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Sammanfattning 

Inom verkstadsindustrin förekommer processer och aktiviteter som är 

resurskrävande. Det här examensarbetet är förankrat inom Scanias 

transmissionstillverkning. Fokus låg på arbetsmetodiken för problemlösning 

vid skärande bearbetning. Scanias nuvarande problemlösningsmetoder har 

förbättringspotential med avseende på orsaksidentifiering, orsaksprioritering, 

kunskapssamordning, dokumentering och sökbarhet av resultat.  

Projektet inleddes med en nulägesanalys på hur verksamheten fungerar. 

Detta mynnade ut i en frågeformulering om vilket arbetsätt som vid 

rotorsaksanalys är det mest effektiva för att gå från symptom till rotorsak vid 

bearbetningsproblem.  

Baserat på litteraturstudie, intern och extern benchmarking samt en praktisk 

fallstudie med avseende på spånbrytningsproblematik vid spårsvarvning av 

ringhjul föreslås en tillämpbar problemlösningsmetod. 

Den föreslagna metoden blir anpassad efter hur Scanias transmissions-

bearbetning jobbar med problemlösning. Metoden tillämpar befintliga och 

erkända problemlösningsverktyg som kan komplettera Scanias ordinarie 

arbetsätt. Metoden baserades på tre av de sju ledningsverktygen träd- och 

relationsdiagram samt matrisdiagram enligt Bergman och Klefsjö (1990). De 

krav som vi ursprungligen satte upp på metoden med avseende på kreativitet, 

kunskapsspridning, tvärfunktionellt och systematiskt arbetsätt, uppnåddes 

sammantaget av samverkan mellan dessa tre verktyg. En kompletterande 

databasmodell rekommenderas för dokumenteringstillgänglighet och i 

efterhand god sökbarhet av resultat.  

Resultatet är indelat i beskrivning av metoden, hur den praktiskt bör utföras 

och under vilka omständigheter, baserat på fallstudien. Analysen av 

fallstudien visar goda resultat och spånbrytningsproblematiken kommer 

sannolikt att klaras upp inom överskådlig framtid. Senare tas 

rekommendationer upp i hur metoden över den närmsta tiden bör utvecklas. 

Slutligen diskuteras metodens potentiella värde och utvecklingsmöjlighet på 

längre sikt. 

 

Nyckelord: problemlösning, rotorsaksanalys, spånbrytning  



  

 

  



  

 

Abstract 

There are processes and activities in the manufacturing industry which are 

resource demanding. The focus of this master’s thesis has been on 

methodology for problem-solving during cutting processes. Scania’s current 

problem-solving methods have improvement potential regarding cause 

identification, cause priority, knowledge coordination, documentation and 

searchability of results. 

The project started with a situation assessment over the current work 

situation. The assessment resulted in a problem statement, which was to find 

the most effective way of working by using root-cause-analysis when going 

from symptom to root cause during processing problems. 

Based on literature study, internal and external benchmarking and a case 

study about the chip breaking problem at the grooving operation of ring gear, 

have one applicable method been proposed. 

The proposed method is adapted to Scania’s current problem-solving 

methods in the transmission area and the method adapts current and widely 

known problem-solving tools, which is a complement to Scania’s current 

operation method. The method is based on three of seven management tools 

such as tree diagram, interrelationship digraph and also matrix diagram 

according to Bergman och Klefsjö (1990). Creativity, knowledge 

dissemination, interacting- and systematic way of working was criterions we 

originally set up for the method. These criterions were achieved by 

combining the three tools mentioned above. A database model is 

recommended for documents’ availability and a good ability of results-

searching. 

The result is divided into description of the method, how it is executed in 

practice and during which circumstances, based on the case study. The 

analysis of the case study shows positive results and the chip breaking 

problem will probably be solved in the near future. Later on in the report, 

recommendations of how the method should be developed is presented and 

finally the method’s potential value and long term development capability is 

discussed. 
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1  INTRODUKTION 

Kapitlet ger en inledning kring Scania CV AB och beskriver 

examensarbetets bakgrund, problemformulering, syfte, mål, avgränsning och 

metod. 

1.1   Inledning 

All typ av skärande bearbetning innebär att material avlägsnas från ett 

arbetstycke. Detta sker ofta genom tillverkningsprocesser som svarvning, 

fräsning eller borrning. De verktyg (skärande och hållande) som där används 

förbrukas genom förslitning (abrasiv nötning) och ses därför som en sorts 

förbrukningsvara. I verktygsanvändningen ligger det en stor påverkan på 

produktiviteten. Det ligger därmed en stor kostnad i hur dessa verktyg 

hanteras, och besparningar kan göras genom att hantera verktygen och dess 

användning på det mest kostnadseffektiva sättet. Genom att ta ett 

helhetsgrepp om bearbetningen med avseende på dess problem och 

avvikelser kan kostnadsreducerande åtgärder implementeras i de dagliga 

rutinerna och främja det ständiga förbättringsarbetet. Ett strukturerat 

arbetsätt med en gemensam mall för rotorsaksanalys kan medföra en 

situation där aktiviteter och bearbetningsproblem prioriteras för att nå en 

optimal bearbetningsprocess. 

1.2  Bakgrund 

Scania CV AB är en globalt etablerad lastbils- och busstillverkare med en 

stor del av sin verksamhet koncentrerad i Södertälje, där bland annat 

tillverkningen av motorer och växellådor är lokaliserad. Det här projektet har 

utförts vid växellådstillverkningen, med organisationsnamnet Transmission, 

där bland annat den slutliga växellådans komponenter förädlas. Dessa 

komponenter är exempelvis kugghjul, in- och utgående axlar, ringhjul, 

planet- och solhjul. Dessa artiklar mjukbearbetas (bearbetning innan 

härdning), härdas och hårdbearbetas (bearbetning efter härdning) vid 

Transmission. 

Vid Transmission bearbetas även andra växellådsrelaterade komponenter 

som tillexempel kronhjul, pinjonger och synkroniseringsväxlar. 
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1.3  Problemformulering 

Olösta problem och okända orsaker förkommer dagligen vid Scanias 

bearbetning. Exempel på detta kan vara otillräcklig spånbrytning vid 

svarvning, där spånorna kan fastna och skada maskinell utrustning och 

arbetsstycke. Detta medför oönskade maskinstopp och manuella 

arbetsmoment. Metoder för att lösa dessa problem finns på Scania, men 

förbättringspotentialen med avseende på orsaksidentifiering 

orsaksprioritering, kunskapssamordning, dokumentering, och sökbarhet är 

stor. 

1.4  Syfte 

Projektets syfte har varit att utveckla, analysera och föreslå en arbetsmetodik 

vid problemlösning för bearbetningsproblematik med avseende på hållande 

och skärande verktyg. Genom att följa metoden skall aktiviteter kunna 

definieras och möjliga åtgärder till problem prioriteras. På ett systematiskt 

och effektivt sätt ska då problem kunna lösas genom att kunna gå från 

symptom till rotorsak. 

1.5   Mål 

Projektets mål var att ha en utvecklad, analyserad och föreslagen metod för 

problemlösning av bearbetningsproblem. Metoden bör vara tillämpbar i både 

produktions- och kontorsmiljö. Med hjälp av en framtagen instruktion för 

rotorsaksanalys kan rotorsaker hittas. Det ska också vara enkelt att spara 

information och dokumentera resultaten från genomförda tester och analyser. 

Sökbarheten ska vara enkel för framtida användning av resultaten. Metoden 

ska även främja ett tvärfunktionellt arbetssätt, vilket kan sprida kunskap från 

erfarna personer. Metoden ska vara praktiskt tillämpbar, och därigenom bli 

en del av Scanias ordinarie arbetssätt. 
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1.6  Avgränsning 

Den framtagna metoden för problemlösning med avseende på hållande och 

skärande verktyg är ett praktiskt tillämpbart förslag för Scania. 

Implementeringen av metoden ligger utanför projektet. Metoden verifieras 

med hjälp av en fallstudie vid mjuksvarvningsoperationer och dess 

spånbrytningsproblem vid spårsvarvning. Den aktuella avdelningen för 

fallstudien tillhör transmissionstillverkningen på Scania, i Södertälje. 

Avsikten är att metoden skall kunna användas på andra problem vid 

skärande bearbetning. Tidsmässigt begränsades arbetet till 20 veckor. 

1.7   Metod 

Projektet inleddes med två veckors praktik i verksamheten (i produktionen). 

Praktiken gav en förståelse för förekommande problem i produktion. 

Därmed gavs en erfarenhetsmässig och praktisk utgångspunkt inför den 

teoretiska studien. 

Arbetet efter praktiken inleddes med att undersöka hur nuläget såg ut och 

vad som skulle uppnås. Detta gjordes med hjälp av litteraturstudie för 

rotorsaksanalys och dess olika metoder. Intervjuer fördes internt på Scania 

bland operatörer, produktionstekniker och beredare för att få en uppfattning 

om hur Scania jobbade med problemlösning. Benchmarking gjordes internt 

och externt på liknande verksamheter för att se hur de tog sig an liknande 

problematik. Både med avseende på den konkreta problemhanteringen vid 

olika bearbetningsproblem och hur den generella arbetsmetodiken verkar 

och fungerar. Parallellt med litteraturstudien och benchmarkingen utfördes 

praktiska tester och tillämpningar av metoder för rotorsaksanalys för 

utvärdering och anpassning av dem. 
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2  LITTERATURSTUDIE 

Kapitlet behandlar den teoretiska bakgrund som utgör utgångspunkten för 

projektet. Teorin och metoder kring problemlösning och rotorsaksanalys 

beskrivs och förklaras. Kapitlet ger även en grundläggande förklaring och 

teori av skärande bearbetning, där svarvning och spånbrytningsproblematik 

vid spårsvarvning förklaras. 

Projektets litteraturstudie innefattar den teori som är relevant för 

projektuppgiften. Eftersom problemlösning ligger till grund för att finna 

rotorsaker till problem, beskrivs nedan befintliga metoder för praktisk 

problemlösning. Dessa erkända metoder har till stor del sin grund i filosofier 

som exempelvis Lean. Även lednings- och förbättringsverktyg inom 

kvalitetsstyrning och Scanias egna produktionssystem SPS - Scanias 

Produktionssystem redogörs. Teorin om rotorsaker och orsakssamband 

ligger också inom projektet. 

Den teoretiska bakgrunden kompletteras med en grundläggande beskrivning 

om skärande bearbetning i allmänhet. Även spånbrytningsproblematik vid 

spårsvarvning beskrivs. Detta eftersom det är just den typen av problematik 

som den framtagna problemlösningsmetoden applicerades på. 

2.1 Problemlösning  

Att skapa lösningar med lämplig metodik tillhör kärnan av 

ingenjörsmässighet. Att ta fram en lösning till ett problem på ett noggrant, 

analytiskt och metodiskt sätt är eftersträvansvärt för att finna korrekta och 

hållbara lösningar.  

2.2.1 Orsak och verkan 

Ur ett vetenskapligt perspektiv är begreppet ”orsak” svårfångat, och för 

många personer uppfattats det som ogripbart (Hansson, 2003). Det har därför 

varit svårt att införskaffa en precis och konkret definition av begreppet 

”orsak”. Filosofen David Hume (1711-1776) menade att om händelsen A 

orsakar händelsen B så betyder det att A regelbundet föregår B, vilket i 

praktisk betydelse innebär att om A inträffar följs det alltid av B. En annan 

filosof Hans Reichenbach (1819-1953) definierade en orsak som 

”undantagslös upprepning” av en följd av två händelser (Hansson, 2003). 

Denna definition ligger naturligt sätt långt ifrån den vardagliga meningen av 

en orsak. En exemplifiering av detta kan vara att strax efter att tidningsbudet 

har lämnat tidningen på morgonen ringer min väckarklocka. Av detta följer 

inte att tidningsbudet har förorsakat att min väckarklocka började ringa. 
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Det har sedan definitionen av ”undantagslös upprepning” förkommit försök 

att anpassa definitionen av orsak med villkor om orsakens verkan, men dessa 

nyare definitioner svarar inte mot uppfattningen av orsaksbegreppet. En 

viktig slutsats är dock att verkan alltid följs av eller uppkommer samtidigt 

som dess orsak, d.v.s. en verkan uppkommer aldrig innan dess orsak. 

Därmed kan sägas att verkan är ett resultat eller en effekt av en viss, eller 

flera orsaker. (Hansson, 2003) 

Vetenskapen om att allt inte har en orsak är erkänd, och det är ofta det 

stämmer bättre att tala om växelverkan (interaktion) där flera händelser 

samtidigt kan påverka varandra. Ett exempel på det kan vara himlakroppars 

rörelser med avseende på deras gravitatoriska växelverkan (Hansson, 2003). 

Den uteslutande säkraste metoden för att säkerställa ett orsakssamband är att 

utföra experiment med och utan den orsaksfaktor som skall undersökas 

(Hansson, 2003), se Figur 1. Det är vid sådana experiment som eventuella 

orsaker kan förkastats eller verifieras. Att utföra experiment internt är ett sätt 

att utestänga möjliga felorsakande faktorer, för att studera ett precist 

ändamålsenligt förlopp. Motsatsen kan vara att flera orsaker med antagna 

samband kan ha en okänd underliggande orsak, som i tidigare ställa 

hypoteser uteslutits. Det är här lämpligt att återigen understryka att en 

händelse (B) som händer ”efter” en händelse (A), inte är detsamma som ”på 

grund av” (Hansson, 2003). Det kan därmed uppkomma svårigheter att skilja 

på samband orsakade av direkta orsak-verkan förhållanden, och 

gemensamma underliggande faktorer. Det finns dock två tumregler enligt 

Hansson (2003) som bör beaktas vid orsaksanalyser: 

1. Att alltid söka efter gemensamma underliggande faktorer som 

kan vara ett alternativ till direkta orsakssamband. 

2. Om det under experiment uppstår orsakssamband som inte 

fortgår med mekanismer som är välbelagda från tidigare 

experiment skall stark misstanke riktas mot dessa. 

 

Figur 1. Illustration av hur hypotestestning kan utföras. 
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Vad som generellt kan poängteras är att det ofta förkommer underliggande 

samband mellan flera orsaker som mynnar ut i en händelse. Exempelvis 

finns det vid olika sjukdomsfall ofta flera olika verkande faktorer som ökar 

risken att bli drabbad av en viss sjukdom. Dessa orsakssamband kan vara 

komplexa, och måste sammanställas för att få en bild av händelsetypen (i det 

här fallet sjukdomen) i allmänhet (Hansson, 2003). För att verifiera eller 

falsifiera en misstänkt orsak kan detta göras genom att utsätta en viss grupp 

personer för orsaken (pådrivande faktorn), och isolera en annan grupp 

personer från den. Om det exempelvis är oönskade typer av metallspånor vid 

svarvning som skall studeras och misstanke om att en viss operation utgör en 

stor del av dessa spånor kan ett test utföras. Detta test går ut då på att studera 

förekomstskillnaden av dessa oönskade spånor hos en svarv med och en 

svarv utan den misstänkta operationen. Om oönskade spånor i svarven utan 

den misstänkta operationen hade 30% mindre förekomst av oönskade 

spånor, jämfört med svarven med den misstänkta operationen, kan sägas att 

30% av de oönskade spånorna kan hänföras till den misstänkta operationen. 

I resonemanget ligger en logik om att summan av möjliga samverkande 

faktorer kan vara mer än 100%. Detta innebär att om den ovan nämnda 

operationen skulle avlägsnas hade 30% av de oönskade spånorna 

eliminerats. Dock hade alla spånor försvunnit om samtliga operationer hade 

tagits bort (eller att svarvmaskinen stannade), dvs. 100%. Summan av de två 

orsakerna (specifik operation och maskinstopp) blir således 130%. 

2.2.2 Rotorsaksanalys 

För att en verksamhet skall vara framgångsrik i sitt ständiga 

förbättringsarbete krävs att slöserier upptäcks, analyseras och åtgärder vidtas 

så att slöserierna inte uppkommer igen (Petersson et al., 2009). Detta gäller 

även för avvikelser och problem som inte adderar värde till slutkunden, 

eftersom denne inte är beredd att betala för det. 

Arbetet med att analysera funna avvikelser handlar om att hitta den egentliga 

orsaken till avvikelsernas uppkomst, den såkallade rotorsaken. När denna 

orsak är funnen kan åtgärder vidtas för att förhindra att dessa 

(rot)orsaksrelaterade avvikelser inte uppkommer igen. Det är med bakgrund 

av detta resonemang som förståelsen blir elementär om varför intresset är 

stort av att finna varje avvikelses rotorsak.  

En rotorsaksanalys kan dock vara tidskrävande, och många personer kan 

komma att behöva jobba med att finna dessa orsaker. Metoderna och 

tillvägagångssätten är många. Det är därför viktigt att kunna prioritera 

avvikelserna efter bland annat insats och utdelning av finnandet, 

analyserandet och insatta åtgärder. Det kan därför vara förmånligt att blanda 

stora och små (mer och mindre tidskrävande) avvikelser för ett effektivt 
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förbättringsarbete. De mindre avvikelserna kan ofta personerna närmst 

processen och operationerna lösa själva, medan de större kan kräva hjälp 

från stödfunktioner, specialister eller förbättringsgrupper. Eftersom 

tidsåtgången kan vara omfattande för att hitta rotorsaken till varje specifik 

avvikelse handlar arbetsmetodiken vid rotorsaksanalys ofta till stor del om 

att samla data om det inträffande, för att kunna analysera det i ett senare 

skede (Petersson et al., 2009). 

Rotorsaksanalys utgör en central del i Lean-filosofin, och både principer 

såsom t.ex. takt och metoder som 5 varför inom Lean kan tillämpas för att 

finna och lösa rotorsaker, se kapitel 2.2. (Petersson et al., 2009). 

2.2 Kvalitetssystem 

För att ge en enkel definition av ”kvalitet” kan sägas att Sandholm (1980) 

skriver att en produkts kvalitet kan definieras som dess lämplighet för 

användning. Detta avspeglar då inte enbart produktens lämplighet för 

användning för enbart slutkunden, utan även alla tillverkningssteg 

(tillverkningsoperationer) i en förädlingskedja. Kvalitet bestäms alltså av 

både interna och externa krav på en produkts lämplighet för användning. 

Exempel på kvalitetskrav för en produkt kan vara mått, toleranser, ytkrav 

och form. Det förkommer även kvalitetsbrister orsakade av avvikelser som 

tillexempel slagmärken och repor, vars möjliga orsaker kan vara fall eller 

skärbrott under bearbetning. Figur 2 nedan visar illustrativt hur en enkel 

tillverkningskedja för en produkt kan se ut. 

 

Figur 2. Exempel på en del av en intern förädlingskedja. 

Som Figur 2 ovan illustrerar, finns det mellan de olika aktiviteterna (typ av 

operation) olika kvalitetskrav. Dessa krav bildar då ett leverantör - kund 

förhållande på ett lokalt plan i förädlingskedjan.  

När en kvalitetsbrist har upptäckts är det viktigt att spåra källan och dess 

orsak. Upptäckten sker ofta genom att något eller några symptom om 

felaktigheter har uppmärksammats av kund, internt eller externt. För att 

finna felkällan kan en generell arbetsgång vara att möjliga felkällor listas 

upp och prioriteras efter trolig sannolikhet och att den högst prioriterade 

källan är sann. När detta är gjort kan hypoteser ställas för att fullständigt lösa 

och utvärdera problemet. Ofta testas de hypoteser i första hand som upplevs 

vara mest framkomliga (Sandholm, 1980). Sätten att pröva hypoteserna är 
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många, men det vanligaste är att praktiskt pröva och utföra experiment för 

att kunna avfärda eller verifiera teorier om orsaker. Det viktigaste är att 

hypoteserna är prövbara och alltså går att bevisa (verifiera) eller motbevisa 

(falsifiera) (Hansson, 2003). När hypoteserna har testats och den verkliga 

orsaken till problemet (rotorsaken) har avgjorts kan rätt åtgärd vidtas för att 

eliminera problemet. Då är det ofta även känt vem som har ansvaret för att 

åtgärden genomförs. För att undvika ett likadant problem i framtiden är det 

viktigt att vidta åtgärder för att problemet inte skall uppstå igen. (Sandholm, 

1980) 

2.2.1 Lean 

TPS – Toyotas Produktionssystem är ett ramverk av principer som skapades i 

mitten av 1900-talet av Taiichi Ohnos som var fabrikschef på Toyota vid den 

tiden (Petersson et al., 2009). Tack vare detta ramverk blev Toyota 

konkurrenskraftigt, och tog sig igenom de kommande svängningarna på 

marknaden under den senare delen av 1900-talet. TPS ses med sin 

tempelillustration av strategier, mål och visioner som ledstjärna inom Lean, 

se Figur 3. 

 

Figur 3. Tempelillustration av TPS baserad på The Toyota Way. (Bygglogistik, 

2014) 
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Lean produktion är en generellt tillämpar strategi som går ut på att alla 

aktiviteter i en verksamhet skall skapa så mycket värde som möjligt åt 

slutkunden, eliminera slöseri och generera intäkter för verksamheten 

(Petersson et al., 2009). Lean kan liknas med en filosofi där värderingar, 

principer, metoder och mål finns beskrivna. Ordet ”Lean” översätts enkelt 

till mager på svenska, men i detta sammanhang är snarare resurseffektiv ett 

bättre ordval. Lean är ett förhållningssätt för att successivt driva ut och 

eliminera allt slöseri från en verksamhet, det vill säga sådant som inte 

genererar värde till slutkund. För att lyckas med ett Lean-arbete är det viktigt 

att verksamhetens eller företagets värderingar
1
 stödjer eller sammanfaller 

med Lean. Det vill säga att styra en organisation med gemensamma 

värderingar, istället för att i detalj styra medarbetarna (Petersson et al., 

2009). För detta krävs att respekt ges mot medarbetarna, och att de får ansvar 

och förtroende från företagets ledning. 

