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ABSTRACT  
 
Today´s industry is driven into development by an increasingly difficult situation of 
competition that gives less room for miscalculations in the production. One of the most 
important factors in maintaining your competitiveness is your ability to quickly and efficiently 
adopt new methods of manufacturing. With the help of new manufacturing methods, the 
company can improve product design, add new value creating features, and get a faster and 
more flexible production. However, problems arose with the grading of new manufacturing 
methods, in order to understand their matureness and if they are ready to be taken into 
production. This paper aims to investigate the possibility of a rating scale for manufacturing 
methods and then test this scale on a case study at Volvo CE, Eskilstuna, regarding their 
introduction of the method Power Skiving in their gear manufacturing.  
 
Through studying secondary data regarding already applicable methods for rating of the 
maturity of technologies and products that are to be introduced into production. Furthermore, 
have articles regarding proposed methods of rating the maturity of manufacturing methods 
been revised in order to get an insight into the current situation of rating manufacturing 
methods and to see what in specific could be of usefulness in rating manufacturing 
technologies.  
 
Beyond secondary data interviews have been conducted with the division of production 
development at Volvo CE Eskilstuna and with the Director Global Manufacturing Technology 
at Volvo CE. With the goal of gaining information regarding what they consider crucial in 
rating manufacturing methods and what is of importance in order to make this rating scale 
useful in the everyday work. Visits have been made in the production of slewing rings at Volvo 
CE in order to be able to gather data for the case study regarding the possible introduction of 
Power Skiving in Volvo CE´s gear manufacturing.  
 
The Authors have been able to construct certain criteria that aim to support todays rating matric 
of introduction of new products in order for it to also work for rating the readiness of new 
manufacturing methods. Today rating scales for manufacturing methods aren’t widely 
accepted, the authors, however, assume that it will gain acceptance and there will be more 
research regarding this subject.  
 
Further studies regarding documentation of the ratings and how this rating could be further 
integrated into daily operation at a company is recommended.      
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SAMMANFATTNING 

 
Dagens industri drivs till utveckling av en allt strängare konkurrenssituation som ger mindre 
utrymme för misskalkyleringar i produktionen. En av de viktigaste faktorerna för att bibehålla 
konkurrenskraften är att på ett snabbt och effektivt sätt kunna anamma nya 
tillverkningsmetoder. Med hjälp av nya tillverkningsmetoder tillåts förbättrad design hos 
produkter, nya värdeskapande funktioner i produkter och snabbare eller mer flexibel 
produktion. Emellertid har problem uppstått med bedömningen av tillverkningsmetoders 
mognadsgrad, ett mått på hur redo de är för att tas in i produktion. Denna rapport ämnar 
undersöka möjligheten till en bedömningsskala för tillverkningsmetoder och sedan till att testa 
bedömningsskalan i en fallstudie hos Volvo CE, Eskilstuna, gällande införandet av metoden 
Power Skiving i kuggtillverkning. 
 
Kunskap kring ämnet har bildats genom att ha studerat sekundärdata om redan applicerade 
metoder för bedömning av mognadsgrad hos både teknologier och produkter som ska införas i 
produktion. Dessutom har artiklar om föreslagna metoder för bedömning av mognadsgrad hos 
tillverkningsmetoder studerats för att få en inblick i vad som är aktuellt i dagsläget samt vad 
som är av intresse vid bedömning av nya tillverkningsmetoder.  
 
Utöver sekundärdata har även intervjuer genomförts med produktionsutvecklingsavdelningen 
på Volvo CE Eskilstuna och med Director Global Manufacturing Technogy hos Volvo CE. Det 
med målet att samla in information om vad de anser vara viktigt i deras bedömning och vad 
som är avgörande för att en bedömningsskala skall användas i den dagliga verksamheten. 
Besök har genomförts i produktionen av kuggringar för att kunna applicera skalan på 
fallstudien kring införande av Power Skiving i Volvo CE:s kuggtillverkning.  
 
