap för att skapa en kultur för offensiv 
kvalitetsutveckling [10]. 
 

 

Figur 8 TQM Bergman och Klefsjö [10] 
 

2.5.1 Datadriven beslutsunderlag 
För att öka ett företags produktivitet och kostnadseffektivitet krävs det i allra högsta grad att 
beslut inom underhåll är faktabaserade. Digitalisering har ökat bland tillverkande företag 
vilket medfört ökad konkurrenskraft då datadrivna beslutsunderlag underlättar vilka beslut 
som skall prioriteras [11]. 

2.5.2 Kvalitetsbristkostnader 
Kvalitetsbristkostnad är ett allt mer vanligare begrepp än kvalitetskostnad då det ofta är just 
bristen på kvalitet som kostar snarare än att det är investeringar i förebyggande åtgärder som 
kostar. Det som kostar är ofta omarbete eller tillverkning av defekta enheter vilket leder till 
ersättning av olika former. 

Kvalitetsbristkostnad kan delas in i interna- eller externa felkostnader enligt Figur 9.  
Kostnader som uppkommer på grund av avvikande kvalitet internt innan leverans ut till kund 
är interna felkostnader. Kassation, omarbete och stilleståndskostnader är exempel på dessa 
kostnader. 

Externa felkostnader är kostnader som uppstår av fel som upptäcks efter att leverans har skett 
ut till kund, exempelvis reklamationer och garantikostnader [10]. 
 

 

Figur 9 Kvalitetsbristkostnader Bergman och Klefsjö [10] 
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Volvo i Skövde använder sig av två olika system för att bokföra de interna och externa 
felkostnaderna. Alla kassationer och omarbeten bokförs i ett dataprogram kallat TNT. Denna 
bokföring används sedan för att schablonberäkna kvalitetsbristkostnaden. Schablonen är ett 
hjälpmedel för att veta vad produkten har för värde i produktionsprocessen.  

En kvalitetsutredning, RNC, startas alltid om kassationer uppstår eller om antal omarbeten 
uppgår över kontrollintervallet som råder. Är det enstaka omarbeten är det upp till operatören 
om denna startar en RNC eller inte. RNC använder sig av flertal kvalitetsverktyg för att 
komma till rotorsaken för bristen av kvalitet. Om rotorsak hittas ges förslag och 
implementeras en motåtgärd för att bristen på kvalité inte skall uppstå igen [12]. 

2.6 Ekonomisk modell 

2.6.1 Fasta kostnader 
Fasta kostnader brukar delas in i tre olika fasta kostnader. Helt fasta kostnader, 
driftsbetingade fasta kostnader och halvfastakostnader. 

Helt fasta kostnader är kostnader som alltid finns oberoende av produktionsvolym. Om 
produktionsvolymen förändras är fasta kostnaderna alltid konstanta (se Figur 10). 

Fasta kostnader kännetecknas av att de inte påverkas av förändrad produktions- eller 
försäljningsvolym, exempelvis lokalhyror [13]. 
 

 

Figur 10 Modell över helt fasta kostnader 
 

Driftsbetingade fasta kostnader är en helt fast kostnad när produktionen körs och är 
oberoende av volymen. Körs inte produktionsanläggningen alls är denna kostnaden noll, till 
exempel kostnad för belysning i lokalen (se Figur 11) [13]. 
 

 

Figur 11 Modell över driftsbetingade kostnader 
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Halvfasta kostnader ökar stegvis allt eftersom volymen ändras. Köps en maskin in för att 
kunna tillverka 0–10 detaljer är denna kostnad konstant i och med avskrivningar. Köps 
ytterligare en maskin in för att kunna tillverka volymen 10–20 detaljer ökar denna kostnad 
stegvis (se Figur 12) [13]. 
 

 

Figur 12 Modell över halvfasta kostnader 
 

2.6.2 Rörliga kostnader 
När produktions- eller försäljningsvolymen ändras gör också de rörliga kostnader detta. 
Rörlig kostnad brukar öka linjärt med volymökningen, även om du har en aning progressiv 
kurva eller en regressiv mot volymen så hamnar en linjär kurva ofta nära sanningen (se Figur 
13). Exempel på rörliga kostnader är materialkostnader och energiförbrukning. 

Rörliga kostnader varierar med ändrad produktions- eller försäljningsvolym [13]. 
 

 

Figur 13 Modell över rörliga kostnader 
 

Fasta kostnader och rörliga kostnader läggs ofta ihop för att kunna beräkna det ekonomiska 
resultatet över en viss period. Beräkningen görs för att kunna göra en så kallad 
nollpunktsanalys. Det är när intäktskurvan möter kostnadskurvan vid ett specifikt antal 
tillverkade detaljer. Vid den punkten uppnås ett nollresultat [13]. 
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2.6.3 Stilleståndskostnad 
Stilleståndskostnad är exempel på kostnader som normalt sett är helt fasta, till exempel 
lokalhyra, löner för administrativ personal, löner för operatörer och avskrivningar. Dessa 
kostnader finns på kort sikt kvar oavsett om produktionen upphör [13]. 

Volvo i Skövde beräknar stilleståndskostnad enligt följande: 

𝑆𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =
𝐿ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ö𝑟𝑒𝑟 + 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟
 

 

Volvo adderar lönekostnaden och mediakostnaden för föregående år sedan divideras detta 
med antal planerade produktionstimmar för föregående år som resulterar i en 
stilleståndskostnad per timme. 