Att eliminera slöseri genom Lean är en långsiktig strategi. Det handlar till 

stor del att involvera alla personer som är knutna till en verksamhet och att 

jobba och se mål och förbättringsarbete på samma vis. Förbättringsarbetet 

främjas genom att målen är gemensamma för alla instanser, och 

verksamheten bildar en helhet mellan alla funktioner.  

Att driva ut slöseri kräver tillvägagångssätt på hur det ska göras. Inom Lean 

finns det en mängd principer som för detta ändamål kan ses som en slags 

vägvisare och ett sätt att tänka (Petersson et al., 2009). Principerna anger inte 

i klartext exakt hur ett problem ska lösas, utan sätter snarare ramarna för hur 

en bra lösning ska vara. 

 

Figur 4. Illustration av Lean-hus, baserad på TPS-templet. (Petersson et al., 2009) 

                                                 
1
 Som speglar önskat sätt att förhålla sig till verksamhetens intressenter. 
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Som ses i Figur 4 utgör huvudprinciperna JIT – just in time och Jidoka 

pelarna i TPS-huset. Under dessa huvudprinciper finns principer som 

beskriver hur verksamheten skall uppnå huvudprincipens mål. Nedan 

redogörs kort för vad respektive huvudprincip innebär. 

JIT – Just in time, strävar efter att åstadkomma kortast möjliga ledtider
2
, 

vilka också ska vara så säkra och förutsägbara som möjligt. Under denna 

huvudprincip finns enligt Petersson et al. (2009) följande tre principer för att 

uppnå detta: 

 Takt – en princip som anger pulsen i produktionsflödet, mätt i antal 

produkter per tidsenhet. Med hjälp av takt kan nuläge (är-värde) och 

kundbehov (bör-värde) visualiseras i en process, och flödet blir 

således förutsägbart. Takttid definieras som produktionsplanerad tid 

per tidsenhet dividerat med takt.  

 Kontinuerligt flöde – för att undvika onödiga maskinstopp behöver 

produkter vara i konstant rörelse. Alla stopp bidrar till längre ledtid 

och räknas därför som slöseri, och skall därmed elimineras. Exempel 

på tillvägagångssätt är att hålla korta avstånd till och mellan 

operationer.  

 Dragande system – produktionen producerar produkter efter behov. 

Detta medför då att inga onödiga buffertar byggs upp längs flödet, 

då det alltid finns behov längs flödet.  

Jidoka är en huvudprincip som strävar efter hög och jämn kvalitet utan extra 

kontroller. Under Jidoka finns Inbyggd kvalitet och Stoppa vid fel som 

relaterade principer, vilka enligt Petersson et al. (2009) beskrivs nedan. 

 Inbyggd kvalitet – att integrera kvalitetssäkringen i utformningen av 

produkt och process utan att behöva kontrollera den i efterhand 

innebär att principen för inbyggd kvalitet är uppnådd. Viktigt är att 

alla medarbetare har rätt kompetens för att utföra respektive arbete, 

och att satt metodstandard följs. Det ska således vara lätt att göra 

rätt. 

 Stoppa vid fel – att inte producera eller släppa iväg felaktigt 

tillverkade produkter innebär att säkra kvalitén. Det är då viktigt att 

processen stoppas direkt vid feluppkomst. Det kan handla om 

automatiska övervakningssystem av exempelvis skärkrafter, antal 

bearbetade artiklar per skär eller något annat som har kända 

begränsningar. Om inte processen stoppas vid fel finns risk att flera 

produkter får samma typ av fel. Detta kan leda till att flertalet 

felaktiga produkter vandrar vidare i produktionsflödet, vilket är ett 

större slöseri än förlorad produktionstid. 

                                                 
2
 Ledtid anger tiden mellan beställning och leverans till slutkund. 
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Utöver dessa två huvudprinciper som pelare består TPS, husets grund, av 

utjämning och standardisering.  

Utjämning innebär att arbetsuppgifter som kräver större arbetsinsats sprids ut 

i tidsintervaller och att lika många produkter planeras in i varje tidsintervall 

(Petersson et al., 2009). Utjämning är därigenom en förutsättning för att 

åstadkomma effektiva lösningar inom gränserna för de två huvudprinciperna 

just-in-time och Jidoka (Petersson et al., 2009). 

Grunden består också av standardisering, vilket syftar till satta standarder. 

Dessa kan i sin tur definieras som ett överrenskommet sätt att utföra något 

(t.ex. en arbetsuppgift eller ett arbetsmoment) på. Detta sätt skall vara det för 

stunden bästa kända sättet, och skall vara under ständig utveckling för att 

standarden skall kunna främja det ständiga förbättringsarbetet - Kaizen
3
. 

Standardisering utgör grunden för att finna avvikelser och slöserier eftersom 

standarden anger det normala läget. Det vill säga allt som inte går enligt 

standard är inte definierat som normalt och därmed betraktas det som 

avvikelser och slöseri. Genom detta utförande bidrar standardisering till 

ökad förutsägbarhet för en aktivitets tid och resultatets kvalitet. Det innebär 

att standardisering stödjer de båda tidigare redogjorda huvudprinciperna; 

just-in-time och Jidoka (Petersson et al., 2009). 

I centrum av TPS-huset står människan som en symbol för medarbetarnas 

betydelse för ett framgångsrikt Lean-arbete. Engagerade medarbetare är en 

förutsättning och en drivande faktor för ett framgångsrikt förbättringsarbete. 

Värderingen bör liknas med att alla medarbetare är experter på det som de 

håller på med, och bör då också få ett ansvar och ett förtroende att förbättra 

den egna processen. Att fördela ansvar kan exempelvis ske genom att ett 

antal medarbetare skapar en förbättringsgrupp, och ansvarar för en del i 

verksamheten eller flödet. Detta styrker tron på att förbättringsgruppen kan 

åstadkomma bättre lösningar än enskilda medarbetare (Petersson et al., 

2009), det vill säga att gruppen i sig ger mer framgångsrika lösningar än 

summan av de enskilda individerna. 

                                                 
3
 Kaizen – japansk term för ständiga förbättringar, enligt Petersson et al. (2009). 
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Figur 5. Avvikelser i olika omfattning och storleksordning kan behöva tilldelas till 

olika hierarkiska instanser. (Petersson et al., 2009) 

Figur 5 ovan visar illustrativt hur olika avvikelser lämpligen kan fördelas i 

en verksamhet. Detta underlättar lösningen av avvikelser genom 

kategorisering och prioritering, samt att alla medarbetare involveras i 

förbättringsarbetet.  

Slutligen utgörs TPS-husets tak av de övergripande målen för hela Lean-

metodiken. För att utföra något på ett så resurseffektivt sätt som möjligt och 

samtidigt vara konkurrenskraftig krävs att verksamheten håller högsta 

kvalitet på sina varor eller tjänster, på kortast möjliga ledtid till den lägsta 

möjliga kostnaden. 

Det finns en stor mängd metoder och Lean-verktyg för att strukturera, 

analysera och lösa problem och avvikelser med Lean. Det är i 

sammanhanget omöjligt att inte nämna två stycken av dessa. 

Förbättringsarbetet kan ses som en oändlig loop, eftersom ingen verksamhet 

kommer bli 100% fri från slöseri. Eftersom slöseriet driver 

förbättringsarbetet bör det också finnas en metod för detta förlopp (Petersson 

et al., 2009).  

PDCA – Plan (planera), Do (genomföra), Check (kontrollera) och Act 

(standardisera) är en metod för att strukturera förbättringsarbetet (Petersson 

et al., 2009).  
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Figur 6. PDCA-cykeln. (Petersson et al., 2009) 

PDCA-cykeln består av fyra faser, se Figur 6, vilka kortfattat beskrivs enligt 

Petersson et al. (2009):  

 Plan (planera) – den del som går ut på att definiera kundbehov, 

samla in nödvändig data, urskilja och analysera problem samt att 

finna rotorsakerna (egentliga orsakerna) till problemen. I denna fas 

skall även mål sättas upp och projektplaner skall tas fram. Alla 

berörda medarbetare och parter skall involveras och kunna 

kommunicera med varandra för att uppnå önskade resultat. 

 Do (genomföra) – att genomföra de praktiska åtgärderna som togs 

fram i den tidigare planeringsfasen. Om planeringsfasen har utförts 

väl är genomförandefasen en lättavklarad fas. 

 Check (kontrollera) – här skall lärdomar och förbättringar av både 

resultat och förbättringsarbetets metodik göras. Utfall och jämförelse 

med resultatet från planeringsfasen skall också göras, det vill säga 

om utfallet blev det väntade och om den funna rotorsaken stämde. 

 Act (standardisera) – om förbättringsarbetet visat sig vara 

framgångsrikt från kontrollfasen skall detta säkras i en ny eller 

utvecklad standard. Då kan cirkeln sägas vara sluten, och den nya 

standarden kan sägas vara utgångspunkten för en ny PDCA-cykel av 

förbättringsarbetet. Den nya standarden säkerställer således att 

verksamheten håller sig på den nya förbättrade nivån. 

Efter avslutad PDCA-cykel är det viktigt att utvärdera möjligheten till 

förbättringens spridningsförmåga. Lösningar till lokala problem kan finnas 

inom nära räckhåll inom samma verksamhet. PDCA-cykeln som 

arbetsmetodik kan kopplas till en mängd metoder inom Lean, och utgör 

grunden för förbättringsarbetet.  

En mycket erkänd, framgångsrik och utbredd problemlösningsmetod inom 

Lean är 5 varför. Med dess hjälp kan avvikelser och problem analyseras, och 

rotorsaker hittas och definieras. Metodens utförande går ut på att vid en 

upptäckt avvikelse skall frågan varför ställas upp till fem gånger. För varje 
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gång som frågan besvaras skall orsaksnivån ha kommit närmare rotorsaken, 

för att slutligen nå den. Femte gången som frågan besvaras, skall den 

egentliga orsaksnivån vara nådd, och det är då åtgärder kan sättas in för att 

eliminera slöseriet och hindra problemet för att återkomma. Metodens 

begränsningar ligger i att avvikelsen skall vara specifik, det vill säga 

problemet får inte vara ett generellt. Det är specifika problem som med 

metoden 5 varför skall studeras (Petersson et al., 2009). 

2.2.2 SPS – Scanias Produktionssystem 

Scanias Produktionssystem (SPS) har många likheter med Toyotas 

Produktionssystem, inte minst i jämförelse med produktionssystemens 

husliknande illustration, se Figur 7. 

 

Figur 7. Illustration av SPS-huset. (SPS Office, 2007) 

Liksom Toyotas Produktionssystem har Scanias Produktionssystem en 

illustration med grund, väggar och tak som utgör värderingar, principer och 

metoder. I likhet med ett hus utgörs dessa beståndsdelar av en funktion som 

liknas med ett fysiskt hus motsvarande delar. SPS-husets grund utgörs av 

dess värderingar, vilka består av: 

 Kunden först – beslut fattas med kunden i fokus. 

 Respekt för individen – alla medarbetare respekterar varandra, och 

känner att de kan vara med och påverka. Alla medarbetare får också 

utvecklingsmöjligheter utifrån de individuella förutsättningarna.  

 Eliminering av slöseri – Scanias konkurrenskraft stärks genom att 

slöserier elimineras, som exempelvis onödiga arbetsmoment, 

kvalitetsproblem och störningar i processen (SPS Office, 2007). 
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Baserade på dessa värderingar vilar huvudprinciperna i SPS-huset (Figur 7); 

normalläge – standardiserat arbetsätt, rätt från mig, förbrukningsstyrd 

produktion och ständiga förbättringar. 

Normalläge – standardiserat arbetsätt verkar för att synliggöra avvikelser och 

därmed möjliggöra eliminering av dessa. När normalläget är uppnått kan 

processen utmanas och effektiviseras genom principen för ständiga 

förbättringar (SPS Office, 2007). Genom att synliggöra det som ligger 

utanför normalläget (som alltså är onormalt) kan förbättringsaktiviteter 

skapas. Normalläget kännetecknas av sex underprinciper, vilka i par är 

relaterade till ett av de tre underliggande värderingarna. Underprinciperna 

förklaras kortfattat nedan enligt SPS Office (2007): 

 Standardisering – genom att utföra arbetet på samma återkommande 

sätt är det möjligt att utvärdera hur det skulle kunna göras bättre. På 

detta vis kan återkommande problem upptäckas och avhjälpas 

genom att standarden anpassas. Det syftar bland annat till att skapa 

hög kvalitet och hålla takttider, vilket främjar kunden. 

 Takt – genom att styra produktionstakten efter kundens efterfrågan 

(behov) undviks slöseri som överproduktion och onödiga 

arbetsmoment.  

 Utjämnat flöde – för att vara resurseffektiv och planera 

verksamheten på bästa sätt är det fördelaktigt att 

produktionsvolymen och de krävande arbetsuppgifterna fördelas 

under arbetsdagen. Den inkommande orderkön och buffert av 

leveransklara fordon verkar som vågbrytare i varsin del av 

produktionen, vilket främjar ett utjämnat flöde. 

 Balanserat flöde – genom att arbetsinnehållet fördelas så jämnt som 

möjligt mellan de olika resurserna som skall utföra arbetet kan 

kapaciteten optimeras, genom att beläggningsgraden hålls jämn och 

hög. På detta sätt kan effektiviseringar hämtas hem genom att 

exempelvis studera samtliga positioner på en monteringslina, och 

fördela arbetsinnehållet jämt mellan dessa.  

 Visuellt – det är fördelaktigt att enkelt kunna avgöra om det aktuella 

läget ligger inom normalläget eller inte. Genom visualisering med 

exempelvis ljud- och ljussignaler kan avvikelser upptäckas och 

avhjälpas i realtid.  

 Realtid – tid är en ”färskvara”, och det är viktigt att uppkomna 

avvikelser avhjälps omgående och att information om dem säkras. 

Vidare analys om avvikelsers orsaker underlättas av att händelsen 

fångas och informationen sparas. Realtid innebär att det är i nutid 

som företaget ska agera och reagera på avvikelser och slöseri. 

Nödvändig information skall snabbt nå den eller de personer som 

behöver den. 
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Utöver normalläget finns som ovan nämnts tre andra huvudprinciper i SPS-

huset vilka beskrivs nedan: 

 Rätt från mig – ett sätt att omsätta inbyggd kvalitet och stoppa vid 

fel i en praktisk produktion. Det bygger på att det ska vara lätt för 

var och en att göra rätt. Information om händelser skall spridas och 

studeras i realtid, standarder skall även prövas och följas. Det är 

således viktigt att ingen aktivitet i förädlingskedjan skickar vidare 

en felaktig produkt vidare till kund. Som tidigare sagt är förlorad 

produktionstid ett mindre slöseri än felaktiga produkter som 

obehindrat taktas vidare i flödet. På detta vis sker reaktionen på 

avvikelser i realtid. 

 Förbrukningsstyrd produktion – som parallell till just-in-time, och 

strävan om ett dragande system är förbrukningsstyrd produktion en 

praktisk motsvarighet. Inget produceras innan behov finns från 

kund, och informationen om vad och när något ska produceras 

vandrar uppströms i processflödet. Härigenom undviks slöseri som 

överproduktion.  

 Ständiga förbättringar – genom att utmana och förbättra normalläget 

kan avvikelser åtgärdas så de inte uppkommer igen (SPS Office, 

2007). Genom att alla medarbetares kompetens och kunskap 

dagligen tas tillvara kan varje process utmanas och förbättras under 

det dagliga arbetet. Detta stärker medarbetarnas roll mot det 

gemensamma målet inom Lean om resurseffektivitet och 

konkurrenskraftighet. 

2.2.3 Metoder för att lösa kvalitetsproblem 

Enligt Bergman och Klefsjö (1990) kan verktygen för att analysera och lösa 

kvalitetsproblem delas in i de sju förbättringsverktygen och de sju 

ledningsverktygen, vilka i det följande kortfattat skall beskrivas. 

För att ha förutsättningar och för att kunna åstadkomma 

kvalitetsförbättringar krävs i många fall att data från processen kan samlas in 

och analyseras. För detta sammanställde bland annat Kaoru Ishikawa sju 

verktyg som kallas ”the seven QC-tools” (Bergman och Klefsjö, 1990). 

Dessa verktyg har sedan 1960-talet används och spridits för att åstadkomma 

kvalitetsförbättringar, och är i huvudsak inriktade på analys av numerisk 

information. 
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Figur 8. De sju förbättringsverktygen. (Bergman och Klefsjö, 1990) 

Figur 8 visar de utvalda verktygen för förbättringsverktygen. Viss variation 

kan förekomma mellan olika sammanställningar av dessa verktyg (Bergman 

och Klefsjö, 1990). I det följande kommer varje verktygs syfte och utförande 

kort presenteras enligt Bergman och Klefsjö (1990). 

 Datainsamling – faktaunderlag om någon frekvens med avseende 

på förekomst eller händelse. Detta är en grundläggande metod som 

exempelvis genom strecktablåer eller krysstabeller kan ange 

frekvenser av förekomster, dvs. antal förekomster av ett visst fel 

under en viss tid eller var på en toleransaxel en mängd mätta 

artiklar befinner sig. Resultaten från en datainsamling kan utgöra 

grund för användning av en eller flera av de övriga 

förbättringsverktygen. 

 Histogram – ett verktyg för att sortera upp större datamängder med 

avseende på skala och läge inom ett mätområde. Metoden innebär 

att flera mätvärden delas in i olika klasser, som genom staplar 

representerar de mätta och samlade resultaten. Med histogram ges 

en god uppfattning av mätstorhetens statistiska egenskaper och 

variation. 

 Paretodiagram – i ett läge där problemtyperna är många kan 

paretodiagram vara ett bra verktyg för att prioritera dessa. 

Verktyget kan visa vilket problem som är oftast förkommande. 

Ofta kan resultatet från en datainsamling vara till hjälp. I ett sådant 

diagram redovisas olika problems förekomster till antal och andel 

av den totala felmängden. Dock skall poängteras att det förutom 
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förekomstfrekvensen av ett problem är viktigt att studera 

konsekvenskostnaden för problemet. Ett exempel ges i Figur 9 där 

olika problem på en viss detalj har redovisats i ett paretodiagram. 

De olika problemen presenteras i staplar i fallande ordning, med 

det oftast förekomna problemet till vänster. Dessa problem 

redovisas även med en summakurva som visar problemtypernas 

ackumulerade effekt. (Sörqvist, 2004)  

 

 

 Figur 9. Ett exempel på hur paretodiagram kan se ut, baserat på exempel 

från Bergman och Klefsjö (1990). 

 Orsaks-verkan-diagram – att finna möjliga orsaker och samband 

mellan orsakerna till ett problem på ett systematiskt sätt. Detta 

verktyg kallas även fiskbensdiagram eller Ishikawadiagram efter 

att verktyget introducerades av Kaoru Ishikawa, i Japan 1943. 

Diagrammet går ut på att ett centralt problem benas ut från några 

huvudorsaker. På detta sätt förfinas diagrammet successivt, och 

orsakssamband kan analyseras. Vanligt förkommande 

huvudorsaker kan ofta beskrivas med ”7M”: 

o Management – bristande stöd från företagsledningen med 

avseende på medel för kvalitetsavvikelser.   

o Människan – har medarbetarna tillräcklig och nödvändig 

utbildning? 

o Metod – finns verktyg, ritningsunderlag och standarder att 

använda och följa?  

o Mätning – är mätutrustningen kalibrerad och tillförlitlig? 

o Maskin – är det förebyggande underhållet tillräckligt, eller är 

variationen mellan tillverkade artiklar tillräckligt liten? 

o Material – är kraven på råmaterialet för låga? Är variationen 

på råmaterialen för stora? 

o Miljö – kan miljön påverka produktresultaten? 
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Alla frågeställningar kring dessa 7M är exempel, dock är ofta dessa 

huvudorsaker utgångspunkt och bildar då ett såkallat 7M-diagram. 

 Uppdelning – insamlad data delas upp från dess ursprung för att 

finna orsaker till variation. Det kan innebära att insamlad data från 

datainsamlingen delas upp från vilken maskin, vilket material, 

vilken operatör eller vid vilken tid insamlingen gjordes. Om denna 

uppdelning skiljer sig mycket kan en orsak ha hittats till ett visst 

kvalitetsproblem. 

 Sambandsdiagram – vid en mer kontinuerlig variation från 

datainsamlingens ursprung kan sambandsdiagram vara att föredra 

för att redovisa denna variation. Om exempelvis en testserie utförs 

med olika varierande parametrar kan ett sambandsdiagram för 

respektive parametervariation vara att föredra. Då kan det vara lätt 

att dra generella slutsatser om orsakssamband och tendenser. 

Resultatet kan leda till att det visar sig vara effektivare att 

övervaka en processparameter istället för att mäta en färdig 

produkt. 

 Styrdiagram – verktyg för att övervaka och presentera data från en 

process grafiskt. Detta visualiserar det aktuella läget, och förenklar 

tolkningen. Med ett styrdiagram visas resultatet av en process som 

funktion av tiden. Den praktiska tillämpningen kan gå ut på att ett 

antal produkter tas ut regelbundet ur produktionsflödet för att 

kontrollmätas. Därigenom fås information som kan redovisas i 

relation till produktens krav och toleranser. Genom den grafiska 

presentationen kan då avvikande trender och tendenser upptäckas. 

Hur stabil eller hur stor variation som förkommer i den aktuella 

processen kan då enkelt kontrolleras. 

Utöver dessa sju förbättringsverktyg finns de såkallade sju lednings-

verktygen. Vilka har sammanställts av JUSE (”Union of Japanese Scientists 

ang Engineers”) (Bergman och Klefsjö, 1990). Dessa verktyg utgör ett 

effektivt hjälpmedel vid problemidentifiering och prioritering av lämpliga 

lösningar. Ledningsverktygen är inte lika inriktade på samlad numerisk data 

som de tidigare förbättringsverktygen, utan är mer inriktade på att hantera 

ostrukturerad information av problem och samband mellan dess orsaker. 
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Figur 10. De sju ledningsverktygen. (Bergman och Klefsjö, 1990) 

Som Figur 10 ovan illustrerar är ledningsverktygen riktade mot 

orsakssambandsanalys och möjliggör en förståelse för valda orsakers 

eventuella underliggande samband. Liksom för förbättringsverktygen innan 

kommer ledningsverktygen i det följande kortfattat beskrivas till sitt syfte 

och utförande enligt Bergman och Klefsjö (1990). 