Författarna har konstruerat kriterier som ska kunna stödja dagens bedömningsmatris för 
införande av nya produkter så att den även skall fungera väl för bedömningen av nya 
tillverkningsmetoder. I nuläget är bedömningsskalor för tillverkningsmetoder inte vedertagna, 
författarna förutsätter dock att det i allt större utsträckning kommer komma forskning gällande 
ämnet.  
 
Vidare studier kring hur god dokumentation av resultat efter bedömning kan göras samt hur 
bedömning av tillverkningstekniker vidare kan integreras i det dagliga arbetet hos företag 
rekommenderas.   
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FÖRORD 
 
Examensarbetet har utförts vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna inom området innovativ 
produktion och logistik. Det har utförts på akademin för innovation, design och teknik. 
Uppdragsgivaren är produktionsutvecklingsavdelningen på Volvo Construction Equipment i 
Eskilstuna och arbetet utfördes under våren 2016. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare på Volvo, Magnus Andersson och Jesper 
Magnusson, som bidragit med stöttning och vägledning under examenarbetets gång. Vi vill 
även tacka Lovisa Karlsson, vår handledare på Mälardalens Högskola, som bidragit med 
mycket stöd, support och kunskap.  
 
Vi vill även tacka alla anställda på produktionsutvecklingsavdelningen på Volvo Construction 
Equipment i Eskilstuna som medverkat på intervjuer och alltid fanns där när vi hade frågor. Vi 
känner oss tacksamma över hur inkluderade och välkomna vi blev från första dagen på 
företaget, det har varit till stor hjälp och betydelse både för oss. 
 
Ett stort tack riktas till Ulf Arnemo för att vi fick samarbeta med honom i det verktyg som han 
och Joakim Carlborg utvecklat, det har varit en stor ära för oss att ta del av och ge förslag till 
ett verktyg som detta då det används på global nivå inom Volvo Group. Vi känner oss 
tacksamma över att vi fått vara med och påverka något så stort och omfattande, det har varit ett 
privilegium att få ge tillbaka något som kan vara till nytta för Volvo. 
 
Vidare vill vi tacka Anette Brannemo, chef på produktionsutvecklingsavdelningen, för att hon 
alltid haft en positiv inställning till arbetet, inkluderat oss i gruppen samt varit en stor 
energikälla på Volvo med hennes glada humör. Vi vill ge ett tack till Daniel Gåsvaer som gett 
oss värdefull input i samband med möten relaterade till vårt arbete.  
Ett sista tack vill vi rikta till Danijel Dobrinic för att vi fick komma ner till produktionen och 
vara där för att kunna undersöka och göra en benchmark på det vi behövde för arbetet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

________________________  ________________________ 
 
Samuel Baudin   Marcus Fredriksson   
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1. INLEDNING 
 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till arbetet och dess relevans för dagens 
industri. Vidare presenteras arbetets syfte och de frågeställningar som ska besvaras samt de 
angränsningar som genomförts. 
 

1.1. Bakgrund 
 
I dagens samhälle blir konkurrenskraftighet allt viktigare (Soosay et al, 2016). Nya 
tillverkningsmetoder utvecklas i högre takt, för att företag ska ha en chans att hävda sig på 
marknaden måste de snabbt och effektivt kunna anamma de nya metoderna (Peters, 2015). Ett 
flertal industriföretag använder sig idag av en föråldrad maskinpark och utdaterade metoder, 
ska produktionsvolymen öka köps en liknande maskin in utan att undersöka andra sätt eller 
metoder för att tillverka samma produkt (Magnusson, 2016). Svårigheten för många företag är 
att få ledningen att förstå varför de nya metoderna kan vara värda att investera i (Harrington, 
1999) samt att bedöma hur redo metoden är för produktion. 
 