Stilleståndskostnaden används vid beräkningar av hur lönsamma förbättringar är. 
Utgångspunkten ligger i att uppskatta förbättringens ekonomiska vinning och dividera med 
kostnaden för att genomföra förbättringen. Detta resulterar i en kvot som jämföras med andra 
förbättringar för att bedöma genomförbarheten [14]. 

2.6.4 Cost Deployment 
Cost Deployment är ett systematiskt arbetssätt på Volvo, som syftar till att identifiera och 
förstå ekonomiska förluster ur ett kundperspektiv. De försöker möjliggöra prioritering av 
resurser där de utifrån ett helhetsperspektiv kan uppnå det bästa möjliga resultatet. På Volvo 
är målet med Cost Deployment att eliminera förluster motsvarande 10% av deras 
tillverkningskostnader exklusive kapitalkostnad. Arbetssättet är uppbyggt enligt en 
sjustegsmetodik (se Figur 14) där de första stegen handlar om att samla in data kopplat till 
händelser eller processer som inte är önskvärda. Följande steg handlar om att analysera 
datainsamlingen och prioritera vilka förluster som ska angripas. I de sista stegen resurssätts 
projekt och fokus ligger på att eliminera förluster [15]. 

 

Figur 14 Beskrivning av Cost Deployment 
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2.7 TAK 
TAK är ett mätredskap för produktivitetsförbättringar inom TPM som introducerades av 
Nakjima (1988) och benämns också som OEE [15]. Det visar hur stor del av den planerade 
maskintiden som är värdeskapande och hur stor del som är effektivitetsförluster. TAK 
beräknas i tre delar och står för Tillgänglighet, anläggningsutnyttjande samt kvalitetsutbyte. 
Dessa tre faktorer multipliceras sedan samman (T*A*K) för att få ett sammanställt TAK-värde 
på antingen en specifik maskin, en avdelning eller en hel fabrik [17].  

2.7.1 Tillgänglighet 
Tillgängligheten är hur stor del av den planerade produktionstiden som maskinen producerar. 

𝑇 =  
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑆𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑
 𝑋 100. 

Stopptid innefattas av utrustningsfel, omställningar, verktygsbyten, uppstartsförluster och 
småstopp [17]. 

2.7.2 Anläggningsutnyttjande 
Anläggningsutnyttjande är hur stor andel produkter som producerats jämfört med planerat på 
grund av att maskinen inte körs i optimalt tempo. 

𝐴 =  
𝐾ö𝑝𝑡 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 𝑥 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑
 𝑋 100. 

 

Tillgänglig operativ tid är planerad produktionstid – stopptid. Inom anläggningsutnyttjandet 
undersöks hastighetsförluster i maskinen och om maskinen står på tomgång. Då den köpta 
cykeltiden multipliceras med antal producerade enheter och divideras med tillgänglig operativ 
tid så fångas hastighetsförlusterna och tomgångskörning upp lättare då det är svårt att 
upptäcka mindre stopp som kan innefatta fåtal sekunder varje cykel [17]. 

2.7.3 Kvalitetsutbyte 
Kvalitetsutbyte innefattar hur många detaljer som behöver omarbetas samt kasseras. 

𝐾 =  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑗𝑒𝑟 −  𝐷𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑗𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑗𝑒𝑟
 𝑋 100. 

 

Även fast detaljer går att rädda genom att omarbeta detaljen så beräknas detta i 
kvalitetsutbytet och ger ett sämre värde i totala TAK-värdet [17]. 
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2.8 Driftsäkerhet 
Driftsäkerhet talar om vilken betydelse det har i produktionsprocessen i allmänhet. Det går att 
fokusera driftsäkerheten på en komponent, maskin, en avdelning eller en hel fabrik. Desto 
högre driftsäkerhet desto bättre förmåga har komponenten, maskinen, avdelningen eller 
fabriken att utföra dess önskade funktion.  

Definitionen av driftsäkerhet enligt SS-EN 13306: 

Förmåga hos en enhet att kunna utföra krävd funktion under angivna 
betingelser vid ett givet tillfälle eller under ett givet tidsintervall, förutsatt att 
erforderliga stödfunktioner finns tillgängliga. 

När haveri uppstår som innebär att anläggningen inte kan upprätthålla krävd funktion enligt 
definitionen måste ett avhjälpande underhåll utföras. Längden på stopptiden beror på de tre 
faktorerna funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet.  

I vilken utsträckning anläggningen klarar av krävd funktion är mätetalet tillgänglighet inom 
TAK beräkning en viktig del. Tillgänglighet delas in i tre underkategorier för att lättare 
undersöka i vilken instans det avhjälpande underhållet behöver förbättras [3].  

2.8.1 Funktionssäkerhet 
Vanliga mätetal för funktionssäkerhet är MTTF och MTBF. Funktionssäkerhet beskrivs som 
förmågan att utföra krävd funktion utan fel.  

Definitionen av funktionssäkerhet enligt SS-EN 13306: 

Förmåga hos en enhet att kunna utföra krävd funktion under givna 
förhållanden under ett angivet tidsintervall. 

Faktorer som påverkar funktionssäkerheten är konstruktionen, reservkapacitet, 
underhållsintensitet och operatörsförmåga [3].  

2.8.2 Underhållsmässighet 
Mätetal för underhållsmässighet är MTTR. Vid god underhållsmässighet kan det innebära att 
underhållstider för reparation kortas och kostnaden för underhållsinsatserna minskas. 