 Släktskapsdiagram – ett verktyg för att gruppera och redovisa 

samband mellan en stor mängd muntlig data som exempelvis olika 

typer av önskemål, idéer eller åsikter. Utförandet sker med en grupp 

om cirka åtta personer som via brainstorming tar fram nödvändig 

data genom post-it lappar som systematiskt studeras och beaktas till 

en given frågeställning. När alla lappar är genomgångna skall 

gruppen tillsammans gruppera och skapa rubrikslappar till de 

skapade grupperna av lappar. Slutligen skall lappgrupperna 

poängsättas av deltagarna, och prioriteringen är därigenom ordnad. 

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet har en kreativ fas med 

brainstorming, en bearbetande fas där åsikter och lappar studeras 

samt en beslutsfattande fas där gruppen poängsätter och gemensamt 

beslutar om vilka problemställningar som först och främst skall 

behandlas. 

 Träddiagram – till sitt utförande närbesläktat med släktskaps-

diagram, men utgår från ett fördefinierat och centralt problem, se 

Figur 11. Verktyget möjliggör nedbrytning av orsaker till olika 

nivåer och möjliggör därigenom finnandet av rotorsaken. Verktyget 

är särskilt tillämpbart när behovet av att ta fram lösningar till 

gemensamma problem är stort. 
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Figur 11. Principen för ett träddiagram. (Bergman och Klefsjö, 1990) 

 Matrisdiagram – ett verktyg för att sammanställa och grafiskt 

redovisa logiska samband mellan en stor mängd information. Med 

hjälp av grafiska symboler visar det även styrkan i respektive 

samband. Ett effektivt sätt att utnyttja matrisdiagram är att koppla 

ihop kända problem med de lösningsförslag som framkom med hjälp 

av ett träddiagram. 

 

Figur 12. Ett exempel på orsak-verkans-matris. (Olsson, 1999) 

Som kan ses i Figur 12, kan verkan (som är det fysiska problemet 

eller symptomet) kopplas ihop med orsaker som är kategoriserade 

(möjligen med hjälp av träddiagram) i olika nedbrutna nivåer. Figur 

12 visar fem orsaksnivåer, men i det praktiska fallet kanske tre är 

tillräckligt. Den lägsta nivån motsvarar då rotorsaksnivån. Genom 

att orsakerna kopplas samman på ett grafiskt tydligt sätt är det 
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möjligt att synliggöra möjliga samband mellan de olika 

orsaksnivåerna. 

 Relationsdiagram – verktyg för att illustrera logiska samband mellan 

ett centralt problem och dess möjliga orsaker. Det material som i 

relationsdiagrammet används kan komma från resultatet av ett 

träddiagram, där de logiska sambanden mellan de framtagna 

orsakerna kan skapas och studeras. Relationsdiagrammet kan med 

fördel användas när det råder misstanke om att det centrala 

problemet kan vara ett symptom på ett underliggande problem. 

Verktyget utförs med fördel i grupp och kan fungera som en 

kompletterande metod vid exempelvis träddiagram, se Figur 13. 

 

Figur 13. Principen för ett relationsdiagram. (Bergman och Klefsjö, 1990) 

 Matrisdataanalys – till skillnad från de övriga ledningsverktygen är 

denna mer riktad mot statistisk analys med hantering av numerisk 

data. Den är användbar vid exempelvis enkätundersökningar då de 

tillfrågade kan svara med graderingsalternativ på en skala mellan 1-

10. Tillämpningen sker då som tolkning av enkätresultaten, om det 

exempelvis är önskade egenskaper hos en produkt som efterfrågas 

eller trivsel på en arbetsplats etc..  

 Processbeslutsdiagram – ett verktyg som under planeringsfasen av 

kommande aktiviteter planerar för att nå önskade resultat. Verktyget 

ger möjlighet att sätta upp en plan för eventuella tillbud, hur dessa 

skall undvikas och vilka övriga problem som kan uppkomma under 

aktivitetens gång. Katastrofplanering är en tillämpning av detta 

verktyg och går ut på att den oönskade händelsen skrivs ut med alla 

processteg som leder fram till den. På så vis kan beslut fattas för att i 

möjligaste mån undkomma den oönskade aktiviteten och minimera 

sannolikheten att den ska inträffa. 

 Pildiagram – verktyg som kan användas vid den dagliga 

produktionsplaneringen. Arbetsuppgifter kan på lämpligaste sätt 

planeras med avseende på dess tidsåtgång och delaktivitetsordning. 
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För pildiagrammet är det möjligt att utföra en matematisk 

optimering av den aktuella verksamheten som skall planeras. 

Resultatet redovisas grafiskt i ett system där i ordningsföljande 

aktiviteter länkas samman med pilar, vars tidsåtgång står i 

proportion mot pilens längd. 

2.3 Skärande bearbetning 

Skärande bearbetning är en bearbetningsteknik inom verkstadsteknisk 

tillverkning och kan delas upp för olika spånavskiljningar, t.ex. svarvning, 

fräsning, borrning, slippning etc. (Jarfors et al., 1999). 

Avsnittet ger en grundläggande förklaring om svarvning, dess innebörd och 

spånbildningsteori. Detta för att ge förståelse om den genomförda rotorsaks-

analysens applicering. 

2.3.1 Teori om svarvning  

Svarvning är en effektiv och flexibel metod där arbetsstycken bearbetas för 

att generera runda former. Vid svarvning genereras rotationssymmetriska 

former med ett enkeleggat verktyg där spånavverkning sker kontinuerligt 

(Jarfors et al., 1999). För att materialet skall börja avverkas krävs förutom 

rotationsrörelsen en matningsrörelse, se Figur 14.  

 

Figur 14. Skärhastighet, längd- och tvärmatning vid svarvning. (Sveriges 

verkstadsindustrier, 1968) 
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Verktyget kan exempelvis matas längs med arbetstyckets axel, vilket innebär 

att arbetstycket svarvas ner till en mindre diameter vid utvändig bearbetning. 

Alternativt kan verktyget matas mot centrum vid änden av arbetsstycket, 

vilket innebär att detaljens längd reduceras. När skäreggen är i ingrepp i 

materialet startar spånbildningen. Bearbetningsresultatet påverkas av ett 

antal faktorer, bland annat verktyget, arbetsstycket, maskinen, 

uppspänningsanordningarna och kylmediet. Svarvningen kan delas upp som 

ut- och invändig svarvning. För att bearbeta till arbetsstyckes färdiga 

geometri kan olika typer av svarvoperationer användas, se Figur 15: 

(Sveriges verkstadsindustrier, 1968) 

 

Figur 15. Metodöversikt av svarvning. (Sveriges verkstadsindustrier, 1968) 

 Längssvarvning, verktyget rör sig längs arbetsstyckets längdaxel och 

svarvar ned ytterdiametern till en cylindrisk form (vid utvändig 

svarvning). 

 Plansvarvning, verktyget matas radiellt (in mot centrum eller ut från 

centrum) och svarvar ett plan vinkelrätt mot arbetsstyckets 

rotationsaxel. 

 Formsvarvning, vanligen används idag NC-styrda (Numerical 

Control - datorstyrd) svarvar med kombinationer av längs och 

tvärmatningsrörelser. Detta erbjuder större frihet att bearbeta den 

önskade formen på artikeln, jämfört med rent mekaniskt styrda 

svarvar. 
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 Profilsvarvning (spårsvarvning), utförs med verktyg som har eggen 

formad enligt de önskade formelementen på arbetsstycket. De 

vanligast förekommande formerna är olika sorters spår, släppningar 

eller faser. 

 Gängsvarvning, kan utföras med ett verktyg som har samma form 

som gängprofilen och som matas längs arbetsstycket med en 

hastighet som svarar mot gängans stigning per varv. 

 Avstickning, utförs när arbetsstycket har svarvats färdigt i 

åtminstone ena änden. Ett speciellt avstickningsverktyg används för 

att avskilja arbetsstycket från utgångsmaterialet. 

Spårsvarvning och avstickning har många likheter. En avstickning kan anses 

som en djup spårsvarvning. Ett instick med skäret är den mest ekonomiska 

och produktiva metoden för att åstadkomma spår (Sandvik Coromant, 2014), 

se Figur 16.  

 

Figur 16. Ett instick med skäret. (Sandvik Coromant, 2014) 

Om spårets bredd är mindre än djupet, rekommenderas det att använda fler 

instick med ett skär, se Figur 17a). Om det är tvärtom, kan insticksvarvning 

användas, se Figur 17b). Om det är frågan om slanka komponenter kan 

rampningsmetoden användas, se Figur 17c). 

 

Figur 17. Tre metoder för grovbearbetning av breda spår. (Sandvik Coromant, 

2014) 
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Alla tre metoder är grovbearbetningsmoment
4
 som måste kompletteras med 

separat finbearbetning
5
. 

För att uppnå den önskade formen och ytan på en artikel, och samtidigt 

kunna säkerställa verktygslivslängd, cykeltid
6
 etc. behöver andra parametrar 

som matning och skärhastighet också studeras.  De grundläggande 

begreppen vid svarvning enligt Sveriges verkstadsindustrier (1968) beskrivs 

här kortfattat: 

 Skärhastighet, vc (m/min), definieras som arbetsstyckets 

periferihastighet, mätt på den obearbetade ytans diameter, se 

ekvation 1. 

                (1) 

Där D är arbetsstyckets diameter i mm (obearbetad yta). 

 Matning, s (mm/varv), definieras som verktygets förflyttning under 

varje varv som arbetsstycket roterar. 

 Varvtal, n (varv/min), är spindelvarvtal som anger hur fort 

arbetsstycket roterar.  

 Skärdjup, a (mm), är tjockleken på det materialskikt verktyget 

avverkar. Det definieras som verktygets axiella eller radiella 

inmatning för varje nytt skär. 

 Arbetsmån (mm), är det totala materialskikt som skall avverkas i 

nästa bearbetningsoperation. 

 Den nominella spånarean, A (mm
2
), definieras som produkten av s 

och a. Den verkliga spånarean kommer att bli annorlunda på grund 

av den deformation som spånet utsätts för, se Figur 18. 

                                                 
4
 Grovbearbetning innebär att man på mest ekonomiska sätt avverkar så mycket 

material som möjligt per tidsenhet. (Sveriges verkstadsindustrier, 1968) 
5
 Finbearbetning innebär att den färdiga produkten efter bearbetning ska uppfylla 

måttoleranser och krav på bearbetad yta. (Sveriges verkstadsindustrier, 1968) 
6
 Tid som anger hur ofta det kommer ut en produkt ur en process (förädlingssteg i ett 

flöde). (Petersson et al., 2009) 
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Figur 18. Nominell och verklig spånarea. (Sveriges verkstadsindustrier, 1968) 

 Nosradien är en verktygsradie, denna finns i övergången mellan 

huvudskär och biskär, se Figur 19.  

 

Figur 19. Huvudskär, biskär, nosradie och skärande kantens längd. (Sveriges 

verkstadsindustrier, 1968). 

 Ställvinkeln utgörs av vinkeln mellan huvudskäret på verktyget och 

matningsriktningen. Denna inverkar direkt på spåntjockleken, se 

Figur 20. 
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Figur 20. Spånets tjocklek vid olika ställvinklar och konstant matning. (Sveriges 

verkstadsindustrier, 1968) 

2.3.2 Teori om spånbildning 

När materialet avverkas från arbetsstycket, byggs både mekaniska och 

termiska spänningar upp. Dessa spänningar leder till plastisk deformation av 

arbetsstyckets material, och spånor bildas (Jarfors et al., 1999), se Figur 21. 

 

Figur 21. Spånbildningsprocess, v i bilden motsvaras av   . (Sveriges 

verkstadsindustrier, 1968) 

På grund av den deformation som spånet utsätts för kommer spånarean i 

verkligheten att bli annorlunda, därmed bör den nominella spånarean och 

den verkliga spånarean skiljas, se Figur 18. Spånbildningen vid svarvning 
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hänger samman med verktygsformen, typen av verktygsmaterial, typen av 

arbetsmaterial samt skärdata, se Figur 22. Den erhållna spåntypen vid 

svarvning kan inverka negativt på bearbetningsförloppet. Långa 

sammanhängande spån bildar lätt knippen (se typ 2 i Figur 22). Knippen 

eller långa spånor kan vara svåra att transportera ut ur maskinen och fastnar 

lätt i exempelvis verktygshållaren. Spånknippena kan dessutom skada den 

bearbetade ytan, verktygen och operatören, enligt Sveriges 

verkstadsindustrier (1968). 

 

Figur 22. Olika spåntyper: 1 = raka spån, 2-3 = knippsspån, 4-6 = skruvspån, 7 = 

spiralspån, 8-9 = brytspån. (Sveriges verkstadsindustrier, 1968) 

För att åstadkomma tillfredställande spånbrytning och därmed få acceptabla 

spåntyper, förses verktygen vanligen med spånbrytare, se Figur 23. 
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Figur 23. Ett exempel på spånbrytaren av ett skär.(Tungaloy Scandinavia AB, 2014) 

Spånbrytarens uppgift är att kröka spånor så att de bryts. Spån kan dock 

brytas på olika sätt. Spånan kan vara självbrytande (Figur 24a), brytas av 

mot arbetsstycket (Figur 24b) eller brytas av mot verktyget, se Figur 24c. 

 

Figur 24. Spånavgången. (Sveriges verkstadsindustrier, 1968) 

Förutom skärverktygets och spånbrytarens utformning påverkas 

spånbrytningen av ett flertal andra faktorer: (Sveriges verkstadsindustrier, 

1968) 

 Materialets inverkan är den viktigaste faktorn. Varje arbetsmaterial 

måste empiriskt kartläggas beträffande lämpliga 

bearbetningsförhållanden. Spröda material bildar lösryckta spån i 

form av korn eller element. Segare material bildar däremot mer eller 

mindre fast sammanhängande långa spån. 
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 Matningen har stor inverkan på spånbrytningen, denna bör väljas så 

hög som möjligt med hänsyn till stabilitet och effekt för att få lägsta 

möjliga bearbetningskostnad och bästa spånbrytning. 

 Skärdjupet har stor inverkan vid små skärdjup relativt nosradien, på 

grund av nosradiens då stora inverkan på spånbildningen. Vid större 

skärdjup minskas nosradiens betydelse för spånbrytningen. 

 Skärhastigheten har stor betydelse för spånbrytningen. Allt för låg 

skärhastighet ger ofta upphov till löseggsbildning
7
, vilket medför 

störningar i spånbildningsförloppet. 

 Större ställvinkel ger oftast bättre spånbrytning. 

 Temperaturfördelningen i värmezonerna vid skärstället har stor 

inverkan på segheten i spånet. Detta påverkar spånbildningen 

negativt när värmemängden blir för stor i zonerna, se Figur 25. 

 

Figur 25. Värmezonerna och temperaturfördelning i skärstället. (Sveriges 

verkstadsindustrier, 1968) 

  

                                                 
7
 Material från arbetsstycket har fastsvetsats på skäreggen. 
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3  NULÄGESANALYS 

Kapitlet ger en bild av hur läget i produktionen ser ut vid projektets start. 

Arbetsrutiner och problemlösningsmetoder som idag används kommer att 

beskrivas. En kartläggning av nuläget har genomförts för att få en klar bild 

på hur behovet ser ut och vilka metoder det finns vid problemlösning. Även 

konsekvenser av spånproblemet och dess innebörder kommer beskrivas. 

Kapitlet kommer svara på varför spånbrytningen är ett problem.  

3.1   Rutiner vid problemlösning 

På Scania finns inarbetade rutiner för hur produktionsflödet kontinuerligt 

skall följas upp. Där tillbud och produktionsstopp skall tas upp och visuellt 

synliggöras. Det för produktionen övergripande målet baseras på 0/0/85/95, 

vilket innebär noll olyckor, noll fel, 85% OPE - overall process efficiency 

(grad av totalt processutnyttjande) och 95% leveransprecision. 

Förädlingsprocessen på Transmission innefattar mjukbearbetning, härdning 

och hårdbearbetning. Det ligger en stor vikt i att dagligen stämma av och 

redogöra för nuläget i produktionen. På avdelningarna hålls morgonmöten, 

där operatören, verkstadsteknikern och produktionsledaren medverkar. 

Nuläget granskas då genom att ”är”-värdet jämförs med planeringens satta 

mål. Det vill säga om avdelningen producerar det som den förväntas göra 

under en viss tid. Som ett led i visualiseringen skrivs ”är”-värdet upp med 

röd färg om värdet ligger under det planerade ”bör”-värdet, eller med grön 

färg om ”är”-värdet ligger över det planerade ”bör”-värdet, detta i enlighet 

med kapitel 2.2.2. 

Efter morgonmötet på avdelningarna samlas samtliga produktionsledare, 

inklusive verkstadschefen (en för respektive byggnad) för ett nulägesmöte. 

Där sammanställs avdelningarnas aktuella produktionsläge med avseende på 

avdelningarnas är- och bör lägen. Olyckor, tillbud, maskinstopp och 

kvalitetsproblem redovisas här. Dialog förs om hur läget skall fortsätta och 

hur det ska kunna bli bättre. Detta tillhör den dagliga pulskontrollen. 

Planeringsavdelningen sätter veckovis upp mål för respektive avdelning, och 

denna jämförs med det verkliga flödet enligt ovan beskrivna rutiner. Om en 

avdelning skulle ligga efter planeringen med tolv timmar, eller att minst 10% 

av körningen skulle bli spärrad, skall en ÅVS - åtgärder vid stopp startas. 

Vilket är en rutin för att tillkalla nödvändig assistans eller nödvändiga 

medarbetare för att tillsätta kortsiktiga åtgärder vid tillbud eller maskinstopp. 

Syftet är dels att snabbt och effektivt garantera säkerheten och dels för att 

minimera tiden av stopp i produktflödet. Figur 26 nedan visar den 

schematiska arbetsgången när en ÅVS skall utföras. 
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Figur 26. Schematisk arbetsgång av ÅVS; TL (teamleader), PL (produktionsledare), 

ÅVS (åtgärder vid stopp), ÅES (åtgärder efter stopp). (Eriksson, 2014) 

I händelse av att en ÅVS behöver utföras (utöver de tidigare uppräknade 

villkoren), vilket den skall göra om ett maskinstopp överstiger rimlig tid för 

att den närmsta personalen inte kan lösa stoppet. Alternativt att problemet 

kvarstår efter en timme skall underhållspersonal (från DynaMate
8
) tillkallas, 

och en ÅVS startas.  

Arbetsgången som enligt Figur 26 ovan beskrivs innebär att om skiftlagets 

TL (teamleader) eller PS (produktionssamordnare) som de också kallas, skall 

avgöra om en ÅVS är nödvändig eller inte. En TL eller PS är en yrkesroll 

som utgörs av en operatör i varje skiftlag, och denne skall inte verka som en 

ordinarie operatör under arbetspassen. TL eller PS skall snarare verka som 

en stödresurs för de övriga i skiftlaget och agera som beslutsfattare när något 

händer ute i produktionen, exempelvis vid ett maskinstopp. 

Teamleadern avgör utifrån nödvändiga resurser och förutsättningar vem eller 

vilka personalfunktioner som behöver medverka på respektive ÅVS. 

Tillbuden kan ske dagtid som nattetid, vilket följs av att personaltillgången 

varieras under dygnet. Analysen startas när ÅVS-gruppen är bildad, vilket 

kan vara två till flera personer. Denna går ut på att kartlägga, visualisera, 

åtgärda och dokumentera problemet. Detta sker vid speciella ÅVS-tavlor 

(whiteboardtavlor), vilka är placerade intill varje specifik maskingrupp 

(grupp av en eller flera maskiner) i produktionen. På en och samma 

avdelning kan det alltså finnas flera ÅVS-tavlor. Mallen för vilken ÅVS 

utförs ifrån ser ut enligt Figur 27 nedan: 

                                                 
8
 Ett helägt dotterbolag till Scania CV som erbjuder tekniskt produktionsstöd. 

(DynaMate, 2014) 
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Figur 27. En blank mall av en ÅVS-tavla. (Eriksson, 2014) 

På tavlan fylls alla de nödvändiga uppgifterna i, för att på ett komplett sätt 

utföra analysen. Som Figur 27 anger, skall information som vad och när 

tillbudet inträffade anges och redovisas. Även kundens status, alltså läget i 

nästa led i förädlingskedjan. ÅVS-gruppen diskuterar läget och beslutar om 

nödvändiga aktiviteter för att avhjälpa tillbudet. Ansvarig person utses för 

respektive aktivitet, start- och klartdatum skall anges, och övrig nödvändig 

information kan anges däremellan. När produktionsläget är återställt till det 

normala kan tavlan suddas ut och dokumenteras, i regel via fotografering 

och ifyllnad av en 24h-problemrapport (se Bilaga F), som mer i detalj 

kommer beskrivas i det följande. 

Scanias förbättringsarbete går ut på att utmana verksamhetens gräns, för att 

hela tiden påverka gränsen framåt. Vilket innebär att vid tillbud där en ÅVS 

har utförs ligger ett intresse i att ta fram och analysera rotorsaken till 

problemet. Detta möjliggör att åtgärder kan vidtas för att eliminera 

problemet och framtida upprepning av det. På detta sätt förändras 

normalläget till det bättre. Till detta skall tilläggas att samtliga ÅVS-ärenden 

inte per automatik går vidare till en rotorsaksanalys, ÅES - åtgärder efter 

stopp, ÅVS-fallen skiljer sig från gång till gång, och det är upp till 

respektive produktionsledare med ÅVS-gruppen att avgöra om en ÅVS-

analys skall lyftas vidare till en ÅES-utredning. 