1.2. Problemformulering 
 
Det finns i dagsläget ingen fast process för att implementera nya tillverkningsmetoder och 
enkelt kunna bedöma dess Manufacturing Readiness Level (MRL). Enligt Peters (2015) krävs 
det andra parametrar när mognadsgraden av tillverkningsmetod ska bedömas än vad som 
återfinns i enbart MRL. Eftersom det är svårt att bedöma mognadhetsgrad uppstår svårigheter i 
att övertyga ledningen till att anamma nya metoder som ersätter de befintliga (Magnusson, 
2016). I många fall är inte ledningen intresserad av enbart tekniska termer när det handlar om 
investeringar, de vill istället ha beslutet grundat i en vetenskapligt vedertagen metod där ett 
definitivt mått av metodens mognadsgrad kan sättas och styrka att investeringen kan komma att 
bli lönsam (Krishnan, 2006). 
 

1.3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten att vidareutveckla dagens MRL för att 
kunna göra väl grundade bedömningar av tillverkningsmetoder mognadsgrad. Vidareutvecklad 
MRL ska testas i en fallstudie rörande bedömning och eventuellt införande av 
tillverkningsmetoden Power Skiving (PS) vid kuggtillverkning hos Volvo Constuction 
Equipment (VCE) i Eskilstuna. Metoden som tas fram kommer utgå utefter Volvo Production 
Systems (VPS) riktlinjer. 
 
De frågor examensarbetet ämnar besvara är: 

- Vilka parametrar är av störst vikt vid bedömning av mognadsgraden av en 
tillverkningsmetod? 

-  Hur kan dagens MRL kompletteras för att på ett tillförlitligt sätt kunna bedöma 
tillverkningsmetoder? 

-  Vilken mognadsnivå har PS i en bedömning utifrån VCEs perspektiv? 
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1.4. Avgränsningar  
 
Examensarbetet avgränsas till att enbart fokusera på MRL nivåerna 1-6 då de anses viktigast 
för utvecklingsfasen. Arbetet ämnar inte att skapa en ny skala utan fokuserar på att komplettera 
den existerande MRL skalan så att den ska kunna användas för bedömning av 
tillverkningsmetoder då önskan var att skapa ett verktyg vilket fungerade till alla 
produktionsutvecklingsprocesser.  
 
De områden som berörs i arbetet härrör tillverkning och tillverkningstekniska aspekter, 
områden som författarna ej anser faller in under dessa kategorier berörs ej i arbetet. De 
ekonomiska aspekterna som tas upp i kalkylerna för kostnaden av projekt, så kallade business 
case, berörs ej i arbetet då det sköts huvudsakligen av ekonomiavdelningen. Bedömning av 
metoden PS kommer ske utifrån VCE i Eskilstunas perspektiv. 
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2. ANSATS OCH METOD 
 
Nedan presenteras den ansats och metod som används för att svara på studiens syfte. 
Inledningsvis beskrivs ansats sedan presenteras metod och metodval. Därefter presenteras 
datainsamlingen och slutligen beskrivs studiens tillvägagångsättet. 
 

2.1. Ansats 
 
Det finns två breda metoder vad gäller vetenskaplig ansats, induktiv eller deduktiv ansats. 
Argument baserade på erfarenheter och observationer uttrycks som induktiva. Däremot de 
argument som är baserade på lagar, regler eller andra brett accepterade principer, de benämns 
som deduktiva (Trochim, 2006). Creswell och Plano Clark (2007) beskriver den deduktiva 
ansatsen som att arbeta från toppen till botten. Med det menar Creswell och Plano Clark (2007) 
att en deduktiv ansats rör sig från teori, via hypotes till studier av data som sedan antingen 
kommer stärka eller motsäga teorin. Vid induktiv ansats rör sig istället arbetet från botten till 
toppen, med det menar Creswell och Plano Clark (2007) att användaren av induktiv metod rör 
sig från bredare observationer där olika teman kunnat märkas till att försöka knyta samman 
dessa teman till en ny teori. Trots att dessa kan verka som varandras motsatser säger 
Onweuegbuzie och Leech (2005) att dessa ansatser i verkligheten har mycket gemensamt. 
Creswell och Plano Clark (2007) påstår att ingen studie fullt ut är enbart deduktiv eller 
induktiv, utan att det snarare har starkare influenser av det ena än det andra men att element 
från båda ansatserna finns där.  
 