Definitionen av underhållsmässighet enligt SS-EN 13306:  

Förmågan hos en enhet, som används enligt angivna betingelser, att 
vidmakthållas i, eller återställas till ett sådant tillstånd att den kan utföra 
krävd funktion, när underhållet utförs under angivna betingelser och under 
användning av fastställda förfaringssätt och resurser. 

Faktorer som kan påverka underhållsmässighet är felupptäckbarhet, försörjbarhet och 
reparerbarhet [3]. 

2.8.3 Underhållssäkerhet 
MWT är ett vanligt mätetal för underhållssäkerhet. Underhållssäkerheten beskriver förmågan 
från underhållsorganisationen att tillhandahålla rätt resurser för underhållet som krävs. 

Definitionen av underhållssäkerhet enligt SS-EN 13306: 

Förmågan hos underhållsorganisationen att tillhandahålla de rätta 
underhållsresurserna på erforderlig plats, för att utföra krävda 
underhållsåtgärder på en enhet, vid en angiven tidpunkt eller under ett 
angivet tidsintervall. 
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Faktorer som spelar in på underhållssäkerheten är underhållspersonalen och deras 
möjligheter, reperationsutrustning och reparationsmöjligheter, reservdelar och tekniska data 
[3]. 

2.8.4 Beräkningsmodeller 

𝐹𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡 (𝑀𝑇𝑇𝐹) =  
𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑒𝑙
 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑚ä𝑠𝑠𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (𝑀𝑇𝑇𝑅) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑒𝑙
 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡 (𝑀𝑊𝑇) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑑

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑒𝑙
 

𝑀𝐷𝑇 = 𝑀𝑇𝑇𝑅 + 𝑀𝑊𝑇 

MDT beskriver den totala stoppande tiden i maskinen. Från det att ett haveri har uppstått tills 
det att första bits kontroll är gjord och godkänd och maskinen börjar tillverka i normal takt 
igen. MDT används ofta vid sammanställning av resultat då det ibland kan vara svårt att 
identifiera vad som hör till MTTR och vad som hör till MWT [3]. 
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3 Metod  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt och vilka specifika 
metoder som använts. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I Figur 15 beskrivs vilka olika metoder som har använts för att besvara respektive 
frågeställning som studien har som utgångspunkt. Dessa metoder har valts för att ge en 
heltäckande och trovärdig bild kopplat både genom teori, dokumentstudier och personalens 
egna kunskaper och erfarneheter.  
 

 

Figur 15 Koppling mellan frågeställningar och metod 

 

3.2 Fallstudie 
En fallstudie kännetecknas av att undersökningen görs på en mindre avgränsad grupp, det 
kan vara en organisation eller ett objekt. Det är ofta i form av intervjuer eller observationer 
och syftar till att ge en heltäckande bild av fallet. Det är många gånger fler perspektiv och 
vinklar som tas i beaktning, samt konkreta möten med människor. Datainsamling sker på 
flera olika sätt för att kunna ge en så fyllig bild som möjligt av fallstudien [18]. 

Syftet med fallstudien är att kunna generalisera en ekonomisk beräkningsmodell som går att 
applicera på resterande bearbetningsavdelningar. 
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3.3 Datainsamling 
För att besvara studiens frågeställningar har data samlats in i form av dokumentstudier av 
interna dokument, Volvos underhållssystem, mätrapporter, samt intervjuer och samtal. 

3.3.1 Dokumentstudie 
Kvantitativ data har samlats in form av dokumentstudier av interna dokument så som KPI:er i 
VMMS och mätrapporter från CBM-avdelningen. Dessa rapporter har använts för att samla in 
data som struktureras upp i nulägesbeskrivningen för att sedan behandlas ytterligare i 
analysen. 

3.3.1.1 Underhållssystem 

I VMMS tas olika KPI:er fram i rapportformat som denna fallstudie kommer att granska. I 
dessa rapporter kommer kostnaden för rondering och kostnaden för extra mätning att kunna 
tas fram. 

Antal akuta haverier, MDT och konterad tid kommer att kunna analyseras med hjälp av 
rapporterna.  

3.3.1.2 Mätrapporter 

CBM-avdelningens mätrapporter som de skickar till underhållsansvariga för åtgärdsplaner 
kommer att kunna påvisa hur många haverier som har undvikits med hjälp av 
ballbarmätning. Dessa mätrapporter kompletteras med hjälp av arbetsordrar i VMMS för 
kontroll av vad som åtgärdats. 

3.3.2 Intervju 
Kvalitativ datainsamling kommer ske i form av intervjuer med CBM-avdelningen där syftet är 
att ge studien förståelse i hur ballbarmätningar utförs samt hur de analyserar den data de får 
fram.  

Intervjuer med kvalitetsansvarig för de som jobbar på avdelning 3531 skall försöka 
sammankoppla kvalitetsbristkostnader med felaktigheter på kulskruvar. Dessa intervjuer 
undersöker om det går att härleda en felaktig kulskruv till kvalitetsbristkostnader som 
uppstår. 

Intervju med underhållsansvarig kommer att ske för att undersöka antal planerade 
produktionstimmar per år. Intervjun används även för att granska hur de jobbar med 
kulskruvshaverier och utreda om kulskruvshaverier står ut i Volvos verktyg Cost Deployment 
som en stor kostnad.  