I de fall där det bedöms nödvändigt att fullfölja en ÅES efter en ÅVS är det 

till fördel om så mycket information som möjligt finns bevarad och förklarad 

från ÅVS-analysen. Det är många gånger som en operatör finner ett problem 

som följs av en ÅVS, där operatören själv genom egen erfarenhet vet vad 

felorsaken är. Det kan exempelvis röra sig om avvikande ljud, färger eller 

beteenden från utrustningen som en erfaren person per omgående observerar, 

medan en person som aldrig vistas i dessa miljöer inte skulle reagera på. 
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Denna typ av information kan vara till fördel för en vidare ÅES-analys. 

Arbetsmetodiken förklaras i det följande, se Figur 28. 

 

Figur 28. Schematisk arbetsgång av ÅES; PL (produktionsledare), VC 

(verkstadschef), ÅES (åtgärder efter stopp). (Eriksson, 2014) 

Vid uppstarten av en ÅES tillkallar produktionsledaren eller verkstadschefen 

de berörda funktionerna, som anses nödvändiga för analysen. Denna grupp 

kan skilja sig från den som utförde den föregående ÅVS-analysen. Vid 

analysens utförande skall den förutbestämda mallen användas, vilken visas i 

Figur 29 och är baserad på problemlösningsmetodik med hjälp av 

fiskbensdiagram och 5 varför. Denna mall finns, liksom mallen för ÅVS 

tillgänglig på whiteboardtavlor direkt i produktion, se Figur 29. 

 

Figur 29. En ÅES-tavla. Möjliga orsaker tas fram genom fiskbensdiagrammet, för 

att sedan prioriteras och utredas enligt mallen. (Eriksson, 2014) 

I samband med ÅES-analysen görs en faktainsamling, vilken i regel baseras 

på ÅVS-analysen. Där en uppfattning om bakgrund, åtgärder och eventuella 

orsaker kan studeras och diskuteras. När detta är gjort kan ett för gruppen 
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gemensamt mål med analysen sättas upp, och skrivas in i ”mål-rutan” i det 

nedre högra hörnet av mallen, se Figur 29. Sedan går analysen in i den 

kreativa problemlösnings- och orsaksgenereringsfasen, i vilken 

fiskbensdiagrammet och 5 varför-metodiken används. Genom att prioritera 

orsakerna som framkommer från fiskbensdiagrammet kan dessa orsaker 

prövas med hjälp av 5 varför. Baserat på resultatet från 5 varför-analysen 

kan gruppen ta fram förslag på korrigerande och förebyggande åtgärder, 

vilka skrivs in i det nedre vänstra hörnet i Figur 29. Dessa åtgärder lämnas 

över till den ansvarige produktionsledaren, alternativt verkstadschefen som 

ansvarar för implementeringen. Detta avslutar även ÅES-analysen, och 

dokumenteringen skall tillhandahållas av respektive produktionsledare för 

möjliggörande av uppföljning. Dokumenteringen kan ske genom att 24h-

problemrapprortsmallen fylls i och förvaras fysiskt i en pärm, på ett ställe 

tillgängligt för respektive avdelning. 

En alternativ anledning för att en ÅVS/ÅES-analys skall starta är att 

avvikande artiklar hittas i flödet, för att returneras till ansvarig avdelning. 

Det vill säga den avdelning som utförde de aktiviteter som orsakade 

avvikelsen på artikeln. Vid en sådan retur skall en såkallad 24h-

problemrapport fyllas i och skickas med returen till ansvarig avdelning. 

Denna 24h-problemrapport kan fungera som ett fullgott stöd vid analys av 

ett nytt problem, eller som ett dokumenteringsmedel till 

standardpappersformat A4 av resultat från en ÅVS/ÅES-analys. Dess 

arbetsmetodik bygger på samma principer och metoder som analysen för 

ÅVS/ÅES. 

Om ett problem skulle vara återkommande efter upprepade ÅVS/ÅES-

analyser kan en utförligare, mer omfattande och noggrann analys krävas för 

att finna rotorsaker till problemet. Då kan stödfunktioner inom Scania 

tillkallas och användas. En arbetsgrupp kan då tilldelas ett problem för att på 

heltid rikta fokus och energi på att lösa problemet, och föreslå korrigerande 

och förebyggande åtgärder. En arbetsmodell vid en sådan analys kan vara 

den såkallade 8-stegsmodellen. Den är förankrad till metodiken till PDCA- 

cykeln som beskrevs under Lean i kapitel 2.2.1. Modellen utförs i åtta steg, 

och kan delas in i följande faser, relaterade till PDCA-cykeln: 

 Plan:  

1. Avvikelsen skall klargöras och definieras 

2. En omfattande och grundläggande faktainsamling skall göras om 

avvikelsen, så att förståelse om nuläge och bakgrund kring 

avvikelsen blir gripbar 

3. Mål ska sättas upp med arbetet, hur bra skall det nya normalläget 

efter implementerade åtgärder bli. Dessa satta mål skall även 

jämföras med resultatet senare 
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4. Genomför rotorsaksanalys, ta hjälp av lämpliga metoder som 

fiskbensdiagram och 5 varför-metodiken  

5. Hitta och föreslå åtgärder för att eliminera avvikelsens framtida 

möjligheter till uppkomst 

 Do: 

6. Testa, genomför och implementera åtgärderna 

 Check: 

7. Verifiera och följ upp resultaten av de implementerade 

åtgärderna, jämför även med de tidigare satta målen 

 Act: 

8. Implementera ett bättre normalläge genom att standardisera och 

träna 

Denna 8-stegsmodell finns beskriven liksom 24h-problemrapporten i 

pappersformat (A3-mall), och kan användas som stöd under pågående analys 

och som underlag för dokumentering på Scania. 

3.2   Varför är långa spånor ett problem? 

Skärande bearbetning innebär att material avverkas på något sätt genom att 

arbetsmaterialet skärs bort. Stor betydelse ligger då i att kunna helt och hållet 

transportera bort det avverkade materialet (som uppkommer som spånor) 

från verktygets ingreppszon, och från bearbetningsmaskinen. Om inte denna 

transportering sker på tillfredställande vis kan kvaliteten på artikeln 

försämras. Spån som kan samlas och ligga i vägen under bearbetningen, 

vilket kan orsaka och innebära märken och defekter på arbetsstycket enligt 

kapitel 2.3. Oönskad värmeutvidgning kan också förekomma om inte 

spånorna transporteras bort på önskat vis, se Figur 25. Om spånorna 

konsekvent samlas kring verktyget kan maskinstopp krävas och spånorna får 

avlägsnas manuellt. 

Vid svarvning är spånkontrollen en avgörande faktor för en ekonomisk 

produktion. Speciellt i numeriskt styrda maskiner med automatisk hantering 

av råmaterial och verktygsväxling. Långa okontrollerbara spån kan lätt 

fastna i verktygshållare, verktygsrevolver och maskintransportband, vilket 

kan få maskinstopp för manuell avlägsning av spånorna som följd. Detta kan 

leda till driftstopp, kassationer samt skador på operatörer och maskiner. 

Detta eftersom spånorna kan vara mycket trassliga, vassa och benägna att 

fastna. (Sveriges verkstadsindustrier, 1968) 

Under praktikperioden vid avdelningen för ringhjul studerades problemet 

med otillräcklig spånbrytning vid spårsvarvningar av ringhjul. 
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Figur 30. Ett råmaterial och en färdigbearbetad artikel av ett ringhjul. 

Som synes i Figur 30 är råmaterialen till ringhjulen till sin form lik sin 

slutprodukt från början. Några av de operationer som ligger mellan 

råmaterial och färdig produkt för mjukbearbetningen vid svarvningen är 

längd, plan- och spårsvarvning. Därtill tillkommer även viss finbearbetning 

där grov- och finskär kombineras. 

Figur 31 nedan visar exempel på en spånsamling, en såkallad ”spånboll”, 

som är utrensad från en av de två aktuella svarvarna. Spånbollens längd kan 

uppgå till ett par meter, medan bredden som synes i Figur 31, ligger på cirka 

hälften av längden. 

 

Figur 31. Ett exempel på hur en ”spånboll” kan se ut.  

En sådan här spånboll kan vara väldigt svår att avlägsna från svarven. Den 

kan även skada utrustning som don, rörliga delar eller slangar och dylikt som 

finns i maskinen. De manuella momenten med att avlägsna spånbollar är 

därigenom också ur arbetsergonomisk synvinkel oönskade. 

Figur 32 visar exempel på resultatet från att enstaka spånor fastnade i 

verktygsrevolvern och sedan började samla med sig andra spånor för att 

slutligen bilda en spånboll. Denna samling medför stor risk att spånor stör 
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bearbetningen mellan arbetsstycke och verktyg, vilket direkt försämrar 

artikelkvaliteten. 

 

Figur 32. Ett exempel när spånor fastnar i verktygsrevolvern. 

Det verktyg som användes vid spårsvarvningen visas i Figur 33, och är ett 

stickspårskär. Skäret kommer från Sandvik Coromant och är 25 mm långt 

och 6,35 mm brett. Bilden är tagen direkt ovanifrån och skäret är ett såkallat 

vändskär, där skärets båda ändar går att använda vid bearbetning. På var 

ände av skäret finns spånbrytningsgeometrin, som kan liknas i de till skärets 

bredd centrerade ”groparna”, detta kan jämföras med Figur 23 i kapitel 2.3.2 

om spånbrytningsgeometri. 

 

Figur 33. Skäret som används vid spårsvarvningsoperationen. 

Eftersom spårsvarvning indelas i området ”profilsvarvning” och till sitt 

utförande kan liknas med avstickning, kommer denna operation att ha andra 
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förutsättningar jämfört med vanlig längdsvarvning (Sveriges 

verkstadsindustrier, 1968). 

Exempelvis hålls skärets ställvinkel fixt till 90 grader, vilket innebär att 

skäret matas rakt i radiell riktning mot arbetstycket. I samråd med 

verkstadsteknikern på ringhjulsavdelningen kom inte skärets förinställda 

vinklar att ändras, se Bilaga D. Dessa vinklar var anpassade för ordinarie 

produktion, för att reducera tidigare problem med vibrationer och 

verktygsslitage. 

3.3 Anpassat körsätt vid spårsvarvning 

Förbättringsarbetet av spånbrytningen hade sedan tidigare skett kontinuerligt, 

och ett av förslagen var att anpassa sättet att sticka spåret på, jämför med 

Figur 17. Detta föreslogs av verkstadsteknikern och implementerades enligt 

Figur 34 och 36 nedan. Ringhjulen bearbetas i två uppspänningar, där 

hjulens undre sidospår bearbetades i den första uppspänningen, och de två 

övre i den andra uppspänningen. Ringhjulet har tre spår, där ett bearbetas i 

första uppspänningen och de två andra spåren i den andra uppspänningen. 

 

Figur 34. Ritning för ringhjul efter operationerna i den första uppspänningen. 

Figur 35 till vänster visar hur det undre 

sidospåret i den första uppspänningen bearbetas. 

Spåret bearbetas i en cykel av fem steg där 

skäret först sticker i mitten av spåret med två 

korta uppehåll. Genom denna pulsande 

eller ”pausande” stickning kan spånan 

tvångsbrytas. När spårets botten är nådd, och de 

tre första stegen är avklarade utförs steg fyra och 

fem. De utgör då de kvarvarande obearbetade 

sidodelarna av spåret. De är smalare än skärets 

Figur 35. Förstorning 

av spåret i Figur 34 
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bredd, vilket innebär att steg fyra och fem sticks av knappt hälften av skärets 

bredd.  

 

Figur 36. Ritningen för ringhjul efter operationerna i den andra uppspänningen. 

I den andra uppspänningen kan ses i Figur 36 att det övre sidospåret sticks 

på samma sätt som det undre sidospåret i den första uppspänningen, se Figur 

34. 

Artikelns mittenspår bearbetades genom att sidorna 

stegvis skärs i fem steg vardera. Varpå den kvarvarande 

smala materialsträngen finns centrerat kvar i spåret. 

Denna bearbetas utan att skäret pausar ned till spårets 

botten. Mittenspåret bearbetas alltså i elva steg. Efter 

stickningen finbearbetas mittenspårets sidor med ett 

finskär. Råmaterialet är konstruerat så att mittenspåret är 

förprofilerat, och dess mittenspårsprofil kan liknas med 

en ”grop”, se Figur 34. 

Det ovan beskrivna körsättet hjälpte till med 

spånbrytningen av de tre spåren, och spånlängden 

förkortades från storleksordningen meter till decimeter. 

Detta körsätt minskade även frekvensen av 

spånbollsuppkomsten, men löste inte grundproblemet till spånbollarnas 

uppkomst. Vilket innebar att spånbollarna fortfarande uppkom.  

När en spånboll uppstår, måste maskinen stannas och spånbollen avlägsnas 

för att säkerställa att både verktyg och artiklarnas kvalitet under 

efterkommande produktion säkrades. För att avlägsna spånbollen får 

operatören öppna maskindörren och dra ut den med hjälp av ett spettliknande 

verktyg. Detta moment är både tidskrävande, besvärligt och oergonomiskt, 

se Figur 38. 

Figur 37. 

Förstorning av 

mittenspåret i 

Figur 36 
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Figur 38. Arbetsmoment vid rensning av en spånboll. 

Enligt operatörerna har problemet med spånbollar funnits sedan länge. 

Problemet blev värre när de gamla maskinerna byttes ut för några år sedan. 

Skillnaden sedan dess var att de nya maskinerna hade mindre 

transportbandsanordning för spånor jämfört med de tidigare maskinerna, 

därmed blev det svårare att transportera ur spånbollarna från de nya 

maskinerna. Dock utgjordes inte problemets rotorsak av spåntransporten i 

sig, utan snarare av den otillfredsställande spånbrytningen.  

För att få grepp om en spånbolls beståndsdelar och uppbyggnad påbörjade vi 

nulägesanalysen praktiskt genom att demontera och analysera en godtycklig 

spånboll. Vi kunde då urskilja ett antal olika sorters spånor, se Bilaga A. 

Dessa Spåntyper kan jämföras med dem i Figur 22 i kapitel 2.3. För att 

precist utvärdera spårstickningsoperationerna lät vi en operatör rensa en av 

svarvarna på spånor. Då kunde vi samla in spånor från varje 

stickningsoperation utan att blanda ihop dessa spånor med spånor från övriga 

operationer i samma svarv. Det vill säga maskinen stannades efter varje 

instickning och spånorna samlades, se Bilaga B. 
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4  GENOMFÖRANDE 

Kapitlet beskriver arbetsgången för att nå det slutliga resultatet. Metoder 

som har använts och rutiner som har följts beskrivs. 

4.1  Rotorsaksanalys  

För att kunna utföra en rotorsaksanalys och verifiera dess resultat med hjälp 

av fallstudien om spånbrytningsproblematik krävdes en metod. Denna valdes 

utifrån resultaten av litteraturstudien och benchmarkingen.  

4.1.1  Val av metod 

Innan vi påbörjade en rotorsaksanalys behövde vi fastställa krav på 

metodiken. Litteraturstudien påbörjades på kända problemlösningsmetoder 

(se kapitel 2.2.3), samtidigt som intervjuer och undersökningar om Scanias 

arbetsätt vid problemlösning utfördes. Hänsyn togs också till de företag som 

vi via benchmarkingen har besökt. Även äldre liknande ex-jobbsrapporter 

från liknande miljöer och förutsättningar har studerats. Vi sammanställde vår 

kravbild och den punktades upp enligt nedan: 

Krav på metod: 

 Systematiskt arbetsätt 

 Identifiering och visa orsakssamband 

 Prioritering av orsaker 

 Enkel dokumentation 

 Kategorisering av orsaker 

 Ge en tydlig visuell bild av problemfallen och arbetsprocessen 

 Generellt tillämpbar vid liknande problem 

Utifrån kraven och vårt resonemang valde vi träddiagram för att ta fram 

möjliga orsaker på ett sätt utan förutfattade meningar om möjliga orsaker. 

Metoden begränsade inte våra tankar om möjliga orsaker och bygger på ett 

systematiskt utförande då orsaker noggrant kunde diskuteras och studeras. 

Metoden utgår dessutom direkt från ett centralt förutbestämt problem, vilket 

också är en förutsättning till den sökta metoden. 

För att prioritera de mest troliga orsakerna (resultatet från träddiagrammet) 

riktade vi in oss på ett relationsdiagram. Där fanns också utrymme för en 

gemensam diskussion och gav tydlig visualisering av orsaksbilden. Där 

resultatet möjliggjorde prioritering av framtagna orsaker. 
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För att slutligen enkelt kunna dokumentera, spara och spåra resultatet av en 

genomförd analys valde vi att inrikta oss på matrisdiagram. Metoden gör det 

lätt att se samband mellan orsaker med dess verkan, som i verkligheten kan 

vara svåra att identifiera. Matrisdiagrammet kunde också innehålla mycket 

information på liten yta. Det var dessutom relativt lite pappersarbete för att 

få ner mycket information i diagrammet. 

Dessa tre verktyg (träddiagram, relationsdiagram och matrisdiagram) är tre 

av de sju ledningsverktygen enligt Bergman och Klefsjö (1990), beskrivet i 

kapitel 2.2.3. 

För att i ett längre perspektiv kunna spåra, följa upp och hitta resultat från 

tidigare tester föreslogs en databasmodell. En demonstration skapades för att 

kunna exemplifiera möjligheterna, och den praktiska nyttan med en sådan. 

4.1.2  Modifierade träddiagram 

Rotorsaksanalysen började med att identifiera problemet av fallstudien. När 

problemdefinitionen var fastställd, skrevs den på en gul post-it lapp och 

sattes upp högst upp i träddiagrammet. Sedan skrevs alla möjliga orsaker på 

gula post-it lappar utan kommunikation (brainwriting) under cirka fem 

minuter. Därefter diskuterades orsakerna igenom i ordning utan kritik, och 

kontroll gjordes om samtliga deltagare delade sin uppfattning om vad 

orsaken innebar. (Persson och Tapani, 2011)  

När alla orsakerna gicks igenom, sattes dem upp på lämpligt sätt i 

träddiagrammet, se Figur 39. Orsakerna grupperades grovt och 

kategoriserades från början, då fick träddiagrammets sitt utseende med 

orsaker och tillhörande under-orsaker. Om analysen utförs i en mindre grupp 

kan en sansad och iterativ diskussion vara tillräcklig. Om den däremot utförs 

i ett större sammanhang med fler deltagare är det viktigt med en moderator 

som leder analysen, och som hela tiden styr så att tillvägagångssättet av 

analysen hålls konsekvent (Sörqvist, 2004). 

 

Figur 39. Utseende av det utförda träddiagrammet efter brainwriting. 

Följande arbetsgång följde vi vid vår analys. Enligt Persson och Tapani 

(2011) innebär modifikationen av träddiagrammet att varje orsak antingen 
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kan bekräftas, avfärdas eller i framtiden bevisas eller motbevisas. Om en 

orsak direkt kan bekräftas ska en motivering till detta framgå på en grön lapp 

och sättas på den gula orsakslappen. För detta behöver stor uppmärksamhet 

ägnas. Om en orsak kan avfärdas ska en motivering till detta framgå på en 

röd lapp och sättas på den gula orsakslappen. Om en orsak varken kan 

bekräftas eller avfärdas, tas en lämplig aktivitet fram för att i framtiden 

kunna bekräfta eller avfärda orsaken. Aktiviteten upprättades på en lapp med 

en färg skiljt från gul, grön eller röd, i det här fallet på en lila lapp, se Figur 

40. Denna färgkodning stödjer Scanias ordinarie visuella arbetssätt, vilket 

beskrivs i kapitel 2.2.2 och 3.1.   

 

Figur 40. Utseende av det utförda träddiagrammet efter diskussion. 

Den efterföljande processen fortgick genom diskussion, intervjuer och 

resultat från tidigare tester. De aktiviteter som framgick på lila lappar 

upprättades sedan i en aktivitetslista för att få en tydligare bild över vad som 

behöver göras framöver. Även en ansvarig person skulle tillsättas för att 

utföra dessa aktiviteter. 

4.1.3  Relationsdiagram 

Efter utförandet av träddiagrammet kunde orsakerna med röda lappar tas 

bort från analysen. De kvarstående orsakerna undersöktes och samband 

mellan dem kartlades med hjälp av relationsdiagram, se Figur 41. 

 

Figur 41. Hur vårt relationsdiagram såg ut efter analysen. 

Genom att sätta pilar mellan orsakerna och räkna in- och utgångar, kunde 

orsaker och aktiviteter prioriteras. Pilarna ritades genom att ställa frågan 

”Vilken annan lapp orsakar eller är orsakad av denna lapp?” och plispetsen 

sattes i orsaksriktningen enligt Persson och Tapani (2011). För teorin som 
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ligger till grund för den här typen av relationsdiagram gäller att den orsak 

pilspetsen riktas mot räknas som en ingång och motsatt riktning som en 

utgång. Den lapp med flest in- och utgångar definierades som en flaskhals 

till det studerade problemet. Den lapp med flest utgångar kallades pådrivare 

och utgör ofta en orsak att starta arbetet med. Den lapp med flest ingångar 

kallas för en effekt (Sörqvist, 2004). En effekt kan även på sikt verifiera om 

relationsdiagrammet har en korrekt verklighetsförankring, då pådrivande 

lappar skall orsaka effektlapparna. 