Examensarbetet tillämpar främst en induktiv ansats genom att studier genomförts i form av 
observationer och intervjuer med målet att hitta de teman som knyter samman bilden av vad 
som betraktas som viktigt för bedömning av tillverkningsmetoder. Kompletterande har även 
litteraturstudier genomförts för att få en grund gällande de teoretiska aspekterna av ämnet.  
 

2.2. Metodval  
 
De två metoderna som står främst mot varandra vid utförande av en akademisk studie är 
kvalitativ eller kvantitativ metod (McCusker och Gunaydin, 2015). Kvantitativ metod ser till 
insamling och statistisk analys av rådata. Vanligtvis utgörs rådata av mätbara parametrar, det 
vill säga siffror som enkelt kan graderas och rangordnas (Creswell och Plano Clark., 2007). 
Vidare dras slutsatser då kvantitativ metod använts från logiska resonemang, bevis och 
argumentation utifrån den information som kunnat tillgodoses genom insamlingen och 
analysen av data. Kvantitativa metoder ämnar således testa teorier genom att söka bevis som 
antingen styrker eller fäller den. Den kvalitativa metoden ser istället till att genomföraren av 
studien blir ett instrument för insamlingen av nödvändig data (Creswell och Plano Clark, 
2007). Informationsinhämtning för kvalitativ metod består främst av intervjuer och 
observationer där det är upp till den som utför studien att på tillfredställande sätt tolka och göra 
mening av den information som insamlas (Creswell och Plano Clark, 2007). Den kvalitativa 
metoden tillämpas då den primära datainsamlingen kommer ske via observationer och 
intervjuer. Vad som är viktigast för en studie varierar med metodvalet (McCusker och 
Gunaydin., 2015). Vid kvantitativa studier är det av största vikt för studiens kvalitet att data 
som ka analyseras håller god kvalitet. Om data är bristfällig eller av dålig kvalitet kommer det i 
sin tur göra att hela studien bör ses som otillförlitlig (McCusker och Gunaydin, 2015). Vid 
kvalitativ metod är däremot den som genomför studien av absolut yttersta vikt. Det grundar sig 
i att den kvalitativa metoden, i större utsträckning än den kvantitativa, är beroende av analys av 
de observationer och intervjuer som görs för om studien kan ses som tillförlitlig eller ej 
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(McCusker och Gunaydin, 2015). Trots att kvalitativ och kvantitativ metod är olika är det inte 
varandras motsatser (Landrum och Garza, 2015). De flesta studierna har sin utgångspunkt i 
någon av metoderna men att det under studiens gång kommer att dra åt det andra hållet. 
Exempelvis att en kvalitativ studie någon gång kommer att tendera åt det kvantitativa hållet 
(Landrum och Garza, 2015). 
 

2.3. Datainsamling  
 
Datainsamling kan ske på olika sätt, bland annat genom litteraturstudier, intervjuer och 
observationer. Emellertid finns det ingen metod för datainsamling som anses vara bättre än den 
andra, snarare att de lämpar sig olika väl beroende på studie. Det är viktigt att skilja på om data 
är sekundär eller primär vid insamling. Primärdata är den data som erhållits direkt via 
observationer som sedan analyseras. Sekundärdata är den data som framkommer från tidigare 
studier och observationer som redan finns presenterade (Bryman och Bell, 2013). 
 
Nedan presenteras datainsamlingsmetoderna som har använts vid studien. Studien utformad 
utefter både primär- och sekundärdata för att på ett lämpligt sätt kunna svara på 
frågeställningen. Litteraturstudien används som en grund för att med god förståelse kunna 
genomföra intervjuer och observationer som utgör merparten av författarnas insamlade data. 
 

2.3.1. Litteraturstudie 
 
Genomgång av litteratur om ämnet är av vikt för att skapa en grundläggande förståelse av 
ämnet som ska behandlas. Följaktligen är det av stor vikt för studiens trovärdighet att 
författarna kritiskt granskar källor till information. Samtidigt är det av stor vikt att använda 
kvalitativa källor för att styrka trovärdigheten i arbetet (Bryman och Bell, 2013). 
 