3.3.3 Samtal 
Under hela studien har samtal förts med mekaniker, elektriker och anställda på CBM-
avdelningen i syfte att skapa sig ytterligare förståelse för hur det fungerar ute på företaget. 

3.4 Litteraturstudie 
Med utgångspunkt i reliabilitet och validitet har litteraturstudien vid starten upprättat 
specifika sökord för att kunna genomföra fallstudien med hög träffsäkerhet i teorier och 
modeller. Böcker och doktorsavhandlingar har framförallt använts för att överföra dess 
utgångspunkter till fallstudiens specifika undersökning. 

3.5 Analysmetoder för resultat  
Med hjälp av fallstudiens rådata från VMMS, mätrapporter och intervjuer kommer 
datainsamlingen att analyseras på en teknisk nivå för att räkna på de ekonomiska effekter som 
ballbarmätning har haft på avdelning 3531. 

Med avgränsningen i rapporten kommer slutsatser att dras för att kunna använda en 
beräkningsmetod och replikera denna på resterande avdelningar på företaget där de utför 
ballbarmätningar. 
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3.6 Vetenskaplig träffsäkerhet 
Data analyseras med utgångspunkt i validitet och reliabilitet. Dessa hänger ihop och skapar 
tillsammans en utrednings riktighet och träffsäkerhet. Man bör alltid sträva efter att ha hög 
validitet och reliabilitet, det vill säga att datainsamlingen har fungerat på ett bra sätt [18]. 

3.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om mätningens träffsäkerhet och att mätningen sker på ett tillförlitligt 
sätt. Hög reliabilitet innebär att utfallet ska bli detsamma oavsett hur många gånger 
mätningen genomförs. I en studie med kvalitativ ansats använder man reliabilitet under hela 

projektet medan i kvantitativ oftast inom datainsamling [18]. 

För att säkerställa en god reliabilitet i studien har stort fokus lagts på att under hela arbetet 
föra en kontinuerlig dialog med företaget och handledare för att säkerställa att 
datainsamlingen sker på ett tillförlitligt sätt.   

3.6.2 Validitet 
Validitet handlar om att undersöka det man avser att undersöka. God validitet är en viktig 
förutsättning för att säkerställa att resultat ska kunna generaliseras att gälla även andra än det 
urval som valts för undersökningen, exempelvis på andra liknande grupper, avdelningar eller 
företag [18].  

För att säkerställa en hög validitet i undersökningen kommer en dialog att föras kontinuerlig 
med handledare och företaget. Syftet är att resultatet ska kunna användas även på andra 
avdelningar inom Volvo GTO. 
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4 Nulägesbeskrivning  
Kapitlet ger en beskrivning av rådande förhållanden på avdelning 3531.  

4.1 Underhåll 
Nedan ges en beskrivning av olika typer av underhåll som utförts på avdelning 3531 mellan 
åren 2014–2018. 

4.1.1 Förebyggande underhåll 
Ballbarmätningar som utförs för att kontrollera hälsotillståndet på kulskruvar är uppdelade i 
olika intervall på avdelning 3531. De olika intervall som används är 3, 4 och 6 månaders-
intervall beroende på historiken av haverier samt maskinklassning i viktighetsgrad.  

Varje ballbarmätning har en planerad utförande tid på 0.5 timmar för mätning samt analys av 
mätresultatet. Kostnaden som uppkommer för det tillståndsbaserade konditionsstyrda 
underhållet är tiden som mätning och analys tar multiplicerat med lönekostnad per timme.  

I Tabell 1 visas hur många av ballbarmätningarna som lett till att en underhållsåtgärd har 
utförts planerat. 7,1 % av ballbarmätningarna som utförs leder till att en rapport skickas med 
rekommenderad åtgärd. Vid resterande tillfällen konstateras att utrustningen är godkänd och 
ingen åtgärd krävs. Mätningarna sparas för att vid senare mättillfällen jämföras med varandra 
för att kunna se en förslitningstrend på maskinkomponenterna. 
 

Tabell 1 Andel mätningar som resulterat i underhållsåtgärder som går att upptäcka med 
ballbarmätning 

 
 

  

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

Andel mätningar som resulterat i 
underhållsåtgärder



Nulägesbeskrivning 

20 

Alla kulskruvsrelaterade byten sker inte planerat efter att funktionsfel har upptäckts med 
hjälp av ballbarmätning. Av de 7,1% som rapport skickas med rekommenderad 
underhållsåtgärd så motsvarar detta 47% av alla komponentbyten som går att upptäcka under 
ballbarmätning och dess analys, resterande 53% sker som en AU-åtgärd (se Tabell 2). Vid 53% 
av fallen har inte funktionsfel upptäckts i tid av ballbarmätning och stilleståndskostnad i 
maskinparken har uppkommit. 
 

Tabell 2 Andel kulskruvsrelaterade byten FU/AU 

 
 

4.1.2 Akut underhåll 
Tabell 3 visar hur många haverier det har varit procentuellt sett på avdelning 3531 uppdelat 
årsvis från 2014–2018. Resultatet av detta visar att ingen tydlig trend kan utvisas och det är 
svårt att kompensera mätintervallen för att kunna upptäcka fler utmattade 
maskinkomponenter under ballbarmätningar och dess analys. 
 

Tabell 3 Årlig procentuell fördelning av akuta kulskruvsrelaterade byten 
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Med stöd av dokumentationen från VMMS räknades en MDT fram för kulskruvsrelaterade 
byten fram. MDT på byte av en kulskruvsrelaterade komponent resulterade i 12.41 timmar på 
avdelning 3531. 