4.1.4   Utveckling av föreslagen rotorsaksanalysmetod 

Den föreslagna rotorsaksanalysmetoden var under ständig utveckling under 

ex-jobbet. Först hölls ett möte den sjunde april 2014 med verkstadsteknikern 

Mattias Birgestam på avdelningen för synkroniseringskomponenter inom 

Transmission på Scania. De hade haft en liknande problembild med 

avseende på vår fallstudie om spånbrytningsproblematik. Mattias 

medverkade för att testa och utvärdera vår föreslagna metod. Resultatet av 

mötet gav samma orsaker som vi hade kommit fram till vid den första 

analysen, däremot blev metodens praktiska utförande något krångligare vid 

användandet av relationsdiagram än första gången. Fokus lades därmed på 

att tydligare precisera metodens praktiska tillvägagångssätt vid utförandet av 

relationsdiagram. 

Ytterligare ett testmöte hölls med Scanias arbetsgrupp, vid Tranmission för 

Tool Management den åttonde maj 2014, den arbetsgrupp som metoden 

direkt var avsedd för. Medverkande var Carl Björklund och Jukka 

Närvikoski, vilka båda ingår i den aktuella arbetsgruppen. Även vid det här 

tillfället kunde det konstateras att tydliga riktlinjer för metodens praktiska 

utförande behövde utvecklas och preciseras. Det konstaterades även att 

metoden har god potential med avseende på praktisk tillämpbarhet, men att 

träning och förståelse för metoden är en förutsättning för dess framtida bruk. 

Som genomgång av metoden och dess framtida användningspotential hölls 

två möten med Eva Ivrell Hendensjö, Manager Quality Engineering på 

Transmission, Scania. Hon jobbar med problemlösning av komplexa 

problem på Scania, och har en helhetssyn på vilka metoder som av Scania 

används och hur dessa används. Därmed kunde vi få bekräftelse på metodens 

tillämpbarhet och potential. 
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4.2  Intervjuer och benchmarking 

Syftet med benchmarkingen och intervjuerna var att studera liknande 

verksamheter med samma typ av spånbrytningsproblematik och deras 

arbetsmetodik kring problemlösning. Detta kunde ske lokalt genom att 

studera och jämföra olika avdelningar inom Scania, och i ett större 

perspektiv jämföra olika företag inom liknande verksamhetsområde. 

Därigenom kunde arbetsätt vid problemlösning undersökas och jämföras 

med Scanias. Besöken på de olika företagen möjliggjorde utvärdering av 

skillnader, likheter och brister mellan dem. 

4.2.1 Benchmarking – Volvo CE 

Volvo CE (construction equipment) tillverkar anläggningsmaskiner, och har 

sin verksamhet bland annat belägen i Eskilstuna. Fokus vid detta besök låg 

på problemlösningsmetodiken då de inte hade spårsvarvningsoperationer av 

ringhjul i deras tillverkning. 

I benchmarkingen framgick det att Volvo CE hade en motsvarande metod 

som ÅVS på Scania, kallad SPL – snabb problemlösning. Metoden gick ut 

på att finna rotorsaker och lösningar på problemen i produktionen. Om inte 

SPL leder till lösningar kan en arbetsgrupp bildas och besluta om att göra en 

brainstorming med en projektgrupp som de själva utser. Lösningen blir då 

till stor del erfarenhetsbaserad och en specificerad standardmetod för 

arbetsmetodik fanns inte för problemlösning. 

När det gäller dokumenteringen, hamnar lösningarna från SPL-mallen i en 

pärm i produktion och det är ofta den ansvariga operatören som skall placera 

dem där. Rutin för långvarig dokumentering saknas helt, då det måste finnas 

ett gemensamt språk för hur problembeskrivningen ska definieras innan 

exempelvis en databas kan implementeras. (Björkman, Ekström och 

Limachi, 2014) 

På Volvo i Eskilstuna har ett OEE - overall equipment effectiveness (grad av 

maskinutnyttjande) system börjat användas som prioriteringsverktyg. Värdet 

på OEE ger en indikation på var insatser kan ge störst resultat. Mätetalet kan 

visa trender på hur en viss maskin har utnyttjats, och hur denna kan ha 

förändrats över tid. Det hålls en veckovis uppföljning kring detta system. 

Dock tar OEE-systemet endast hänsyn till maskinstopp, och inte vad som har 

orsakat dessa. Det har då varit nödvändigt att kategorisera och dela upp 

maskinstoppen i grupper som dokumenteras i en störningslogg med 

tillhörande förlusttyp, huvudkategorier till dessa och även underkategorier 

till huvudkategorierna. Exempel på underkategorier kan vara orderbrist, 

förebyggande underhåll, materialbrist, personalbrist, kvalitetskontroll eller 

kvalitetsbaserade justeringar. 
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4.2.2  Benchmarking – Volvo PT 

Volvo PT (Powertrain) har sin produktion bland annat beläget i Köping och 

tillverkar växellådor, motorer och drivaxlar för tyngre Volvofordon och den 

marina delen inom verksamheten. Eftersom ringhjulstillverkningen är 

väldigt lik den som finns på Scania, låg vårt fokus på att studera 

spånbrytningen vid spårsvarvning. Även arbetsmetodik vid problemlösning 

studerades under intervjun. 

Under besöket upptäcktes att Volvo PT inte hade lika stort problem med 

spånbrytning som Scania vid spårsvarvning, trots att råmaterialet var från 

samma leverantör. En skillnad var att hårdheten på råmaterialet var något 

högre på Volvo jämfört med Scania. Bearbetningen skedde dessutom utan 

skärvätska. Skärbrott var däremot ett problem, då skäret ofta gick sönder 

innan den avsatta gränsen för skärbytet var uppnådd. 

Problemlösningen drevs genom Leanprincipen – Kaizen, där ständiga 

förbättringar i produktionen ska hjälpa till så att problem inte uppstår. Om 

operatören finner ett problem, ska denne försöka lösa det. I de fall då 

operatören inte lyckas, kan problemen tas upp på morgonmöten och så 

tillsätts skräddarsydda arbetsgrupper för att finna orsaker och lösningar. 

Någon standardiserad metod för problemlösning och dokumentering fanns 

inte. (Erlandsson, Langvik och Andersson D., 2014) 

4.2.3    Benchmarking – GKN Aerospace 

Det gjordes ett studiebesök på GKN Aerospace i Trollhättan, där intervju 

och diskussion hölls med metodtekniker Fredrik Johansson.  

GKN Aerospace Sweden AB har produktion i Trollhättan för tillverkning av 

maskinkomponenter till flygmotorer. Företaget tog över verksamheten efter 

Volvo Aero 2012. Verksamheten är starkt fokuserat på skärande 

bearbetning, och där sammanfaller moment och arbetsrutiner till stor del 

med Scanias verksamhet. GKN har en modell för att lösa problem och 

avvikelser som de kallar PPL – praktisk problemlösning, vilken kan liknas 

med Scanias metoder ÅVS/ÅES och 24h-problemrapport. PPL består av 

olika delar för arbetsgången, vilka är problembeskrivning, omedelbara 

åtgärder, grundorsaksanalys, åtgärdsplan – permanenta motåtgärder och 

utvärdering av process och utfall, se Bilaga C. Som stöd vid 

grundorsaksanalysen finns klara mallar för metoden bifogade på PPL-arkets 

baksida. Mallarna bygger på metodiken kring träddiagram, 7M och 5 varför. 

Även värdering om en orsaks påverkan utförs. Metoden är således 

Leaninspirerad. Arbetet utförs i grupper om cirka tre till sex personer. 

Gruppen kan exempelvis bestå av operatörer, produktionstekniker och 

chefer. Efter avslutad analys dokumenteras resultatet elektroniskt av en 

person som utses av PPL-gruppen. Det anses sällan finns behov av att leta 
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fram gamla avklarade fall. Det är också ganska krångligt att hitta gamla fall 

och information om dem.  

För GKN finns det krav från deras kunder att de ska lösa och sätta fokus på 

uppkomna problem och avvikelser, och kunna visa upp resultat av detta 

arbete. Arbetet styrs genom dagliga möten, och informationen går från 

operativ till administrativ nivå om nuvarande produktionsläge. Det är vid 

morgonmöten som problem tas upp, och aktiviteter skapas för att åtgärda 

dem. 

Vad gäller verktygsförslitning kan GKN i den mån det inte finns någon kö 

av produkter till en viss maskin anpassa skärdata för att öka 

maskinutnyttjandet, och minska verktygsförslitningen. Då bearbetningen 

sker med annorlunda förutsättningar vad gäller egenskaper på råmaterial, 

verktyg och skärdata finns ingen jämförbar problembild med Scanias 

spånbrytningsproblematik inom Transmission. 

4.2.4 Benchmarking – Scania Transmission och 

Motorbearbetning 

I denna benchmarking har olikheter upptäckts när det gäller arbetssätt vid 

problemlösning mellan Scanias transmission- och motorbearbetning. Enligt 

Hedensjö (2014), jobbar endast hennes avdelning med 8-stegsmetoden på 

Transmission, eftersom det bara är de som har tränat in och kan utföra den. 

Ärenden som metoden behandlar kan vara komplexa (ett problem som är 

svårt att identifiera) och tar normalt sett ett kvartal att genomföra. Det är ofta 

upprepande ÅVS-analyser som leder till att problemet lyfts till denna 

avdelning för en 8-stegsanalys. För att underlätta tillgängligheten till äldre 

problemlösningar och fall skulle det som slutsats av mötet med Eva Ivrell 

Hedensjö vara positivt att införa en databas för dokumenthantering. 

Enligt Rydahl (2014) jobbar i motsats till Transmission respektive avdelning 

inom Scanias motortillverkning med 8-stegsmetoden. Berörd personal som 

skall kunna genomföra en sådan analys skall gå en metodkurs. Kursen 

förklarar Scanias problemlösningsmetoder och skapar förståelse kring dessa, 

där även praktisk övning ingår. Det kan vara produktionstekniker eller 

gruppledare (produktionsledare) som ska driva utförandet av 8-stegsanalysen 

för varje avdelning. Ett krav på Scanias motorbearbetning är att minst en 8-

stegsanalys skall vara pågående hela tiden på respektive avdelning. Sedan de 

senaste åren har en rad åtgärder vidtagits på motorbearbetningen för att öka 

en förvald lines (kallad ”masterprocess”) OPE från 65% till 85%. Dessa 

åtgärder består bland annat av att:  
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 Införa skiftgående gruppchefer, för att öka närvarande tid.  

 Öppna upp maskiner, vilket innebär att maskiner såsom exempelvis 

svarvar och fräsar skall förses med fönster som skall öka 

möjligheten till visuell kontroll av bearbetningen. 

 Ett införande av såkallade ”underhållstavlor”, där pågående 

underhållsuppdrag följs upp, vilket är ett komplement till den 

kontinuerliga styrningen. Tavlan innehåller bland annat 

prioriteringslista för dessa uppdrag. 

 ”Maskinägare” har införts, vilket till skillnad från Transmission 

innebär att respektive operatör är knuten till en eller flera maskiner 

på respektive avdelning. Rotering mellan maskinerna förkommer 

inte, vilket medför att operatörerna blir experter på sina maskiner. 

 En såkallad ”linetekniker” har på respektive avdelning införts, vilket 

är en person från DynaMate som är knuten till respektive avdelning. 

Denna person kan antingen vara mekaniker eller elektriker, och är 

knuten till avdelningen för att underlätta kontaken mot underhåll. 

Detta medför även att varje avdelning får en egen underhållsexpert. 

Med bland annat dessa åtgärder har den såkallade ”masterprocessens” OPE 

höjts från 65% till 85%. Med detta resultat ska en standard skapas från 

”masterprocessen” och successivt tillämpas på övriga motorbearbetnings-

avdelningar. När det gäller databasen, tycks den inte vara av nödvändig art 

på motorbearbetningen. Fokus ligger på att implementera föreslagna 

åtgärder. Det är sällan det efterfrågas lösningar till gamla problem eller 

problemlösningar. (Rydahl, 2014) 

4.2.5 Benchmarking – Sandvik Coromant 

Sandvik Coromant har ett industriområde beläget i Gimo (Östhammars 

kommun), där verktyg och verktygshållare tillverkas. Enligt Johansson 

(2014) jobbar där 1600 personer, och området har tidigare varit plats för 

central lagerhållning av Sandvik Coromants produkter globalt. 

GPS - Gimo Produktion System har sedan 2009 varit ett sätt att börja 

visualisera och följa upp verksamheten. I likhet med andra 

produktionssystem utgörs GPS av tavlor som ställs ut i verksamhetens 

avdelningar i produktionen. Sedan 2012 har Sandvik Coromant tagit ett nytt 

grepp om kvalitetsproblem i produktion, och börjat införa metoder och 

verktyg för att eliminera slöseri såsom kassaktioner och onödiga 

arbetsmoment. Håkan Gelin har som kvalitetstekniker på Sandvik Coromant 

i Gimo varit drivande i arbetet med att införa förutsättningar och arbetsätt för 

förbättrad kvalitetskontroll i produktionsmiljön. Instruktioner har införts för 

mätningar och verktygsbyte på arbetsplatserna, och exempelvis har även en 

ruta för manuell avsyning med tillfredställande belysning införts. 

Arbetsplasterna har strukturerats och städats upp för att verktyg, mätdon och 
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dylikt enklare skall kunna hittas och användas. Även problemlösningsmöten 

med berörda operatörer har med brainstorminganpassande metoder införts 

för att lösa mer omfattande problem. 

Sedan 2013 jobbar Sandvik Coromant i Gimo aktivt med 

problemlösningsmetoden 5 varför, där deras arbetsmetodik vid 

problemlösning sekventiellt är beskriven enligt deras egna instruktioner. Den 

bygger på PDCA-cykeln, där brainstorming av (rot)orsaker med berörd 

personal kan ingå i ett led att lösa problemen. Dessa orsaker struktureras 

med hjälp av fiskbensdiagram, för att sedan föras in i en aktivitetslista. 

Implementerade åtgärder följs upp enligt Gelin (2014) genom att berörda 

operatörer en tid efter implementeringen tillfrågas om problemet kvarstår, 

har återkommit eller har eliminerats. Dokumenten sparas elektroniskt på 

hårddisk och förvaras fysiskt tillgängligt för möjliggörande av återkoppling 

och för framtida bruk. 

4.2.6 Benchmarking – DynaMate  

DynaMate är ett helägt dotterbolag till Scania CV som erbjuder tekniskt 

produktionsstöd, som exempelvis produktions- och fastighetsunderhåll, 

automation samt el. 

Enligt Claeson (2014), ska en underhållstekniker från DynaMate tillkallas 

vid ÅVS-möte när kvalitetsproblem uppstår med avseende på maskinellt fel. 

Oftast kan maskinella problem lösas individuellt med underhållsteknikers 

erfarenhet, eller med hjälp av maskinbeskrivningen från maskintillverkaren. 

Om problemet inte kan lösas med dessa metoder, brukar en kollega 

kontaktas för att hjälpa till att lösa problemet. I svåra fall kan även 

specialister från DynaMate och maskintillverkare kontaktas för felsökning 

och problemlösning. Verktyg som fiskbensdiagram används då och då, men 

inte i stor omfattning, eftersom verktyget är tidskrävande och bidrar sällan 

till problemlösning. 

Prima är ett orderhanteringsprogram som används av DynaMate, vilket är en 

databas som även samlar information för att ha en helhetssyn över 

maskinerna och kunna förebygga eventuella maskinstopp. Exempel på 

information som kan hämtas från Prima är vilken maskin som har högst 

stoppfrekvens eller vilken maskin som har längst stopptid. Med hjälp av 

Prima kan även problemhistoriken visualiseras och det går att söka upp en 

gammal lösning till ett problem som eventuellt kan lösa det aktuella 

problemet. På DynaMates server kan även lösningar till de vanligaste 

problemen hittas, vilket underlättar problemlösningen.  
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4.3   Verifiering av rotorsaksanalysresultat 

Resultatet av rotorsaksanalysen gav flertalet möjliga orsaker. Det var endast 

skärdata som vi valde att gå vidare med i vår analys. Samtidigt pågick det 

parallella tester (oberoende av vår analys) för de övrigt framtagna orsakerna. 

I det följande redogörs resultaten av vår test med skärdata och dess inverkan 

på spånbrytningsproblemet, men även kortfattade redogörelser för de övrigt 

testade orsakerna och dess effekter redogörs nedan. 

4.3.1   Analysera skärdatas inverkan på spånbrytningen 

Enligt resultatet från vår genomförda rotorsaksanalys var fel vald skärdata 

(skärhastighet och matning) en sannolik orsak till 

spånbrytningsproblematiken för det här fallet. För att verifiera detta 

formulerade vi en provplan för en praktisk test med 72 möjliga 

kombinationer av skärhastighet och matning, utförligt beskrivet och 

motiverat i Bilaga D. 

Tillsammans med produktionsplanerare och operatör från 

ringhjulsavdelningen bestämdes det att testet skulle genomföras enligt 

provplanen. Testets begränsning låg tidsmässigt till ett arbetsskift, det vill 

säga åtta arbetstimmar. Varför slutresultatet utgjordes av 38 testbitar istället 

för 72, se tabell 1. 

Tabell 1. Resultattabell av spånbrytningstestet. 

 

De (grön)markerade kombinationerna av matning och skärhastighet i Tabell 

1 var de testbitarna som genomfördes. Siffrorna i dessa celler är en 

bedömning från mindre lyckad till mer lyckad spånbrytning, med betyg 1 till 

4. Där 1 innebar minst lyckad och 4 hörde till de betydligt bättre 

spånbrytningsfallen. I tabellen kan ses att vissa matningar och 

skärhastigheter utelämnades under testet. Anledningen till det var att vid låga 

matningar (0,12 och 0,15 mm/varv) uppvisades otillräcklig spånbrytning 

generellt. När det gällde skärhastigheten hade analysen blivit för omfattande 
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i tidsåtgång om hela skärhastighetsintervallet hade genomförts. Diagrammet 

i Figur 42 visar summan av antalet testbitar för respektive betygsnivå. 

 

Figur 42. Summan av antalet testbitar för respektive betygsnivå. 

Resultatet från testet visade att spånbrytningen blev bättre med ökad 

matning, vilket överensstämde med både teorin om skärande bearbetning 

enligt kapitel 2.3 och resultatet från rotorsaksanalysen, se Figur 43. 

Tendensen var densamma genom hela testserien.  

 
Figur 43. Fyra exemplar av spånutseende från provserien. 
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4.3.2  Analys av råmaterialets inverkan på spånbrytningen 

Ett test om bainitiskt råmaterial
9

 genomfördes med syftet att se om 

spånbrytningen skiljde sig mellan det, och det ordinarie råmaterialet. Totalt 

bearbetades tolv bainitiska råmaterial vid två tillfällen. Under det första 

tillfället bearbetades fyra bainitiska råmaterial och spånor från samtliga 

testbitar samlades in och fotograferades. Skillnaden på spånorna mellan de 

olika råmaterialen var inte signifikant jämfört med resultatet från vårt 

skärdatatest enligt provplanen eller den ordinarie produktionen, se Bilaga E. 

Under det andra testtillfället bearbetades åtta bainitiska råmaterial, där 

endast observation av spånbrytningen medelst okulärbesiktning utfördes. 

Ingen signifikant skillnad upptäcktes under det tillfället. 

Trots detta kan inverkan av bainitiska råmaterial av spånbrytningen inte 

förkastas, eftersom endast tolv testbitar bearbetades. 

4.3.3 Analys av skärgeometrins inverkan på spånbrytningen 

Under ex-jobbets tidsperiod genomfördes två tester med andra typer av skär. 

Det ordinarie Sandvikskäret ersattes vid det första testet den fjärde april 

2014 av ett enkelskär (endast en skäregg per skär) från Iscar. Ett antal skär 

testades och skäret i Figur 44 nedan gav goda resultat på spånbrytningen.  

 

Figur 44. Iscarskär och dess effekt på spånbrytningen. 

Vidare utvärdering av detta skär gav att livslängden på skären samt kvalitén 

på bitarna var tillfredställande. Det öppnade för diskussion om det ordinarie 

Sandvikskäret kunde ersättas av detta skär från Iscar. 

Det andra testet av skäralternativ utfördes av verkstadstekniker Kjell 

Andersson och en expertdelegation från Sandvik den elfte april 2014. Detta 

test gav dock inga signifikanta skillnader från den ordinarie produktionen 

och Sandvik föreslog sedan att utvärdera fallet vidare själva. 

                                                 
9
 Ett råmaterial med samma materialsammansättning som det ordinarie råmaterialet, 

men med mindre hårdhetsvariation. (Furuberget, 2014) 
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4.3.4   Analys av sticksättets inverkan på spånbrytningen 

Ett test har gjorts av att anpassa sättet att bearbeta eller sticka spåren. Testet 

utfördes av verkstadstekniker Kjell Andersson och beredare Jasmin 

Imamovic den 22:a april 2014 på ringhjulsavdelningen. Testet gick ut på att 

komplettera stickningssättet med ett grovskär, och ett finskär. Detta skulle 

öppna möjligheten för att kunna bearbeta hårdare med grovskäret och enbart 

finbearbeta med finskäret. Testet skulle kunna förbättra spånbrytningen, 

eftersom möjligheten att anpassa skärdata är god vid sådan körningstyp. Den 

förlust i cykeltid som uppstår i samband med att en ny operation införs 

skulle kunna tas igen med att skärdata vid grovbearbetningen ökas. 

Resultatet gav att brytningen av spånorna fungerade såpass att inga 

spånbollar skulle kunna uppstå. Dock förekom det fortfarande oönskade och 

långa spånor, men dessa låg inte inom vidden av att de skulle kunna 

förorsaka nya spånbollar. Kvarvarande risk om uppkomna spånbollar ansågs 

därmed eliminerad. För samtliga tre spår blev det en förlust i cykeltid, ett 

pris Scania inte var villiga att betala, då det ansågs fel väg att gå vid 

förändrat sticksätt. 

4.3.5   Analys av skärvätskas inverkan på spånbrytningen 

Att byta skärvätska till en annan sort i maskinen för att studera skärvätskas 

inverkan på spånbrytningen var ingen möjlig test inom ex-jobbets tidsram. 