Framförallt har elektroniska källor och vetenskapliga artiklar använts som källor i 
litteraturstudien för att ge författarna en teoretisk grund. Det beror främst på att ämnet som 
behandlas är av en väldigt ny karaktär och därför finns det få böcker kring ämnet (Bryman och 
Bell, 2013). 
 
Aktualiteten i artiklarna har varit av betydelse för författarna då forskning om bedömning 
rörande mognadsgrad hos tillverkningsmetoder via så kallade Readiness Level-skalor är relativt 
ny. Av den anledningen har alla artiklar som publicerats innan 2010 ansetts som föråldrade vid 
teoriavsnittet om MTRL och MRL. Sedan Technology Readiness Level (TRL) är äldre än både 
MRL och MTRL togs beslutet att artiklar som var publicerade 2000 eller senare skulle ses som 
aktuella. Gällande tillverkningsmetoder togs beslutet efter samråd med metodspecialist på 
Volvo CE att artiklar som beskrev principerna i tillverkningsmetoderna kunde vara lika gamla 
som metoderna själva. Av den anledningen ansågs det inte minska studiens trovärdighet att 
artiklarna som beskrev tillverkningsmetoderna var gjorda under 80 och 90-talet.  
 

2.3.2. Intervjuer 
 
Med en intervju menas möte med en individ eller individer där meningen är att få in trovärdig 
information. Struktureringen av intervjuer kan variera beroende på målet med intervjun. 
Strukturerade intervjuer utformas efter frågeformulär som ett större antal personer svarar på. 
Det blir en insamling av kvantitativ data. I kontrast till den strukturerade intervjun finns de 
ostrukturerade där fri diskussion används för att istället se till att få fram vad den som 
intervjuas känner. Det finns även semistrukturerade intervjuer där intervjuaren har förberedda 
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frågor men ej en given ordning vilket ger möjlighet för frågor att tillkomma under intervjuns 
gång (Bryman och Bell, 2013).  
 
Denna studie bygger framförallt på semi strukturerade intervjuer då författarna har förberett ett 
antal frågor som de sedan låtit individerna som intervjuats diskutera kring. Följaktligen har 
författarna lett de som intervjuats in till diskussioner om de relevanta frågeställningarna. 
Förberedelser av frågor har utformats vid de flesta intervjuerna i syftet att vara utgångspunkter 
för diskussioner med de som intervjuats. Dock ställdes även ett flertal följdfrågor för att inte gå 
miste om värdefull information. 
  

2.3.3. Observationer  
 
Observationer grundar sig i att utföra fältarbete och observera saker när de sker. Det finns både 
strukturerade och ostrukturerade observationer (Bryman och Bell, 2013). 
 
Observationen hos VCE var av strukturerad karaktär då det som skulle observeras och mätas 
var förutbestämt och data därifrån insamlades. Vid besöket och observationer hos Volvo 
Powertrain (VPT) användes också strukturerad observation. 
 

2.4. Tillvägagångssätt 
 
Examensarbetet började med ett antal möten med uppdragsgivare för att få inblick i och få en 
förståelse för problemet som introducerades. Uppdragsgivaren presenterade att de var 
intresserade av att införa en ny tillverkningsmetod men saknade underlag för hur det skulle 
genomföras på ett bra och effektivt sätt, därför fokuserades uppdraget på huruvida MRL skulle 
kunna användas i samband med tillverkningsmetodsutveckling. Efter den övergripande 
presentationen valde författarna att fördjupa sig i områden, relevanta för projektet med hjälp av 
insamling av sekundärdata. Insamlingen av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar 
gjordes genom sökningar i Mälardalens högskolas (Mdh) databas Discovery, Gear Technology, 
Gear solutions samt sökningar på Google Scholar. Det med hjälp av sökord kopplade till MRL 
samt olika tillverkningstekniker som var intressanta för arbetet. Sökorden var följande: 
Readiness Level, Manufacturing, gear, broaching, hobbing, power skiving, shaping. Efter 
utvärdering och fördjupning i ämnena MRL och MTRL bokades ett möte in med 
produktionsutvecklingsavdelningen in.  
 