4.2 Kvalitetsbristkostnader  
Alla kassationer, omarbeten och reklamationer är bokförda i TNT. Där syns den totala 
kvalitetsbristkostnaden på avdelningen och vid vilken operation som kvalitetsbristen har 
uppstått. För att undersöka rotorsaker till att kvalitetsbristkostnader använder sig Volvo av 
RNC:er. 

Vid undersökning av databasen för RNC:er hittades inga kvalitetsbristkostnader som pekade 
på rotorsak bristfällig maskinkomponent som skulle kunna upptäckas med hjälp av 
ballbarmätning. Vidare går det inte att koppla några kvalitetsbristkostnader som relaterar till 
utmattade kulskruvskomponenter med den faktainsamling som finns tillgänglig. 

Även flertalet av RNC:erna hittade ingen rotorsak och ingen motåtgärd blev implementerad 
som följd.  

4.3 Ekonomisk modell 
Dokumentstudien från VMMS visade att det konteras mer mantid vid byte av 
kulskruvsrelaterade komponenter än när det byts planerat vid ett underhållsfönster (se Tabell 
4). Differensen mellan konterad tid akut och konterad tid planerat ger tillförlitligt 
beräkningsunderlag till den ekonomiska modellen.  
 

Tabell 4 Genomsnittlig stämplad mantid för ett kulskruvsrelaterat byte 

 
 

4.3.1 Cost Deployment 
Intervjuer påvisade att Cost Deployment inte visar några kostnader på komponentnivå. Det 
som visas i Cost Deployment ligger på maskinnivå där det senare härleds till specifika 
åtgärder för att minimera högkostnadsposter. Vilka åtgärder som utförs varierar från fall till 
fall och härleds inte till specifika rotorsaker som skulle kunna upptäckas med hjälp av 
ballbarmätningar. Vidare går det inte att härleda kostnader som uppkommer i Cost 
Deployment till en ekonomisk modell [19]. 
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4.4 Tillgänglighet 
Den totala tillgängligheten år 2014–2018 har ökat utav att ballbarmätning har utförts i 
jämförelse med att det inte har utförts. Beroende på hur många planerade byten av 
kulskruvsrelaterade komponenter som har gjorts varje år och hur mycket planerade 
produktionstimmar som varit varje år varierar denna siffran.   
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt det 
teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Hur många haverier undviks genom att ballbarmätning 
utförs på avdelning 3531? 
Nedan ges en analys av den första frågeställningen genom att behandla nulägesbeskrivningen 
relaterat till det teoretiska ramverket. 

5.1.1 Förebyggande underhåll 
All data som samlats in genom mätrapporter från CBM-avdelningen visar att 7,1 % av alla 
ballbarmätningar har mynnat ut i byte av kulskruvsrelaterade komponenter. För varje 
utmattad kulskruv som byts ut planerat är det ett undvikande av ett framtida haveri.  

Resultatet visar att 47 % av alla kulskruvsrelaterade byten har kunnat genomföras planerat 
efter att rapport skickats till underhållsansvarig med rekommenderad underhållsåtgärd från 
ballbarmätningen och dess analys. Genom att utföra dessa mätningar har företaget kunnat 
förutse och prognosticera framtida hälsotillstånd hos maskinen och tagit beslut baserat på 
förutsägelse innan komponenten havererat i maskinen [4]. Enligt Figur 16 kan företaget med 
hjälp av ballbarmätning agera preventivt och därmed upptäcka tidiga fel på 
kulskruvsrelaterade komponenter istället för reaktivt där det finns stor risk för att haveri 
uppstår [3]. På så sätt har Volvo kunnat skapa sig förmågan att säkerställa bättre 
produktkvalitet, genomloppstid, samt minimera risken för stillestånd och haverier [4]. 
 

 

Figur 16 Kurva för metoder när det går att upptäcka felaktiga komponenter 
 

5.1.2 Akut underhåll 
Studien visar att även fast ballbarmätning utförs så står akuta byten för 53% av alla 
kulskruvsrelaterade byten. En orsak till att det fortfarande uppstår haverier är att cirkeln från 
interpoleringen mellan axlarna har en begränsad radie på 150mm, alltså en diameter på 
300mm. Det innebär att delar av kulskruvarnas arbetsområde hamnar utanför mätområdet 
och inte upptäcks under ballbarmätning [2].  

Akuta kulskruvsrelaterade byten har varierat mellan åren där flest antal utförda akuta 
underhåll var 2017 medan det redan 2018 var minst antal. År 2014 till och med 2016 visar 
dock på en ganska jämn trend vad det gäller antal akuta underhåll årsvis (se Fel! Hittar inte 
referenskälla.).   
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När ett kulskruvsrelaterat byte har utförts kontaktas oftast CBM-avdelningen dels för att göra 
en ny mätning efter bytet dels diskutera att eventuellt ändra ronderingsintervallet [1].  

5.1.3 7+1 slöserier (underhållsrelaterade) 
Studien visar att trots att rapporter har skickats till underhållsansvarig med rekommenderad 
underhållsåtgärd från ballbarmätning så har identifierade funktionsfel inte åtgärdats på 
grund av tidsbrist eller materialbrist då det varit långa leveranstider. Det innebär att det varit 
brist på underhåll samt att reservdelslagret inte varit optimerat korrekt vilket är två av de 7+1 
underhållsrelaterade slöserierna [9]. Detta har resulterat i haverier trots att rapporter om 
underhållsåtgärd har skickats från CBM-avdelningen där hälsotillståndet på komponenterna 
dömts ut.  