Detta eftersom all skärvätska i den aktuella byggnaden flödar genom samma 

tank vilket skulle innebära att skärvätskan för hela byggnaden behöva bytas 

ut. När det gäller svarvning är skärvätskas främsta arbetsuppgifter kylning, 

brytning av spånor samt att föra bort spånor och smuts ur maskinen enligt 

Boethius (2014). När det gäller val av skärvätska ligger inte fokus på hur den 

påverkar spånbrytningen under bearbetningsprocessen. Däremot är dess 

miljöpåverkan, livslängd och kvalitetsvariation på skärvätskan avgörande 

faktorer. Som grund för att byta typ av skärvätska ligger snarare arbetsmiljö- 

och vätskeegenskaper framför behovet av att bryta spånor. 

Ett sätt att bevisa skärvätskans inverkan på spånbrytningen skulle vara att 

undersöka var på arbetsstycket skärvätskestrålen träffar under bearbetningen. 

Detta kan göras genom att testa en skärhållare med högtryckstillförsel av 

skärvätska. Genom invändig skärvätsketillförsel i verktyget kommer 

skärvätskan åt skäreggen, där skäret är i ingrepp mot arbetsstycket och ger 

en effektiv temperatursänkning (Sandvik, 2014). Detta medför sprödare 

spånor och möjliggör förbättring av spånbrytningen, se Figur 45. 
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Figur 45. En skärhållare med högtryckstillförsel av skärvätska från Sandvik. 

(Sandvik Coromant, 2014) 

Diskussion under ex-jobbets gång har förts om att utvärdera möjligheten att 

införa den typen av verktyg, men vätsketycket i de aktuella svarvarna ansågs 

vara för lågt för att en sådan åtgärd skulle blivit framgångsrik. 

4.4  Dokumenteringsmetod  

Efter genomförd rotorsaksanalys och problemlösningsprojekt skall resultaten 

dokumenteras, sparas och aktuellhållas. Dokumentationen skall även vara 

lättillgänglig för alla parter när informationen behövs. Exempelvis, när ett 

problem uppstår i produktion ska en operatör enkelt kunna söka och kolla 

upp om det tidigare uppkommit eller om det finns en äldre lösning för 

liknande problem. 

För att lyckas med det, skall lösningar dokumenteras enligt en mall som 

enkelt visar symptom och orsaker. Orsak-verkan-matris (Olsson, 1999) 

illustrerad i Figur 46 med totalt fem orsaksnivåer, blir då ett lämpligt verktyg 

enligt kapitel 2.2.3.  
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Figur 46. Ett exempel på orsak-verkan-matris. Matrisen tolkas i orsaksnivåernas 

stigande nummerordning, enligt pilriktningen i figuren.  

Genom att följa matrisen från verkan till olika orsaksnivåer kommer 

rotorsaken till problemet enkelt att hittas (se exemplifiering i Bilaga G). 

Fördelarna med orsak-verkan-matris är att den möjliggör identifiering, 

beskrivning och undersökning mellan samband av olika faktorer. Införs 

dessutom viktning av olika orsaker kan metoden dessutom värdera och 

prioritera olika orsaker och åtgärder (Sörqvist, 2004). Metoden uppfyller 

vidare kraven om systematiskt arbetssätt, orsakskategorisering och ger en 

visuell bild över möjliga och även oväntade samband mellan olika orsaker, 

då matrisens rader och kolumner samverkar. 

En färdig mall skall utgöra en enkel grund för att metoden skall vara 

applicerbar direkt i produktion. Metodens dokumenteringspotential är också 

av stor betydelse då det med en relativt liten tidsåtgång och arbetsinsats är 

möjligt att införa en stor mängd information på den yta som orsak-verkan-

matrisen utgörs av. Varje problem skall tillägnas en egen specifik matris, och 

dessa skall lagras elektroniskt. 

Den elektroniska lagringen kommer möjliggöra enkel sökbarhet. 

Informationen kommer även att vara tillgänglig under lång tid efter att 

ärendet har avslutats. För att uppnå detta förelås en databas. En ”entity – 

relationship model” (ER-model) är framtagen och beskrivs enligt Figur 47. 
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Figur 47. ER-modell för den föreslagna databasen. 

ER-modellen beskriver förhållande och samband mellan olika entiteter, samt 

hur informationen är ihopkopplad. Exemplifieringen i Figur 47 av ER-

modellen visar de föreslagna relationerna mellan de olika entiteterna. 

Manufacturing Resource kopplar samman specifika verktyg (Tool), fixturer 

(Fixture), maskiner (Machine) och flera möjliga operationer (Operation). 

Där operationerna är förenade till flera möjliga dokument (Document), 

problemtyper (Problem type) och artiklar (Part) utöver kopplingen till 

Manufacturing Resource. Artiklarna är i relation till flera möjliga maskiner, 

vilka är kopplade till en viss maskingrupp (Machine group). Flera byggnader 

(Building) är enligt ER-modellen kopplade till flertalet möjliga 

maskingrupper. Varje avdelning (Department) är kopplad till flera möjliga 

anställda (Employee), vilka kan vara förenade med flertalet dokument. 

Varje entitet kan innehålla olika egenskaper, exempelvis namn, ID och 

beskrivning. Modellen kan byggas ut beroende på vilken information som 

behövs vid sökning, vilket betyder att entitet och egenskap kan läggas till 

eller tas bort. Men det är inte rekommenderat att radera en entitet, då 

förhållandet mellan entiterna också kommer att försvinna och information 

mellan dem kan gå förlorad. För att skapa en databasmodell från beskriven 

ER-modell har systemet Aras Innovator använts, men alternativ 

systemlösning är möjlig, se Figur 48. 
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Figur 48. Exempel på de objekt som kan finnas i respektive entitet. 

Som Figur 48 ovan visar, för varje entitet kan olika objekt skapas. 

Exempelvis i ”Part”- artikel, kan ringhjul och kugghjul skapas och i 

”Building”- byggnad, finns byggnad 081, 075, 002.  

När databasstrukturen är skapad enligt ER-modell i Figur 48 kommer 

information och filer enkelt att kunna hittas. Genom att forma GUI – 

Graphical user interface, grafiskt användargränssnitt kan dokument och 

information sökas enligt Figur 49 nedan: 

 

 

Figur 49. Ett exempel på hur det grafiska användargränssnittet av databasen kan se 

ut. 
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Objekten som är sökbara i det här fallen är: 

 Artikelnummer 

 Dokumentnummer 

 Dokumentnamn 

 Dokumentbeskrivning 

 Typ av dokument 

 Byggnadsnummer 

 Avdelningsnamn 

 Namn på personen som skapade dokumentet 

 Fixturnummer 

 Maskingruppnummer 

 Maskinnummer 

 Operationsnamn 

 Typ av problem 

 Verktygsnummer  

Exempelvis, om intresset är att läsa av alla 24h-problemrapport, då kan det 

sökas genom att skriva in ”24h rapport” under flik ”Type”. Därefter kommer 

andra typer av dokument att sorteras bort och endast 24h-problemrapport 

kvarstår i tabellen. 

Figur 49 visar ett exempel om hur GUI av databasen kan se, men beroende 

på vilken information som är av intresse och som efterfrågas kan GUI 

formas på olika sätt. 
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5  RESULTAT 

Kapitlet presenterar den problemlösningsmetod som rekommenderas samt 

resultat från den genomförda benchmarkingen, fallstudien och dess tester. 

Kravprofilen som sattes upp för metoden som utvecklas följdes strikt. Efter 

att befintliga och kända problemlösningsmetoder med god implementerings-

förmåga studerats kunde metoden utvecklas efter de satta kraven.  

Genom en definierad arbetsgång vid problemlösning uppnås ett systematiskt 

arbetsätt, vilket ger en god grund för satta mål. Problemorsaker kan genom 

detta arbetsätt identifieras, visualiseras, kategoriseras, prioriteras och 

samband analyseras mellan dem genom de verktyg som metoden inkluderar. 

Metoden främjar den visuella problem- och orsaksbilden som eftersträvas för 

att skapa förståelse kring det aktuella problemet. Inga hinder finns för att en 

generell tillämpning av metoden till liknande verksamheter kan göras.  

Behovet av dokumentering och sökbarhet genom metodverktyg tillgodoses 

av föreslagen struktur för databas. 

Benchmarkingen utfördes i syfte att utvärdera befintliga metoder som 

används i liknade verksamheter. Studerade verksamheter har varit hos 

företagen; Scania, Volvo, GKN och Sandvik Coromant. Samtliga av dessa 

företag jobbar systermatiskt med problemlösning. Metoderna sammanfaller 

på flera områden. En vanlig metod är att använda en färdig mall för 

arbetsmetodiken vid problemlösning när så är nödvändigt (det vill säga när 

tillbud uppstår i verksamheten). På Scania kallas mallen 24h-problemrapport 

(se Bilaga F), på Volvo kallas den SPL - snabb problemlösning och på GKN 

kallas den PPL - praktisk problem lösning (se Bilaga C). Samtliga av dessa 

mallar, eller standarder på problemlösning, bygger på färdiga arbetsmodeller 

för att identifiera, lösa och dokumentera problem. De tar också hänsyn till 

uppföljning och metoder för att förbättra nuläget, det vill säga eliminera 

rotorsaken till ett problem för att undvika samma och liknande problem i 

framtiden. Exempel på gemensamma nämnare från samtliga företag är 

tillämpningen av 5 varför, 4 av delarna i 7M (människa, maskin, metod och 

material) och någon slags struktur för orsaksnedbrytning och prioritering, 

exempelvis tillämpning av träddiagram eller fiskbensdiagram. Samtliga av 

de studerade företagens problemlösningsmallar följde även teorin och 

strukturen av PDCA-cykeln. Vilket innebär att de verkade för att finna och 

implementera åtgärder som kan eliminera rotorsaker och förbättra nuläget. 

Detta kan kopplas till Lean som beskrevs i kapitel 2.2. 

Ur träddiagrammet som användes vid vår rotorsaksanalys, konstaterades det 

att orsakerna till det centrala problemet om otillräcklig spånbrytning berodde 

på råmaterialsvariationer, felaktig skärdata, otillräcklig effekt av skärvätska 

och felaktigt utformat NC-program (sätt att bearbeta). Felaktig verktygs-
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geometri fanns med bland de möjliga orsakerna, men förkastades senare i 

analysen. Detta var en brist som upptäcktes under genomförandet och detta 

kommer att diskuteras i nästa kapitel. 

Med hjälp av relationsdiagram vid rotorsaksanalysen konstaterades det att 

råmaterialsvariation och felaktig skärdata skulle prioriteras bland de 

framtagna orsakerna. Eftersom materialsammansättning och råmaterials-

hårdhet låg utanför vår möjliga påverkan för att ändra pådrivande orsaker, 

beslöt vi att skärdata i första hand skulle prioriteras och undersökas. Detta 

ledde till att en provplan togs fram för en testserie med varierande skärdata, 

se Bilaga D. 

Testets utgångspunkt var då att undersöka om skärdata hade en direkt 

inverkan på spånbrytningen vid de aktuella spårsvarvningsoperationerna. 

Resultatet av testserien visade att skärdata hade en betydande inverkan på 

spånbrytningen. Under flertalet kombinationer av skärdata visades det att 

spånorna blev förhållandevis kortare (när skäret var i ingrepp med full 

bredd) jämfört med ordinarie skärdata. Långa spånor kvarstod dock när 

skäret var i ingrepp med mindre bredd än fullbredden, vilket även förekom 

vid den ordinarie produktionen med dess skärdata. Tiden för bearbetning av 

spåren ökade med cirka 40% då skärdata för den mest önskade 

spånbrytningseffekten testades. Resultatet representerade enbart denna 

testserie med en testbit för respektive kombination av skärdata. 

En testserie med 12 bainitiska råmaterial visade ingen signifikant skillnad på 

spånbrytningen jämfört med vare sig det tidigare testet enligt provplanen 

med varierad skärdata eller den ordinarie produktionen. Detta innebar dock 

inte att inverkan av bainitiskt råmaterial kunde förkastas, eftersom endast 12 

testbitar bearbetades. 

Under observation av tester med ett alternativt stickskär från Iscar visades 

det att spånbrytningen blev betydligt mer tillfredställande jämfört med 

tidigare tester och från den ordinarie produktionen. Största skillnaden mellan 

skären finns i dess spånbrytare (spånbrytningsgeometri), även nosradien 

skiljde de två skären åt. Iscarskäret var egentligen avsedd att användas vid 

avstickningsoperationer av arbetsstycken, för teori hänvisas till kapitel 2.3. 

Även livslängden (antal bearbetade bitar per skär) ökade med 100% vid 

användningen av Iscarskäret, jämfört med det ordinarie skäret från Sandvik. 

Ett test för alternativt körsätt (sätt att bearbeta) genomfördes också. Detta var 

baserat på att sticka ringhjulsspåren med en grovbearbetning och en 

finbearbetning. Resultatet löpte dock inte ut som önskat då det blev en 

förlust i tid. Dock blev spånbrytningen något bättre. 
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Något test för alternativ skärvätska har inte genomförts eller observerats 

under projektets gång. En intervju genomfördes med en skärvätskespecialist 

(Boethius, 2014) på Scania, från vilken det framkom att otillräcklig 

spånbrytning som faktor vid beslut om eventuellt byte av skärvätska hade 

ringa påverkan. Desto större påverkan hade faktorer med avseende på miljö, 

livslängd- och kvalitetsvariation på skärvätskan, vid eventuellt byte av 

denna. 

Genom att förbättra instruktionen för användning av träddiagram och föreslå 

orsak-verkan-matris som dokumenteringsverktyg, har en generell 

problemlösningsmetod för bearbetningsproblem tagits fram. Metoden 

presenteras i en ”metod-handbok”, se Bilaga G. Vid ett enkelt problem ska 

orsak-verkan-matris kunna användas direkt i produktionen, medan vid mer 

omfattande problem ska träddiagram, relationsdiagram och orsak-verkan-

matris genomföras. En databasmodell har tagits fram för en enkel sökbarhet 

för framtida användning av resultat. Databasmodellen och dess GUI har 

också tagits fram för att illustrera hur dokumenten kan sparas och spåras. 
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6  DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Kapitlet ger en diskussion av resultaten och de genomförda aktiviteterna 

samt den föreslagna problemlösningsmetoden och dess tillförlitlighet. Vad 

som är bättre eller sämre mellan resultatet (det föreslagna arbetssättet) och 

det nuvarande arbetssättet. Även slutsatser dras genom att analysera 

resultatens effekter. 

6.1  Diskussion 

Den utförda benchmarkingen styrkte våra mål och ambitioner om att 

komplettera de nuvarande metoderna och verktygen till Scanias 

problemlösningsmetodik. Detta nåddes med verktyg och metoder som kunde 

säkra orsaksidentifiering, dokumentering och sökbarhet för de framtagna 

lösningarna. Samtliga av de studerade företagen arbetar på liknade sätt vid 

problemlösning. De jobbar också med att finna rutiner, metoder och verktyg 

för att hitta och eliminera rotorsaker för att förbättra nuläget. Potential finns 

därmed att vår föreslagna metod kan komma att kompletteras och 

generaliseras efter en lyckad implementering på Scania. Detta kräver dock 

medhåll från alla yrkesfunktioner vid den berörda delen i verksamheten. En 

metod är verkanslös utan intresse hos användarna. 

För stora (välkända eller ofta återkommande) problem ska träddiagram, 

relationsdiagram och en orsak-verkan-matris utföras i kontorsmiljö. Metoden 

kan jämföras med P-fasen (de fem första stegen) i 8-stegsmetoden och 

fokuserar på att lokalisera rotorsaker till problemet. Detta är normalt sett en 

tids- och resurskrävande process. Jämfört med ett komplext problem 

generellt, som genomförs med 8-stegsmetoden, är den förslagna metoden 

lämpligare för bearbetningsproblemen med känd problembild. Detta 

eftersom ett begränsat antal parametrar kan påverka bearbetningsprocessen 

och den nödvändiga tidsåtgången som krävs för att genomföra metoden är 

generellt sätt mindre än 8-stegsmetoden (Hedensjö, 2014). Metoden lämpar 

sig därigenom direkt till problem med en klar problembild, och där 

kunskapen om problemet är stort och inom räckhåll för analysen. Eftersom 

vår föreslagna metod är verifierad med hjälp av en fallstudie med en central 

problembild, är det denna typ av problem metoden lämpar sig primärt för. 

Principen med träddiagram påminner om Scanias nuvarande verktyg – 

Ishikawadiagram, se kapitel 2.2.3. Orsaker (genom brainstorming) tas fram 

och bryts ned till en mät- och kontrollerbar nivå. Villkor för detta är dock att 

orsaker och åtgärder hålls hanterbara, och inte benas ut i icke hanterbara 

orsaker som exempelvis ”okunskap”, ”för lite pengar” eller ”fel standarder”. 

Träddiagram avgränsar inte, till de på förhand satta huvudkategorierna (7M) 

som vid Ishikawadiagrammet, utan tillåter ”ohämmade” orsaksförslag utöver 
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dessa kategorier. Verktygen som metoden innehåller ska kunna kombineras 

och användas på ett sätt beroende på typ av problem. Genomförandet med 

det valda verktyget bör följas enligt vår rekommendation, då varje 

delprocess i arbetsgången kan påverka det slutliga resultatet.  

Till att börja med ska problemet definieras noggrant så att alla inblandande 

personer förstår problemet som studeras. Sedan skriver deltagarna i 

problemlösningsgruppen tyst ned alla möjliga orsaker som de kan komma 

på. Detta moment är extra viktigt att det följs enligt anvisning eftersom en 

öppen muntlig diskussion kan leda till att möjliga orsaker missas och att 

deltagare blir påverkade och hämmas av andra personers åsikter och tankar. 

Det förekommer att personer med goda kunskaper om bearbetningsprocesser 

dominerar under en öppen diskussion, och åsikter från andra övriga deltagare 

tystas ner (Sörqvist, 2004).  

Vi rekommenderar att en orsak inte ska förkastas om inget bevis eller klara 

argument finns. Detta eftersom en brist som upptäcktes under vårt 

genomförande med att skapa träddiagrammet var när vissa orsaker skulle 

förkastas under/efter diskussionen. Exempelvis för orsaken 

verktygsgeometrins påverkan för spånbrytning som vi förkastade i vår 

analys. Detta berodde på att svarvverktyget begränsades till det skäret som 

användes vid bearbetning av artikeln under vår undersökningsfas. På grund 

av detta höll vi oss fast på det enskilda fallet och vi påstod att ”vi kan inte 

ändra verktygsgeometrin, det är fixt och ska förkastas”. Men senare tester 

visade att verktygsgeometrin hade en väldigt stor inverkan på 

spånbrytningen, då andra typer av skär utvärderades och testades.  

Relationsdiagram hjälper till med att prioritera orsaker som skall hållas i 

fokus. Idag sker prioritering genom diskussion, och är mestadels erfarenhets-

baserad. Relationsdiagrammet ger också, via diskussioner, en systematisk 

bild över sambanden mellan orsakerna och tydligt visar de högst prioriterade 

orsakerna. Samtliga deltagare får dessutom en gemensam bild om hur 

orsakerna samverkar. Dock kan tveksamheter kring pilriktningarna uppstå 

vid den praktiska utövningen. Det är därför viktigt att våra 

rekommendationer följs och att deltagarna frågar sig för respektive 

orsakslapp ”Vilken annan lapp orsakar eller är orsakad av denna lapp?” 

och drar pilen från den orsakande till den orsakade lappen. 

Vår nedbrytning av orsaken ”skärdata” visade att den kunde påverka 

spånbrytningen genom den praktiska testserien. Från resultatet av testserien 

tog vi fram en rekommenderad kombination av skärdata (matning och 

skärhastighet) där spånbrytningen fungerade bättre. Baserat på detta test 

skulle ytterligare ett test utföras, där den lämpligaste kombinationen av 

matning och skärhastighet skulle utvärderas i en större omfattning. Detta 

skulle ske genom en ny testserie med enbart den rekommenderade skärdatan. 

Dock utfördes aldrig testet eftersom det blev lågt prioriterat vid det tillfället. 
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Andra parallella tester utfördes istället med avseende på sätt att bearbeta och 

alternativa skär vid den aktuella bearbetningsoperationen. Dessutom skulle 

rekommendationen av skärdata från vår testserie innebära en ökning i 

cykeltid. Denna parameter ingick dock inte i den första testseriens 

avgränsning eller syfte att utvärdera. Av detta tycker vi att en trolig orsak 

inte behöver testas eller verifieras till en lägre nivå när tillräckliga bevis 

finns för att nedprioritera aktuell orsak/åtgärd, eller att andra högre 

prioriterade orsaker (eller åtgärder) finns. 

För ett litet problem (problem i mindre omfattning) ska enbart orsak-verkan-

matris användas i produktionsmiljön. Tanken är att operatören med hjälp av 

en modell baserad på orsak-verkan-matris och 5 varför ska kunna hitta 

rotorsaker och samtidigt dokumentera (rot-)orsakerna direkt i matrisen. Detta 

är enkelt att utföra och medför lite skrivande, vilket kan leda till ökat intresse 

för att börja dokumentera. Dock krävs träning och övertygelse hos utövande 

personal om metodens syfte och fördelar. 

Dokumenteringen av de lösta problemen är en brist i dagens arbetsrutiner 

och behöver förbättras. Vid ÅVS och ÅES sker dokumenteringen genom att 

foton av whitebordtavlan tags och sparas på den centrala hårddisken för 

Transmission. 24h-problemrapportmallen kan i vissa fall användas som 

dokumenteringsverktyg vid problemlösning och sparas i pappersformat. Ett 

problem är att det är mycket skrivande på dokumenten och på grund av det 

omfattande skrivarbetet utförs sällan dokumenteringsarbetet. Ett annat 

problem är att de sparade dokumenten och bilderna är svåra att hitta, vilket 

leder till att intresset för att läsa dokumenten minskar. Det föreslagna 

verktyget är orsak-verkan-matris för dokumentering och en databas som 

hanterar dessa dokument. Orsak-verkan-matrisen är enkelt att fylla i med 

symboler, siffror eller färger. Skrivarbetet är inte lika omfattande som vid 

användning av 24h-problemlösningsmallen, utan består mest av en logisk 

tankeföljd mellan orsak och verkan. Efter dokumenteringen är det också lätt 

att följa innehållet. När man i efterhand läser dokumentet ökar förståelsen 

därmed om vad som är orsaken till ett visst problem. 