Intervjun med produktionsutvecklingsavdelningen var utformat på det sätt att författarna 
presenterade materialet de hade analyserat och fortsatte med öppen diskussion mellan dem och 
de anställda sinsemellan. Mötet tydliggjorde det författarna hade haft misstankar om; att rutiner 
och dokumentation saknas när det gällde införande av nya tillverkningsmetoder. Avdelningen 
var dock intresserade av MRL och bidrog med tillgång till Volvos egenutvecklade MRL. 
Författarna jämförde Volvos MRL med det sekundärdata som inhämtats tidigare för att se 
likheter eller samband hos MRL och litteraturen. Författarna ansåg att MRL inte var helt 
kompatibel med projekt som rörde tillverkningsmetoder men kunde bli det om den 
kombinerades med MTRL, vilket presenterades för avdelningen. Intresset väcktes hos de 
anställda och de verifierade att författarna var på väg i rätt riktning.  
 
Ett besök gjordes på VPT i Köping för att studera deras tillvägagångssätt vid införandet av PS i 
fabriken. Besöket gav insikt i både hur metoden fungerade samt hur produktionsutvecklingen 
på VTP gått tillväga vid motiveringen av intagandet av en ny tillverkningsmetod.  
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Sedan togs det kontakt med Ulf Arnemo, Director Global Manufacturing Technology på 
Volvo, angående Volvos MRL som utvecklats av honom. Därefter bokades en intervju med 
honom och produktionsutvecklingsavdelningen för att diskutera MRL närmre. Under intervjun 
presenterade Arnemo den MRL som används inom Volvo samt hur och varför den bör 
användas. Författarna presenterade därefter MTRL för att påvisa de tomrum de kunnat 
identifiera i Volvos MRL gällande tillverkningsmetoder. Alla deltagande på mötet kunde hålla 
med angående tomrummen och bristerna i MRL jämtemot tillverkningsmetoder, därav 
påbörjades en utvidgning av Volvos MRL för att bredda den och inkludera utveckling av 
tillverkningsmetoder.  
 
Författarna jämförde de olika nivåerna i MRL och MTRL för att verifiera luckorna om 
tillverkningsteknik i MRL. Därefter skapade författarna en matris på de relevanta områdena för 
tillverkningsteknik inom MRL för att kunna särskilja dessa från Volvos ursprungliga MRL. De 
krav författarna specificerade på varje nivå utformades på ett sådant sätt att de direkt kan 
appliceras och sättas in i en generell MRL samt i Volvos MRL utan att modifikationer behöver 
genomföras.  
 
Primärt har en bredare studie utförts där målet har varit att utvärdera nuvarande MRL för att 
sedan komplettera den med kriterier som svarar mot utvecklingen av nya tillverkningsmetoder. 
Sedan har även en mindre fallstudie genomförts med målet att verifiera att de nya kriterierna 
som lagts till för att komplettera nuvarande MRL. Målet med fallstudien är att se huruvida de 
kompletterande frågorna som tagits fram i den huvudsakliga studien är relevanta. Genom 
fallstudien visas det om kriterierna som adderats till Volvos ursprungliga MRL på ett 
tillfredsställande kan svara på frågor som uppstår i samband med bedömning av en 
tillverkningsmetods mognadsgrad. 
 
Den huvudsakliga insamlingen av data har skett via sekundärkällor. För att kvalitetssäkra 
studien har författarna lagt stor vikt vid att finna flertalet källor som kommer fram till samma 
slutsats. Således kan dessa betraktas som trovärdiga och den teori och analys som presenteras i 
rapporten får en gedigen vetenskaplig grund. Gällande teorin om tillverkningsmetoderna 
gjordes inte en lika noggrann kontroll då det antogs att grunderna för beskrivningen av 
tillverkningsmetoderna inte kan skilja sig åt märkbart.  
 