Ytterligare ett underhållsrelaterat slöseri är brist på kompetensutveckling av personal [9]. 
Studien har visat att när ett haveri har upptäckts på dagen och CBM-avdelningen har gjort en 
ballbarmätning i felsökningssyfte har MTTR minskat, således också MDT. Om 
kompetensspridningen skulle fungera bättre och det finnas fler personer som skulle kunna 
utföra ballbarmätning och analysera resultatet på dygnets alla timmar skulle MDT minskas 
[3]. 

5.2 Vad finns det för kvalitetsbristkostnader relaterat till 
utmattade kulskruvskomponenter på avdelning 3531? 
Kvalitetsbristkostnader som den här studien undersökt främst är interna felkostnader så som 
kassation, omarbete och stilleståndskostnader, kopplade till felaktiga kulskruvsrelaterade 
komponenter.  

Kvalitetsbristkostnader på Volvo i Skövde bokförs i TNT för att sedan utföra en 
kvalitetsutredning i RNC där olika kvalitetsverktyg används för att komma till rotorsak för 
problemen [3]. Undersökningen kunde inte påvisa att det finns kvalitetsbristkostnader som 
pekade på rotorsak bristfällig maskinkomponent som kan upptäckas med hjälp av 
ballbarmätning.  

Faktainsamlingen i kvalitetsutredningarna var delvis fattiga på innehåll och ibland fattades 
rotorsaker. För att kunna få ett tillförlitligt resultat att analysera hade faktainsamlingen 
behövts vara mer utförlig. Att basera beslut på fakta är en viktig hörnsten inom TQM och det 
är en dimension som delvis saknas i kvalitetsutredningarna (se Figur 17) [10]. 

Då det till viss del saknas förutsättningar för delaktighet med utbildning- och 
kommunikation, där operatörerna inser potentialen i ett mer detaljerat arbete kring rotorsak 
och användande av kvalitetsverktygen innebär att utredningarna inte blir lika framgångsrika 
som de skulle kunna ha varit [10]. 

 

Figur 17 TQM Bergman och Klefsjö [10] 
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5.3 Hur ska en beräkningsmodell se ut för att räkna ut 
ekonomiska effekter vad företaget sparar genom att 
ballbarmätning utförs i fleroperationsmaskiner i jämförelse 
med att det inte utförs? 
För att kunna skapa en modell för ekonomiska effekter krävs först och främst att ta reda på 
stilleståndskostnaderna, vilket syftar till att användas vid beräkningar för att se hur lönsamma 
förbättringar är. Dessa har kunnat räknas fram genom formeln [14]: 
 

𝑆𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =
𝐿ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ö𝑟𝑒𝑟 + 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟
 

 

Stilleståndskostnaden per timme multipliceras med MDT då det blir den totala kostnaden för 
ett stillestånd som uppstår vid ett akut haveri. MDT är kalkylerat från tidigare akuta stopp där 
tillförlitlig information har hämtats från VMMS. 

När en rapport skickats med planerad underhållsåtgärd som utförs innan haveri uppstår 
kommer det inte att uppstå en stilleståndskostnad. Vid ett planerat byte uteblir 
stilleståndskostnaden då tiden som arbetet utförs ligger utanför de planerade 
produktionstimmarna. Detta blir en positiv ekonomisk effekt av att ballbarmätning har 
utförts och bytet kunnat utföras planerat. 

Studien visade även att genomsnittlig konterad mantid skiljer sig med 7,1 timmar mellan ett 
akut byte och ett planerat byte av kulskruvsrelaterade komponenter vilket bör tas hänsyn till i 
den ekonomiska modellen. Förklaring till denna skillnad är att reservdelar kan tas fram innan 
maskinen stänger av, tid behöver inte läggas på att identifiera felet som vid AU-underhåll och 
rätt dokumentation kan tas fram innan arbetet påbörjas, MTTR blir kortare [3]. 

Den negativa effekten som uppkommer i modellen är kostnaden för rondering utfört av CBM-
avdelningen. Varje ballbarmätning samt analys har en planerad utförande tid på 0,5 timmar. 
Kostnaden som uppkommer för det tillståndsbaserade konditionsstyrda underhållet är tiden 
som mätning och analys tar multiplicerat med lönekostnad per timme. Hur mycket denna 
kostnad uppgår till per avdelning beror på hur många maskiner som ballbarmäts samt vilket 
intervall de mäts på. Dessa är helt fasta kostnader som alltid kommer finnas kvar oavsett 
produktionsvolym [13]. 

Eftersom undersökningen inte kunde visa att det finns kvalitetsbristkostnader kopplat till 
utmattade kulskruvskomponenter har denna faktor uteslutits i den ekonomiska modellen.  

Sammanställningsvis har en ekonomisk modell utformats enligt Figur 18. 
 