Den presenterade databasmodellen är ett exempel på hur en databas skulle 

kunna se ut. Med hjälp av detta verktyg kan dokumenten sparas på ett 

gemensamt ställe och på ett standardiserat sätt. Detta kan förenkla 

sökbarheten och aktuellhållandet av dokumenten. Databasen kan jämföras 

med Prima på DynaMate, vilket underlättar problemlösningen genom att ha 

gammal dokumentation tillgänglig. Vi ser inte någon nackdel med att 

implementera en databas för hantering av dokumentationen. Enligt Rydahl 

(2014) bör fokus läggas på att implementera föreslagna åtgärder i nuläget 

och att det sällan är en lösning på ett gammalt fall som efterfrågas. Intresset 

av att införa en databas finns däremot enligt Hedensjö (2014), men det är 

upptill ledningsgruppen att besluta om ett sådant system ska implementeras. 
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Vi anser att en enkel sökbarhet skulle stärka intresset, och främja 

förbättringsarbetet vid problemlösning. 

Verifieringen av rotorsaksanalysen visade att bland de orsakerna som 

analysen kommit fram till vid fallstudien, finns orsaker som är pådrivande av 

spånbrytningseffekten. Detta innebär att genomförande enligt metoden kan 

identifiera orsaker till spånbrytningsproblem.  

Eftersom problemet vid fallstudien inte är avklarat innan det här ex-jobbets 

avslut kan vi inte konstatera att den troliga rotorsaken har hittas eller 

eliminerats. Men det ser ut som att problemlösningen är på rätt väg. 

Projektets syfte med att ta fram och föreslå en arbetsmetodik vid 

problemlösning är uppnått.   

6.2  Slutsats 

Samtliga företag som vi via vår benchmarking har studerat och intervjuat 

arbetar med problemlösning och eliminering av rotorsaker. Det råder ett 

utbrett behov av att förbättra nuläget med hjälp av arbetssätt, metoder och 

verktyg, vilka ofta är Lean-förankrade (se kaptiel 2.2.1) för att eliminera 

problem och avvikelser. 

Scanias nuvarande arbetsmetodik vid problemlösning är kapabel, men 

förbättringspotential finns, exempelvis genom ett systematiskt 

prioriteringsverktyg av aktiviteter, dokumentering av resultat samt ett enkelt 

sätt att hitta dokumenten. 

Den föreslagna metoden möjliggör även systematisering av information 

genom att finna och kategorisera möjliga orsaker till ett problem, för att 

sedan dokumentera och analysera eventuella samband mellan orsakerna. 

Träddiagrammet möjliggör ”ohämmad” orsaksgenerering vid brainwriting. 

Det är möjligt att se bortanför huvudkategorierna för det vanliga 

fiskbensdiagrammet, enligt Scanias arbetsätt. Träddiagrammet medför även 

en grov kategorisering av de troliga orsakerna och ger en visuellt praktisk 

bild även dem. 

Orsak-verkan-matrisen fungerar utmärkt som en ”karta” över 

analysprocessen, medan en kompletterande aktivitetslista verkar som 

”vägbeskrivning” till denna. Matrisen fylls i och bearbetas successivt under 

processens gång. Detta ger en fullgod dokumentering som innehåller mycket 

information på ett systematiserat sätt. Samband mellan möjliga orsaker kan 

lätt studeras och historiken kring respektive orsaks verifiering 

(bekräftning/förkastning) kan med hjälp av färgkodning lätt följas och 

utläsas. 
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Relationsdiagrammet är ett utmärkt stödverktyg inom metoden för att 

prioritera troliga orsaker. En visuellt användbar bild ges om hur orsakerna 

samverkar och vilken eller vilka som lämpligen skall prioriteras framför 

andra orsaker. Detta bidrar till en konstruktiv diskussion. 

När vi tillämpade metoden på fallstudien om spånbrytningsproblem 

genererade den ett trovärdigt resultat. Metoden behöver tillämpas på fler 

bearbetningsproblem för att dess användare skall kunna verifiera dess 

resultat och kunna konstatera att metoden är tillräckligt tillförlitlig i ett 

sammanhang utöver vår fallstudie. 

Att införa en databas för att organisera dokument innebär betydligt 

effektivare sökbarhet, vilket i sin tur kan öka intresset bland problemlösare 

att dokumentera och återanvända tidigare information. Dagens rutiner, som 

exempelvis att spara dokument på en hårddisk kommer inte att fungera i ett 

långsiktigt perspektiv, då dokumenten är svåra att hitta utan sökfunktion och 

kategorisering. Söktiden är dessutom betydligt kortare för en databas att hitta 

ett dokument än för sökfunktionen för en filstruktur (hårddisk). Denna 

söktidsaspekt kommer att främja den allmänna benägenheten att använda 

databasen, särskilt när antalet sparade dokument uppgår till stora mängder. 

Det är ingen mening med att dokumentera om informationen i dokumenten 

inte återanvänds. 

Från testerna av spånbrytningsproblematiken kan vi konstatera att råmaterial, 

skärgeometri och skärdata har störst inverkan på spånbrytningseffekten när 

det gäller spårsvarvning. När långa spånor uppstår vid spårsvarvningen ska 

först hårdheten kontrolleras på råmaterialet så att den stämmer med den satta 

kravspecifikationen. Även hårdhetsvariation ska kontrolleras för att få en 

klar bild om sambandet mellan hårdhet och spånbeteende. Samtidigt bör 

flera befintliga skärverktyg som finns tillgängliga på marknaden testas. I 

samband med tester av skärverktyg ska även kombinationer av olika 

matningar och skärhastigheter testas. Detta görs för att uppnå den bästa 

spånbrytningseffekten. Spånbrytningsproblematiken vid spårsvarvningen 

kommer troligen att lösas inom en överskådlig framtid. 

Vi har visat att metoden som föreslås bidrar till ett effektivt arbetssätt vid 

problemlösning och dokumentering på Scania-Transmission och även de 

andra studerade företagen.  
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7  REKOMMENDATIONER/FRAMTIDA ARBETE 

Kapitlet ger våra rekommendationer för mer detaljerade lösningar och 

framtida arbete för den föreslagna metoden vid problemlösning. 

7.1   Rekommendationer 

Baserat på de resultaten och slutsatserna som presenterades i det föregående 

kapitlet har vi rekommendationer till arbetsgruppen vid Transmission Tool 

Management och Scania om hur metoden skulle kunna användas. Generellt 

gäller att vid startskedet av en problemlösningsanalys skall en tydlig 

problembeskrivning sättas och godkännas av alla analysdeltagare. Vidare, 

om inte målbilden genom hela analysen är konsekvent kan processen komma 

in på sidospår, och arbetsgången kan bli trög och ineffektiv. De 

frågeställningar och mål som vid analysens början sätts upp måste ligga till 

grund, och återkopplas till genom hela analysen. 

1. Inför Orsak-verkan-matris som dokumenteringsverktyg 

Orsak-verkan-matris är ett enkelt verktyg för dokumentering. Dess 

tillämpningspotential är stor. Det är fullt möjligt att med färgkoder, 

symboler eller viktningssystem (siffror) spara mer information i 

matrisen än vad vi tidigare i rapporten har beskrivit. I samband med 

att matrisen används som dokumenteringsverktyg kan den behöva 

kompletteras med en aktivitetslista, lämpligen belägen bredvid (som 

mall) matrisen, eller i ett nytt blad i excelarket. Denna aktivitetslista 

kan utföras på samma vis som de övriga aktivitetslistorna utförs hos 

Tool Management. Varefter orsaker bekräftas, förkastas, analyseras 

eller testas skall detta noteras i aktivitetslistan. Listan kommer då att 

i efterhand fungera som en aktivitetshistorik och det blir då möjligt 

att i detalj följa arbetsgången i de genomförda rotorsaksanalyserna, 

samtidigt som det konkreta resultatet lätt avläses ur matrisen. 

Färgkoderna skall i samma exceldokument (som vid 

orsaksförkastning eller bekräftning) definieras, så att alla användare 

förstår innebörden av dessa färger. Om Tool Management beslutar 

om att införa ytterligare koder såsom exempelvis symboler eller 

siffror skall även deras betydelse anges i samma dokument. God 

förståelse och läsbarhet av metoden kommer att främja 

användningsviljan hos deltagarna. Dokumenteringsvärdet ökar också 

om det är lätt att ta till sig matrisens innehåll.  

 

  



   

75 
 

2. Problemlösning vid ett ”litet” problem 

Orsak-verkan-matrisen kan användas direkt i produktion. Det är då 

viktigt att vederbörande användare har en god uppfattning om varför 

metoden är att föredra och hur den skall tillämpas. Respektive 

produktionsledare är ansvarig för att matrisen skall dokumenteras. 

Vilka och hur många som skall ingå i analysgruppen är upp till varje 

avdelning. Lämpligen ska verkstadsteknikern ha en roll. Däremot 

skall inte fallen som är utförda av Tool Management skiljas från de 

fall som är lösta i produktionsmiljö. Samtliga fall skall vara sökbara 

via den föreslagna databasen. Träning och övning krävs för att 

personalen skall kunna bekanta sig med och hantera verktyget. Tool 

Management kan lämpligen börja med att använda och lära sig 

verktyget, för att sedan via deras egna problemfall lära ut den till 

deltagarna i respektive analysgrupp. Deltagarna kan exempelvis 

bestå av beredare, verkstadstekniker och produktionsledare. Därmed 

rekommenderas att Tool Management först skapar förståelse och 

erfarenhet om metoden, för att sedan lära ut och via 

produktionsledare sprida ut den till medarbetarna i produktionen, då 

kommer förståelse om matrisens fördelar att nå deltagarna. 

 

3. Problemlösning vid ett ”stort” problem 

Övningar och träning kan framförallt här komma att krävas för att 

kunna styra upp och bedriva ett problemlösningsmöte. Dock kan det 

vara bra att innan det aktuella problemlösningsmötet hålls, hålla ett 

förmöte (möte innan problemlösningsmötet). Syftet med förmötet är 

att Tool Management ska definiera och förstå problemet, samt att 

samla in nödvändig information, statistik och kompetens. Förmötet 

kan därmed liknas med en förstudie av problemet. Tanken är att 

Tool Management skall föra en problemlösningsprocess med 

nödvändiga hjälpmedel, det vill säga under rätt förutsättningar med 

avseende på personer (yrkesfunktioner) och kunskap. Framförallt 

ska Tool Management vid rotorsaksanalysmötet ha en god 

uppfattning själva om problemet.  

När det är dags att hålla analysmötet skall utförandebeskrivningen 

enligt ”metodhandboken” följas, se Bilaga G. Hur långt analysen 

kommer under mötet, eller hur mycket analysgruppen kan behöva 

bryta ned problemet kan givetvis variera från fall till fall. Viktigt är 

att stanna upp i tid så länge orsakerna och föreslagna åtgärder är 

mät- och kontrollerbara. När aktivitetslistan är skapad och ifylld är 

det dags att avsluta mötet, planera in tid för nästa och då följa upp 

resultaten från de åtgärder som sattes in i åtgärdslistan. Vid nästa 

möte (som lämpligen kan hållas en gång per vecka) gås resultaten 

och nuläget igenom. En ny analys med både träd- och 

relationsdiagram kan då vara aktuell för vidare nedbrytning, baserat 
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på tidigare testresultat. Som redan har diskuterats kan en planerad 

åtgärd nedprioriteras om en vidare nedbrytning visar att andra 

parametrar gör åtgärden (testet) mindre intressant och om någon 

annan åtgärd bör prioriteras. Dock skall samma matrisdiagram och 

aktivitetslista användas genom hela analysen. 

 

4. Val av verktyg för brainstorming 

Beroende på typ av problem som Tool Management löser, kan olika 

verktyg komma att användas, exempelvis träddiagram eller 

Ishikawadiagram. Viktigt är att brainwriting utförs, då ”ohämmade” 

orsaker kan komma med i diskussionen för att sedan vidare 

analyseras. Detta är viktigt eftersom de orsaker som utesluts från 

början av analysen kan bli avgörande för vilka prioriteringar som 

görs senare i analysen. Därigenom påverkas vilka resultat som 

föreslagna åtgärder kan få. 

 

5. Använda relationsdiagram vid prioritering av aktiviteter 
Relationsdiagrammet ger en tydlig bild över relationer mellan 

orsaker och hjälper därigenom till med att prioritera aktiviteter som 

ska utföras för att verifiera en orsak. Teorin om relationsdiagrammet 

delar in resultatet i pådrivande orsaker, effekter och flaskhalsar. 

Verktyget rekommenderas då behovet av en visuell bild önskas för 

att se samverkan mellan flera orsaker. Med fördel kan de orsaker 

med högst prioritering (det vill säga de bekräftade orsakerna) väljas 

till ett relationsdiagram för att se och förstå sambanden mellan dem. 

Dock kan det bli rörigt att följa och räkna de dragna pilarna om 

orsakerna blir för många. Här rekommenderas därför att endast 

studera de orsakerna med intresse och att inte blanda ihop orsaker 

från olika nedbrytningsnivåer i samma relationsdiagram. Varje 

orsaksnivå skall skärskiljas, genom att bilda sina egna 

relationsdiagram. Detta är därmed ett bra verktyg för att prioritera 

orsaker effektivt. 

 

6. Införandet av en databas 

För att hantera och aktuellhålla dokumenten med problemlösningar i 

ett långsiktigt perspektiv rekommenderas införandet av en databas, 

med föreslagen ER-modell. Databasen medför en möjlig 

organisering av stort antal problem. Lätt tillgänglighet och god 

sökbarhet kan öka intresset för respektive person att börja 

dokumentera problemen och dess lösningar. Möjligheten att 

återanvända information minskar risken för eventuell upprepning av 

att lösa samma eller liknade problem. En databas kan dessutom söka 

upp dokument genom en mängd villkor som användaren anger. 
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Byggnad, maskingrupp, utfärdare eller artikelnummer är bara 

exempel på sökbara egenskaper som en databas kan utgå ifrån.  

7.2  Framtida arbete 

Eftersom problemlösningsmetoden presenteras som ett förslag till 

arbetsgruppen Tool Management, och som är verifierad med hjälp av en 

fallstudie av ett bearbetningsproblem (spånbrytningsproblematik), skulle vi 

vilja se att metoden testades på fler fallstudier och även på olika typer av 

bearbetningsproblem. Det bör även genomföras verifieringar av dess resultat i 

dessa fall för att utvärdera metodens tillförlitlighet. Med utgångspunkt från 

resultaten av utökade tester skulle metoden kunna förbättras ytterligare. Vi ser 

en stor potential i den föreslagna metoden, men ingenting blir riktigt bra innan 

förståelse och färdighet att utöva metoden är uppnådd. 

För att metoden skall fungera så bra som möjligt i framtiden bör den först 

tillämpas i en mindre skala, för att sedan successivt växa i samband med att 

förståelse och erfarenhet kring metoden har etablerats. För att metodens 

implementering skall bli lyckad krävs träning.  

Metoden som sådan är uppbyggd av befintliga och väl erkända verktyg och 

utrymmet för att ersätta eller komplettera metoden med fler eller andra verktyg 

är stort. I den fallstudie som vi genomfört kunde möjliga orsaker särskiljas och 

brytas ned till en mät- och kontrollerbar nivå relativt snabbt. Det kan inte 

uteslutas att det i (en snar framtid) kan komma att bli aktuellt med en 

problemställning som kommer att generera en större mängd troliga orsaker i 

fler nedbrytningsnivåer, vilka kan samverka på ett okänt sätt. Det kan då vara 

lämpligt att komplettera den föreslagna metoden med någon slags 

försöksplanering (Hedensjö, 2014). I ett scenario av att ett flertal (fler än tre) 

orsaker eller parametrar behöver utvärderas kan det komma att behöva göras en 

uppskattning på hur mycket respektive enskild parameter eller i samverkan 

med de andra påverkar resultatet.  

En praktisk exemplifiering kan vara hur olika legeringsämnen i ett visst 

material påverkar de slutliga materialegenskaperna. En viss legering kanske 

främjar slutegenskaperna starkt, men i kombination med två andra redan 

befintliga legeringsämnen blir slutegenskaperna för materialet mycket 

oönskade. En utvärdering om vilken enskild legeringskomponent eller vilka 

som i kombination med varandra, starkast bidrar till de oönskade effekterna är 

av intresse för orsaksprioritering. För att en sådan utvärdering skall utgöras av 

en strukturerad försöksplanering ska ytligheterna testas. Det vill säga testa och 

variera de olika parametrarna tills tillåtna max- och min-värden erhålls. 

Resultatet skall mynna ut i vilka parametrar som skall ändras och i vilken 

ordning för att påverka effekten till det maximalt tillåtna (Hedensjö, 2014). 



   

78 
 

Därmed kan parametrarna prioriteras efter mest påverkan av den centrala 

problembeskrivningen.  

Orsak-verkan-matrisen har stor utvecklingspotential. Möjligheterna är många 

till att forma metoden till att vikta och prioritera olika orsaker och aktiviteter 

till ett eller flera givna problem och symptom. Det är möjligt att utföra analysen 

med endast orsak-verkan-matrisen med hjälp av viktningssiffror eller andra 

symboler som anger relationernas styrka mellan möjliga orsaker eller 

ytterligare färgkombinationer. Matrisen skulle då fungera som 

orsaksidentifiering, prioritering och dokumentering. Dock anser vi att fokus 

skall ligga på att driva analysen med öppna diskussioner och 

kunskapsspridning mellan deltagarna. Därav förespråkar vi användningen av 

träd- och relationsdiagram. Metoden skall främja och ligga som stöd för en bra 

analys. Om den utvecklas för mycket, med många kompletteringar, kan den 

snart bli komplex och uppfattas som svår att utföra. Detta skulle hämma 

analysen och knappast främja dess användarbenägenhet bland deltagarna, 

åtminstone till en början när metoden är ny. Däremot är all utveckling positiv 

så länge den sker efter ett behov av entusiasm och vilja hos dess användare. 

Vidare rekommenderas utvecklingen av en databas för att spara dokument. Ett 

projekt skulle kunna startas för att skapa en fungerande databas samt att driva, 

sprida och utbilda användningen av den. Våra riktlinjer om en databas kan 

studeras under Resultat och kan ses som ett stöd vid struktureringen av 

dokumentens egenskaper för att optimera sökbarheten. Alternativt kan 

befintliga IT-system utvecklas med tidigare nämnda sökfunktioner. 
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9  BILAGOR  

  



   

 

 

Bilaga A: Spåntyper från en spånboll 
 

  



   

 

 

Bilaga B: Spånors utseende i respektive instickning 



   

 

 



   

 

 

  



   

 

 

Bilaga C: Arbetsblad för Praktisk Problemlösning 
  



   

 

 

   



   

 

 

Bilaga D: Provplan av skärdatas testserie 
 

Provplan 
Bakgrund 
Resultatet av en genomförd rotorsaksanalys gav att en avgörande faktor för 

tillräcklig spånbrytning för en process är korrekt anpassad skärdata. Den 

ofullständiga spånbrytningen vid stickspårsvarvning har begränsad 

dokumentation av tidigare tester. Genom att utföra grundläggande tester med 

mall för dokumentering kan tester även utföras framöver på ett ur 

dokumenteringssätt tillfredställande vis. 

 

Syfte 
Genom att testa och dokumentera testbitar med varierande skärdata kan 

spånbrytningsproblematiken studeras och lösas på ett systematiskt sätt. Dessa 

tester skall med utgångspunkt av dessa elementära fall kunna utesluta valda fall 

för vidare analys.   

 

Teori 
Spånbildningen vid svarvning påverkas av följande faktorer: 

 Spånvinkel - ju större spånvinkeln är, desto bättre spånbrytningseffekt 

blir det. Varje grads ökning av spånvinkeln leder till en minskning av 

skärkraften med 1-1,5%. (Sveriges verkstadsindustrier, 1968) 

 Lutningsvinkel - styr spånförflyttningen, se Figur 1: 

o Vid negativ lutningsvinkel flyttas spånorna mot arbetsstycket 

o Vid positiv lutningsvinkel flyttas spånorna från arbetsstycket 

 

Figur 1. Olika parametrar vid svarvning. (Ståhl, 2000) 



   

 

 

Bilaga D 

 Ställvinkel - Denna vinkel påverkar spåntjockleken, skärkrafternas 

storlek och skärkrafternas riktning. Liten ställvinkel t.ex. 45° ger ett 

tunt och brett spån, skärkraften blir hög, och vibrationer kan 

förekomma. Ställvinkeln 60-75° väljs ofta som en kompromiss. 

(Sveriges verkstadsindustrier, 1968)  

Observera att för spårsvarning gäller att ställvinkeln fixt är satt till 90°, 

se Figur 2: 

 

Figur 2. Ställvinkelns inverkan på spånbildning. (Ståhl, 2000) 

 Matning - skall vara så hög som möjligt för att uppnå en så god 

spånbrytning (Sveriges verkstadsindustrier, 1968).  

 Skärhastighet - Avverkningshastigheten påverkas direkt av 

skärhastigheten. För låg skärhastighet kan leda till löseggsbildning, 

vilket påverkar spånbildningen negativt; Vid för hög skärhastighet blir 

temperaturerna i skärzonen också höga.  

 Skärdjup - och matning påverkar spånarean. Skärdjupet skall aldrig 

överstrida ⅔ av skärkantlängden när det gäller vändskär. (Sveriges 

verkstadsindustrier, 1968) 

 



   

 

 

Bilaga D 

 Råmaterialet - skall uppfylla förutbestämda krav på hårdhet, seghet, 

struktur, kolhalt, legeringsinnehåll osv. för lyckad spånbildning. 

Formler 
Summan av släppningsvinkeln(α), eggvinkeln(β) och spånvinkeln(γ) är per 

definition 90°. 

                  (1) 
Släppningsvinkeln påverkar inte spånbrytningen, men har direkt inverkan på 

verktygsförslitningen. Större släppningsvinkel ger längre utslitningstid. 

Eftersom testet fokuserar på spånbildningen och inte verktygsförslitningen vid 

svarvoperationer, blir spånvinkeln viktigare än släppningsvinkeln. Hänsyn 

till verktygsutslitningstiden kommer inte att studeras. 

Följande samband gäller för ytjämnhet vid svarvning för vändskär (Sveriges 

verkstadsindustrier, 1968): 

       
  

  
 [mm]    (2) 

där H är profildjup   -värdet, f är matning och r är nosradie. 

Eftersom   -värdet för ytan approximativt är proportionell mot   -värdet, 

antas därmed matningen f kunna beräknas enligt   . 

       √     [mm/varv]   (3) 

Resultatet ur formeln är väldigt teoretiskt och approximativt, i praktiken har 

andra faktorer som ex. nosradien också påverkan på ytjämnheten. Därmed 

kommer formeln enbart att användas som en referens till de framtagna 

testtabellvärdena för provet, se Bilaga 2.  

        
     

    
 [m/min]   (4) 

där v är skärhastighet, D är arbetsstyckets diameter i mm, och n är varvtal i 

varv/min. (Sveriges verkstadsindustrier, 1968) 

Värdet för skärhastigheten kommer främst att bestämmas med hjälp av en 

erfaren operatör, därefter varieras skärhastighet och matning för att observera 

skillnader i spånbildningen. 
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Teoretisk motivering och avgränsning 
De valda skärparametrarna som skall varieras är skärhastigheten, v [m/min] och 

matningen, f [mm/varv]. Detta motiveras genom att det för spårsvarvning är de 

styrande parametrarna vid bearbetning, med direkt påverkan på 

spånbrytningen. Skärdjupet    är konstant och beror av bredden på skärplattan 

vid sticksvarvning, därför kommer skärhastigheten v att studeras och varieras. I 

samråd med verkstadstekniker Kjell Andersson kommer inte skärets 

förinställda vinklar att ändras, då dessa är anpassade för att eliminera 

vibrationer och verktygsslitage. 

Skärhastigheten är beroende av stickspårets diameter D [mm] och spindelns 

varvtal n [rpm], (ekv. 4). Detta leder till att de parametrar som är kopplade till 

testets syfte är skärhastigheten v och matningen f. 

För de exakta provningsintervallerna för matningen och skärhastigheten se 

Bilaga 2. 

Testerna utförs på maskin “90229 Svarv 1” vid linen DXAG. Det är endast 

ringhjulen (1118030) med dess operationer för spårstickning (T5 - svarvning 

sida 1) som studeras. Skäret för operationerna är stickskär GM4225 med 

bredden 6,35 mm och ett råmaterial med hårdhet 157,2 HB kommer att 

används. Det är vidare endast de valda parametrarna för skärdatan som kommer 

varieras. Övriga parametrar kommer ej varieras.  

 

Hypotes 
Den icke tillfredställande spånbrytningen har ett samband med valda 

skärdataparametrar för variation. 
 

Före test 
För att proverna ska ske smidigt och med minimal störning för produktionen 

ska en noggrann och tydlig provplan i förväg skapas. Ett antal personer skall 

kontaktas för att förbereda och planera samarbetet:  

 John – produktionsledare (PL) på avdelning DXAG 

 Kjell – verkstadstekniker (VT) på avdelning DXAG  

 Ann – jobbar med planering för avdelning DXAG 

 Ove – specialist från Sandvik Coromant om skärdata   

 Ludde – logistik för ”gröna lådor” till spånförvaring 

 Kim – mätning av råämnets hårdhet 

 Christer – kan reservera önskat antal råmaterialbitar  
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Enligt ritningen för artikel 1118030, dvs. den applikationen för de spåren som 

ska studeras är det utvändig spårstickning som förekommer. Följande tabell 

visar dimensioner för de respektive spåren: 

Tabell 1. Dimensioner för spåren enligt ritningen 

 Svarvning 1 Svarvning 2A Svarvning 2B 

Skärdjup [mm] 9,5 6,65 9,4 

Skärbredd [mm] 12,25 12,25 16,45 

Hörnradie [mm] 0,5 0,5 - 

För att uppnå det bästa resultatet ska verktygsbanan hållas fix, dvs. det som 

ingår i det NC-program som används i den ordinarie produktionen, förutom de 

skärparametrar som skall varieras. För varje kombination av de valda 

parametrarna för matning och skärhastighet ska varje bit bearbetas med 

respektive spårstickningsoperation till en färdig artikel. Enbart spånor från den 

första uppspänningens spårsvarvning kommer att samlas in och studeras. Och 

det är endast den spåroperationen som kommer beröras av de varierade värdena 

på skärdatan, övriga operationer kommer att köras på samma sätt som vid den 

ordinarie produktionen.  

Eftersom fokus av testerna ligger på spånbrytningsbeteendet kommer spånor att 

sparas och märkas under testning för vidareanalys. Vi bestämde att alla 

insamlade spånor kommer i efterhand att fotas och dokumenteras.  

Spånorna ska förvaras i lådor och förvarningspåsar med korrekt märkta post-it 

lappar. De bearbetade bitarna kommer också att samlas och märkas för 

toleranskontroll. Detta eftersom lyckad spånbrytning som medför att artikeln 

hamnar utanför satta toleranser inte är intressant. Sekvensen på hur spånorna 

ska samlas presenteras i ett sekvensdiagram, se Bilaga 1. 

Enligt Jarfors et al., (1999), är typiska skärdata för finsvarvning då matningen f 

är mellan 0,1 till 0,3 [mm/varv] och skärdjupet    är mellan 0,5 till 2 [mm]. 

Eftersom matningen ligger på runt 0,2 [mm/varv] i produktionen just nu, valde 

vi att testa mellan 0,12 upp till 0,33 [mm/varv], med 0,03 [mm/varv] som 

steglängd. Detta valdes efter diskussion med verkstadstekniker Kjell på 

avdelning DXAG, och Ove - teknisk specialist från Sandvik Coromant.  

Sandviks rekommendation för skärhastighetsvariation ligger mellan intervallet 

100-280 [m/min], där det nominella värdet enligt den aktuella skärasken är 160 

[m/min].  I samråd med Kjell väljer vi att starta provningen med ett värde på 

130 [m/min], och slutar på högst 370 [m/min] med en steglängd av 30 m/min, 

se Bilaga 2.  

Om testet utförs enligt planen, kommer spånor från totalt 72 bitar att sparas och 

studeras. Provserien kommer börja med det lägsta värdet för skärhastighet och 

matning, där matningen stegvis kommer öka tills högsta möjliga matning har 
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uppnåtts med hänsyn till maskinens förmåga. Sedan kommer ett nytt högre 

värde på skärhastigheten iterativt att köras. 

Förutom planeringen före test, ska alla händelser under testet dokumenteras. 

Detta är för att testet skall kunna upprepas under liknande omständigheter.  

 

Under test 
Under testet skall alla förutsättningar i möjligaste mån hållas konstanta. Det 

aktuella skäret skall i samråd med Kjell kunna användas för omkring 25 bitar, 

vilket innebär att ett till två skär kan behövas för hela provserien. 

Skärförslitningen antas därmed inte påverka spånbrytningen. 

Pågående händelser (såsom skärkrafter) kommer att hållas under bevakning, 

ifall de sticker utanför tillåtna värden. Om vibrationer eller liknande skulle 

uppstå kan pågående test komma att avbrytas. Transportbandet för spånor i 

maskinen ska stå still för möjlig insamling av spånor. Både arbetsstycket och 

spånorna ska sparas (gröna lådor för spån) och märkas under testningen, sedan 

samlas de in för vidare undersökning och analys. En operatör skall vara med 

under testet för att hantera maskinen och ändra testparametrarna.  

 

Efter test  
En analys av de insamlade spånorna kommer att göras efter testet. Där fokus 

ligger på spånornas längd, tjocklek, form och färg med avseende på matning 

och skärhastighet. Excel (och ev. Matlab) kommer användas för att presentera 

resultatet i grafisk form för tydlig visualisering. Kvalitetsmätning på bitarna 

kommer göras ute på den aktuella avdelningen. Dokumentering av testet 

kommer att sparas på ett tillgängligt sätt.  

Resultatet av testet kommer att vara ett underlag för nästa testkörning. 

Eventuella frågeställningar kring testresultatet ska lösas innan nästa test 

påbörjas.  
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Bilaga 1 - Sekvensdiagram för testet 
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Bilaga 2 – Testtabeller 
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Bilaga F: Mall för 24h-problemrapport  
 

 



   

 

 

 
  



   

 

 

Bilaga G: Metod-handbok 
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Metodinnehåll 
 Matrisdiagram 

 Träddiagram 

o Post-it lappar av fyra olika färger (helst gul, grön, lila och röd) 

 Relationsdiagram 

 1 styck analysgrupp, 2-8 deltagare 

 Ett samlingsrum med  

o whiteboardtavla med fungerande pennor 

o tillgång till dator, helst med tillhörande projektor 

 En tidsram på minst 2 timmar 

  

Metoden i korthet 
För 2 deltagare och uppåt. 

 

Metoden syftar till att kunna användas vid problem som under en längre tid har 

pågått eller återkommit. Det kan exempelvis röra sig om återkommande och 

ouppklarade ÅVS- eller ÅES-analyser. Dock behöver inte det aktuella 

problemet vara såpass komplext att exempelvis en 8-stegsmodell skulle behöva 

tillämpas. Denna metod riktar sig mot problem där en klar bakgrund och 

förståelse finns om vad det egentliga problemet är, men som dock varit 

återkommande och/eller hittills är ouppklarat. 

 

Metodens mål är att den skall bereda god väg för att i grupp identifiera, lösa 

och dokumentera problem och avvikelser. Metoden skall utgöra ett gott stöd 

vid problemlösning och ta hänsyn till det tvärfunktionella arbetsätt som 

metoden eftersträvar. Metoden riktar sig direkt till arbetsgruppen Tool 

Management på Scania-Transmission i Södertälje. 

 

Förberedelser för Tool Management 
Innan den praktiska problemlösningen kan börja förutsätts att tillkallade 

deltagare vet varför de har blivit ditkallade och att problembilden för 

deltagarna sedan innan är känd. Gruppen skall utgöras av sakkunniga personer, 

med olika kompetens som för problemlösningen kan komplettera och bidra 

med en eller flera gemensamma lösningar. Innan metoden utövas förutsätts 

även att en eventuell förstudie är genomförd och att berörda personer är 

informerade och kallade till mötet. 

 

Checklista inför problemlösningstillfälle: 

1. Genomför (om så är nödvändigt) ett ”förmöte” där berörda personer 

kommer överrens om aktuell problembild. Detta möte kan liknas med 

en förstudie. Det är då viktigt att alla (för analysen) nödvändiga 

yrkesroller är närvarande eller kontaktade. Innan ”uppstartsmötet” tar 
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vid är det viktigt att alla deltagare vet vad som skall göras, och vad 

problemet är. 

2. Samla nödvändiga yrkesfunktioner till ett uppstartsmöte. Det är Tool 

Management som avgör vilka och hur många personer som skall delta. 

Det är upp till Tool Management att avgöra om detta skall tas i samråd 

med andra personer. 

3. Inför mötet skall mallen för matrisdiagrammet vara framme, och post-it 

lappar skall vara tillgängliga i nödvändiga färger (gul, röd, grön och 

lila). 

4. Räkna med att mötet tar två timmar effektivt. 

 

Metodens utförande under problemlösningsmötet 

1. Matrisdiagram (orsak-verkan-matris) 
Den blanka matrisdiagrammallen (se Figur 1) visas upp så att alla deltagare kan 

se och förstå den. I det första skedet skall problemets verkan avgöras. Detta gör 

och innebär att alla deltagare kommer överrens om vad det egentliga problemet 

är. Problemets verkan (symptom) skall därigenom gemensamt tas fram genom 

öppen diskussion.  

 

 
Figur 1. Blankt matrisdiagram med enbart en orsaksnivå, där verkan först skall fyllas i. 

2. Träddiagram 
Genom tyst brainstorming (brainwriting) skall orsaksnivå 1 i matrisdiagrammet 

tas fram. Dock skall det sammanfattande centrala problemet först skrivas upp 

på en gul post-it lapp och sättas upp på whiteboardtavlan av mötets moderator 

(lämpligen en representant från Tool Management). Liksom för problemets 

verkan kan denna lapp formas genom öppen diskussion av analysgruppen. 

Denna lapp skall utgöra träddiagrammets topp, som kan ses i Figur 2.  

O
rs

a
k
 n

iv
å
1

Verkan
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Varje deltagare förses sedan med gula post-it lappar och skall under tystnad 

skriva upp möjliga orsaker under cirka fem minuter. Om så bedöms kan denna 

tid naturligtvis utökas. Det är mycket viktigt att alla möjliga orsaker skrivs ned. 

De ska vara så lättförståeliga som möjligt, med en kort förklaring om så 

behövs. Exempelvis kan ”metod” preciseras bättre med ”sätt att bearbeta”. 

 

När tiden är ute skall alla orsaker gås igenom genom ett strukturerat 

träddiagram på whiteboardtavlan. Mötets (analysens) moderator skall samla in 

och gå igenom lapp för lapp och sätta fast dessa på whiteboardtavlan. Om en 

orsakslapp är svårtolkad, skall denna redas ut i samråd med dess upphovsman, 

och eventuellt skrivas om. Det kan även förekomma dubbletter av 

samma/liknande orsaker, i de fallen kan dessa lappar fästas ovanpå varandra. 

Moderatorn kategoriserar och grupperar lapparna i samråd med övriga 

deltagare så att den slutliga strukturen liknar den i Figur 2.  

 

 
Figur 2. Teoretisk struktur på träddiagrammet, där varje ruta utgörs av en gul post-it lapp. 

När träddiagrammet är bildat skall samtliga orsakslappar representera en orsak 

under orsaksnivå 1 i mallen för matrisdiagrammet. Detta gäller även lappar 

vars orsaker direkt kan förkastas, med anledning av komplett dokumentering 

och möjlig uppföljning. Observera att lapparna på whiteboardtavlan skall sitta 

kvar till analysmötets slut. 

3. Bekräfta eller förkasta orsaker av nivå 1 
När orsakslapparna är representerade under orsaksnivå 1 i 

matrisdiagramsmallen är det dags att analysera dessa orsaker. Orsakerna kan 

bekräftas, förkastas eller vidare utredas. Valet skall diskuteras i gruppen. Om 

en orsak kan bekräftas, bryts den ned till orsaksnivå 2 i matrisdiagramsmallen, 

och en grön lapp skall klistras på den gula orsakslappen träddiagrammet. Om 

en orsak kan förkastas, och alltså med säkerhet kan sägas inte orsakar det 

fastställda centrala problemet fästs en röd lapp på denna i träddiagrammet. Den 

lappen nedbryts då inte vidare till orsaksnivå 2 i matrisdiagramsmallen. Om en 



   

 4  
 

orsak förkastas är det mycket viktigt att det råder en enlighet i analysgruppen, 

fel avgränsningar kan leda till stora glapp senare i analysen.  

 

Om det råder oenighet inom gruppen kan en orsak behöva utredas ytterligare. 

Det är då en lila lapp sätts på den gula orsakslappen i träddiagrammet, med en 

kort förklaring om vad som behöver utredas. Tool Management ska då starta en 

lämplig aktivitet kring detta fall, och bedöma till vilken nivå orsaken behöver 

utredas. När detta är gjort kan orsaken bekräftas eller förkastas, och följer då 

stegen som beskrevs ovan. Analysen kan fortgå tills vidare utan eventuella 

lilamarkerade lappar. 

 

 
Figur 3. Visar vad som skall fyllas i var, och när i matrisdiagrammet. 

De bekräftade orsakerna utreds praktiskt och bryts ned tills de har nått en 

kontrollerbar nivå, se Figur 3. Matrisdiagrammet bör rimligtvis inte överstiga 

fem nivåer, och nedbrytning till en ny lägre nivå skall endast ske om orsakerna 

i föregående nivå är utredda och verifierade, se Figur 4. Varje nedbrytning av 

orsakerna skall således följas av någon slags verifiering (praktiska tester eller 

andra bevis) för att med säkerhet dra rätt slutsatser om en orsaks påverkan. 

Nedbrytning av en eller flera orsaker skall ske efter behov av att finna möjliga 

rotorsaker. 
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Figur 4. Matrisdiagrammet bör rimligtvis inte överstiga fem orsaksnivåer innan styr- och mätbar 

rotorsaksnivå är nådd. 

Ett ifyllt matrisdiagram kan se ut som i Figur 5. Exemplet är baserat på 

fallstudien om otillräcklig spånbrytning, våren 2014. 

 

 
Figur 5. Visar exempel på nedbrytning i en orsak-verkan-matris efter analys med träddiagram och 

relationsdiagram. 
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Där färgkoden som används i Figur 5 beskrivs enligt Figur 6 nedan: 

 

 
Figur 6. De angivna färgkoderna. Dessa skall anges tillsammans med orsak-verkan-matrisen. 

Som kan ses i Figur 5 anger röd färg att en orsak kan avfärdas, och därmed 

bryts dessa orsaker inte ned till en lägre orsaksnivå. Medan grön- och 

lilamarkerade orsaker fortfarande kan utredas bryts dessa ned och undersöks 

vidare till lägre orsaksnivåer. De lilamarkerade orsakerna kan sedermera 

markeras som antingen gröna eller röda. Detta beror på vad den vidare 

undersökningen av de lila lapparna ger för resultat.  

 

De orsaker som inget ställningstagande har tagits på än kännetecknas av att 

dessa saknar färgmarkering i matrisdiagrammet, se Figur 5. Anledning till detta 

kan vara prioritering eller aktuella förutsättningar. 

När matrisen är nedbruten till en lämplig mät- och kontrollerbar nivå, kan en 

tillhörande aktivitetslista sättas upp. Denna delas med fördel upp för respektive 

orsaksnivå. Aktivitetslistan exemplifieras i Figur 7, baserad på matris-

diagrammet i Figur 5: 

 

 
Figur 7. Exempel på aktivitetslista från orsak-verkan-matrisen. Varje orsaksnivå har en skiljd del i listan. 

Dessa kan även delas upp i skiljda listor. 

4. Relationsdiagram – ett prioriteringsverktyg 
Om det råder svårigheter med att prioritera och/eller se och förstå samband 

mellan föreslagna orsaker till ett visst problem kan relationsdiagram vara till 

hjälp för att synliggöra och prioritera dessa. 

 

Färgkoder:

Grön Orsak/åtgärd kan bekräftas

Lila Orsak/åtgärd kan inte bekräftas, men en vidare undersökning är nödvändig

Röd Orsak/åtgärd avkastas, och undersökningen av orsaken/åtgärden slutar vid den röda färgmarkeringen
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Metoden bygger på de kategorier av orsaker som tags fram i samband med 

träddiagrammet. Alla bekräftade orsakslappar skall, oberoende av varandra, 

placeras på vänstra sidan av whiteboardtavlan. Sedan skall en slumpmässigt 

vald lapp av dessa placeras på andra (högra) sidan av tavlan, varpå ytterligare 

en orsakslapp skall placeras där. Detta utförande sker lämpligast i moderatorns 

regi. När den andra lappen placeras på höger sida av whiteboardtavlan skall 

frågan ställas ”Vilken annan lapp orsakar eller är orsakad av denna lapp?”, 

varpå pilspetsen skall sättas i orsaksriktningen till den eller de eventuella lappar 

som uppfyller denna fråga. Denna procedur upprepas lapp för lapp tills alla 

lappar är flyttade från vänster till höger sida av whiteboardtavlan. 

 

När sedan alla lapparna är flyttade och pilarna är dragna skall antalet in- och 

utgående pilar summeras för respektive orsakslapp. Resultatet kan se ut som i 

följande exempel. 

 
Figur 8. Fyra orsakslappar har satts i relation till varandra, varpå antalet in- och utgående pilar har 

summerats för varje orsakslapp. 

Enligt teorin kan de lappar med flest utgående pilar ses som pådrivande 

orsaker, vilket innebär att de kan vara dessa orsaker som utgör rotorsaken till 

problemet. 

 

De lappar med flest ingående pilar ses som en effekt, och är alltså orsakade av 

andra orsaker (lappar). En effektlapp kan på sikt verifiera om 

relationsdiagrammet har en korrekt verklighetsförankring, då pådrivande lappar 

orsakar effektlapparna. 

 

En orsakslapp med många in- och utgående pilar definieras som en flaskhals. 
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Detta kan ge en ledning om vilken eller vilka orsaker som ur resultatsynpunkt 

bör studeras, men det sunda förnuftet råder givetvis i dessa fall. Enligt detta 

resonemang är det de två högra lapparna i Figur 8 som ses som pådrivande, och 

bör prioriteras. 

5. Avslut och dokumentering 
Om så är nödvändigt avslutas mötet med nedbrytning av orsakerna och att Tool 

Management skapar och driver en aktivitetslista om vad som skall göras och 

när. Tool Management har en central roll i analysen och utgör en knutpunkt för 

att driva analysen framåt. 

Dokumenteringen utgörs av det färdiga matrisdiagrammet, vilket i Tool 

Management regi skall sparas och i efterhand göras sökbart. Därigenom kan det 

specifika problemet studeras, och generella slutsatser dras om varje specifik 

problembild i sin helhet i efterhand. Aktivitetslistan skall bifogas med orsak-

verkan-matrisen, då den ger en förklaring till problemlösningsprocessens 

utförande. 
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