 

Figur 18 Ekonomisk modell för vilka ekonomiska effekter ballbarmätning har 
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Till exempel, görs jobbet planerat efter att ballbarmätning utförts, det är en MDT på 12 
timmar, en stilleståndskostnad på 5000 kr per timme, differensen i konterad tid är 7,1 timme, 
lön 400 kr i timmen, det tar 0,5 timme att utföra mätningen och intervallet ligger på 6 
månader för mätning och analys. Då blir ekvationen följande: 

(12 ∗ 5000 + 7,1 ∗ 400) ∗ 1 − 400 ∗ 0,5 ∗ 2 = 62440 𝑘𝑟 

Den ekonomiska effekten blir 62 440 kr i positiv bemärkelse då det har undvikits ett akut 
haveri. Hade inte funktionsfelet upptäckts skulle det blivit en kostnad för företaget som nu 
uteblev. Den ekonomiska modellen kommer att visa negativa effekter om inga funktionsfel 
upptäcks under ballbarmätningen och dess analys, då uppstår endast en kostnad. 

Utgångspunkten i frågeställningen är att det jämförs med att ballbarmätning inte utförs alls. 
Hade inte ballbarmätning utförts hade de resterande 47% kulskruvsrelaterade byten som sker 
planerat i Tabell 2 också blivit AU-åtgärder. Summan som uppkommer för den ekonomiska 
effekten är en kostnad som undvikits för att jobbet har kunnat göras planerat, utanför 
planerad produktionstid. 

5.4 Tillgänglighet 
Totalt ökade tillgängligheten för att ballbarmätning utförts. Vid analysen för att omsätta hur 
mycket detta värderas i pengar är väldigt svårt, då flertalet faktorer spelar in. Faktorer som, 
undveks övertid, såldes mer motorer, var det en flaskhals eller ökade volymen på grund av 
den förbättrade tillgängligheten blir rent hypotetiska och således blir inte resultatet 
tillförlitligt [18]. 

En viktig del av analysen av tillgängligheten är att ta hänsyn till MDT.  Det blir väsentligt 
skillnad i kostnad om det är ett stopp som motsvarar hela den ökade tillgängligheten eller om 
det är 100 stopp som motsvarar den ökade tillgängligheten. Det är en av de fällor som företag 
måste ha koll på vid sammanställningen av resultaten och när det ska fattas beslut om 
underhållsåtgärder i maskinparken [3].  

Det går att konstatera att maskinparken har påverkats positivt även fast det inte går att 
omvandla det till en ekonomisk beräkning som är tillförlitlig. 
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6 Diskussion och implikationer 
Kapitlet inleds med en resultatdiskussion kring frågeställningarna och avslutas med 
diskussion om validitet och reliabilitet. 

6.1 Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras resultatet kring varje frågeställning. 

6.1.1 Hur många haverier undviks genom att ballbarmätning utförs på avdelning 
3531? 
I Tabell 2 går det att utläsa procentuellt hur många haverier som har undvikits genom att 
ballbarmätning utförs på avdelning 3531. Alla mätrapporter som har skickats med 
rekommendationer om komponentbyte har antagits vara ett undvikande av haveri. Hur länge 
komponenterna skulle kunna köras innan ett faktiskt haveri uppstår är svårt att uppskatta 
därför anses det vara ett undvikande av haveri när det har bytts planerat vid 
underhållsfönster. 

Att inte fler funktionsfel upptäcks med ballbarmätning innan haveri uppstår kan vara 
uppseendeväckande. Förklaring till detta är att en stor del haverierna är felmontage och 
funktionsfel som uppstår på ett arbetsområde utanför ballbarmätningens mätområde. 
Eftersom ballbarmätningen som metod endast mäter ett specifikt arbetsområde fås inte hela 
sanningen av hur komponenternas hälsotillstånd ser ut. 

Det positiva i Tabell 3 är att 2018 var det minst antal akuta komponentbyten. Om detta är en 
slump eller inte är svårt tyda då det var mest antal akuta byten 2017 under den mätperiod som 
undersökts i studien.  

Arbetssättet med att kontakta CBM-avdelningen vid ett haveri för att diskutera om 
mätintervallet skall ändras är positivt och lärdomar dras hela tiden för att kunna prestera 
bättre inom underhållsorganisationen. Det är även viktigt att en ny mätning utförs snarast 
efter ett byte är gjort för att skapa en utgångspunkt som kan användas för att se en ny 
förslitningstrend. 

6.1.2 Vad finns det för kvalitetsbristkostnader relaterat till utmattade 
kulskruvskomponenter på avdelning 3531? 
Efter samtal och diskussioner med operatörer, underhållsansvarig, mekaniker och CBM-
avdelningen är det troligt att kvalitetsbristkostnader bör finnas då enligt deras egna 
erfarenheter har varit kassationer och omarbeten när det varit felaktiga 
kulskruvskomponenter.  

Vid undersökandet av RNC databasen kunde det inte påvisas att det finns några 
kvalitetsbristkostnader relaterat till utmattade kulskruvskomponenter. Detta på grund av 
faktainsamlingen i kvalitetsutredningarna hade begränsat med innehåll och ibland fattades 
även rotorsaker. För att kunna få ett tillförlitligt resultat som skulle kunna tas med i den 
ekonomiska modellen hade faktainsamlingen behövts vara mer utförlig och rotorsaken pekat 
på bristfälliga maskinkomponenter som skulle kunna upptäckas vid ballbarmätning. För att få 
en trovärdighet när beräkningar utförs i den ekonomiska modellen har detta valts att 
uteslutas i modellen. 
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6.1.3 Hur ska en beräkningsmodell se ut för att räkna ut ekonomiska effekter vad 
företaget sparar genom att ballbarmätning utförs i fleroperationsmaskiner i jämförelse 
med att det inte utförs? 
Den ekonomiska modellen för ekonomiska effekter som utformades enligt Figur 18 kan 
ifrågasättas då den hade kunnat se ut på lite olika sätt beroende på hur resultatet sett ut.  

Kvalitetsbristkostnader är självklart något som borde ingått i modellen men eftersom studien 
inte kunde påvisa att det finns några på ett trovärdigt sätt så ingår inte kvalitetsbristerna i 
modellen. De ekonomiska effekterna är troligtvis alltså större än vad beräkningarna kommer 
att visa.  

Hur stilleståndskostnaden är utformad att beräknas går att diskutera på flera plan. Enligt 
teorin för stilleståndskostnad ingår fler kostnader så som avskrivningar och lön för 
administrativ personal. Dessa kostnader bör tas upp i stilleståndsberäkningen för komma 
närmare sanningen för att kunna basera beslut på fakta. Resultatet som fås vid nuvarande 
beräkning kommer inte få med alla kostnader och det riskeras att fattas felaktiga beslut då all 
fakta inte finns tillgänglig, det kan vara beslut om en investering som inte blir av. 

6.1.4  Tillgänglighet 
Den förbättrade tillgängligheten är en god indikation på att arbetssättet med ballbarmätning 
har en viss positiv effekt. Vad denna förbättrade tillgänglighet innebär i antal fler tillverkade 
motorer är svårt att säga. Det som kan konstateras är att om komponenter inte hade bytts 
planerat så hade det blivit akuta stopp i produktionen vilket påverkar genomloppstiden och 
produktkvaliteten negativt. Eftersom MDT är så pass lång är det väldigt känsliga 
komponenter som det behövs ha konditionskontroller på. Havererar en kulskruv ställs 
avdelningen drygt ett skift vilket påverkar PIA-lager och färdigvarulager negativt.  

Siffrorna hade blivit drygt dubbelt så bra om alla akuta stopp hade upptäckts och bytts 
planerat istället med tanke på att mer än hälften av stoppen fortfarande är akuta. Detta ger ett 
utrymme i att arbetsmetoden inte är fulländad och förbättringspotential finns för att närma 
sig underhåll i världsklass.  

6.2 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
Validitet och reliabilitet har sedan arbetets start kontinuerligt beaktats för att säkerställa att 
fallstudien har kunnat genomföras med hög träffsäkerhet i teorier och modeller. 

Med hjälp av dessa verktyg som använts anses validiteten i undersökningen vara hög då 
datainsamling från Volvos underhållssystem, samt det teoretiska ramverket innehåller den 
informationen som krävs för att skapa en giltig studie. En modell har nu skapats som skall 
kunna användas även på andra avdelningar inom Volvo GTO vilket var syftet med studien. 

Då den ekonomiska modellen bör innehålla kvalitetsbristkostnader, kan modellen diskuteras 
om den är fullt valid. Ett bättre framtida kvalitetsarbete kring rotorsak bör ge ett mer reliabelt 
resultat om studien genomförs på nytt. Modellen bör alltså justeras i framtiden för att få med 
kvalitetsbristkostnader. 
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7 Slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens slutsatser och rekommendationer. 
Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
Resultatet av fallstudien visar att haverier undviks på grund av att ballbarmätning utförs. 
Dock uppstår fortfarande haverier vilket innebär att det fortfarande finns en del obesvarade 
frågor kring hur ballbarmätningen utförs och förbättringspotential finns att arbeta vidare på 
för företaget vid sina konditionsstyrda kontroller av maskinkomponenter. 

Kvalitetsbristkostnader har uteslutits i den ekonomiska modellen. Enligt samtal med personer 
med olika befattningar på Volvo bör kostnader finnas relaterat till utmattade 
kulskruvskomponenter men det har inte tagits hänsyn till på grund av att det har saknats 
innehåll i dokumentationerna. 

Fallstudiens syfte är att den ekonomiska modellen ska fungera som beräkningsunderlag och 
beslutsunderlag för CBM-avdelningen vid framtida investeringar. Syftet uppfylls till viss del, 
beräkningsunderlaget för stilleståndskostnader har hög reliabilitet medan 
kvalitetsbristkostnader som studien hade som utgångspunkt inte fanns tillgängligt. 

Slutsatsen som dras är, för att uppnå hög reliabilitet i beräkningarna måste 
kvalitetsbristkostnaderna uteslutas då ingen pålitlig faktainsamling finns att tillgå. När ett 
resultat ska visas för investeringsberäkning är det viktigt att siffrorna går att lita på så att man 
baserar beslut på korrekt fakta. 

7.2 Vidare arbete eller forskning 

7.2.1 Siemens analyse my condition 
En eventuell framtida datainsamlingsteknik. Ett cirkulär test som utförs när maskinen vet att 
den har tillräckligt med tid innan nästa detalj anländer. Istället för manuella 
ballbarmätningar görs detta automatiskt av maskinen i styrsystemet och skapar egna trender 
där larmgränser kan läggas in manuellt. Om trenden avviker kommer styrsystemet att larma 
maskinoperatören att det avviker från de angivna larmgränser som är satta. Detta kan vara ett 
komplement till ballbarmätning där ballbarmätning endast kan behövas göras när 
styrsystemet larmar. Detta kan vara ett ytterligare steg i att hitta alla funktionsfel innan haveri 
uppstår.  
Ballbarmätningen är mer högupplöst och med fler parametrar än Siemens analyse my 
condition och kommer att behövas även vidare för att kontrollera noggrannare vad som är fel 
vid larm. 
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