En jämförelse genomfördes mellan de sekundärkällor som har studerats och de nuvarande 
metoderna som existerar. Utifrån det kunde det utföras en bedömning om de nuvarande 
metoderna var tillräckliga för att göra en tillförlitlig bedömning av tillverkningsmetoders 
mognadsgrad. Författarna fann att det saknades kriterier i bedömningen som blir av avgörande 
karaktär för att se huruvida tillverkningsmetoder kan tas in i produktionen eller ej. Därefter 
påbörjades arbetet med att föra in de kriterier som fattades i Volvos MRL. Med avsikt att göra 
MRL redo för bedömning av tillverkningsmetoder. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I den teoretiska referensramen nedan presenteras först de skalor som används vid bedömning 
av mognadsgrad inom industrin. Sedan presenteras de tillverkningstekniker som används för att 
producera kugghjul och som är relevanta för arbetet. 
 

3.1. Technology Readiness Level (TRL) 
 
Redan 1974 lade National Aeronautics and Space Administration (NASA) forskaren Stan 
Sadin grunden till dagens TRL med sju olika nivåer, dessa blev dock inte fullt definierade 
förrän 1989 (Banke, 2010). Modellen för TRL utvecklades för att kunna bedöma hur redo en 
teknologi var för att användas i NASAs projekt, den kan även jämföra olika typer av 
teknologier hur mogen respektive teknik är i förhållande till varandra och därmed bli 
förstahandsvalet i ett projekt (Mankins, 1995). Under mitten av 1990-talet utvecklades TRL 
ytterligare av NASA för att använda 9 nivåer istället för de 7 som Sadin tidigare la grund för att 
gradera hur mogen en teknik är för användning (Banke, 2010). För att en teknologi ska klassas 
som en viss nivå måste alla krav upp till denna nivå vara uppfylla (Mai, 2012). Exempelvis för 
att uppnå TRL 4 ska utöver kraven på nivå 4 måste kraven för TRL 1-3 vara uppfyllda. TRL 
har enbart fokus på utveckling av teknologier och systemintegration vilket medför att den inte 
tar hänsyn till annat än just dessa överhuvudtaget (Engel et al, 2012), vilket de olika nivåerna 
som visas i figur 1 speglar. 
 

 
Figur 1 TRL-skalan (Peters, 2015) 
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Under tidigt 2000-tal började andra aktörer att anamma denna modell och anpassa den utefter 
eget behov, TRL kan därmed kallas stamfadern för de olika efterkommande modellerna (Engel 
et al, 2012) 
 

3.2. Manufacturing Readiness Level (MRL) 
 
MRL utvecklades av amerikanska Department of Defense (DoD) för att bedöma 
mognadsgraden för tillverkning av en produkt, på samma sätt som TRL bedömer teknik 
(Morgan, 2015). Från första början var användningsområdet för DoD ́s MRL att bedöma hur 
redo externa företag var för att producera artiklar åt militären. Målet med att skapa en 
gemensam skala för mognadsgradsbedömning var att kunna påbörja produktion med rätt 
kapacitet på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt kunna ha stöd för produktionen i form av 
underhåll (Morgan, 2015). Målet är även att tillhandahålla en förståelse för tillverkningsbarhet 
och mognadsgraden medför att uppskattningen ska pass in i förvärvningsprocessen som DoD 
använder när nya tillverkare av deras produkter ska tas in (Islam, 2010).  Skalan MRL består av 
10 nivåer som visas i figur 2, de går från att ha identifierat de grundläggande principerna för 
produktion av produkten till fullskalig produktion med lean principerna för förbättring 
implicerade (Morgan, 2015). 
 

 
Figur 2 MRL-skalan (Peters, 2015) 

 
MRL ska användas som ett verktyg för att se till att det inte blir något gap mellan teknologin 
som utvecklas och möjligheten att producera teknologin.  MRL ́s definitioner är baserade på en 
integrering av industri, regering och tekniska koalitioners standarder samt rekommendationer. 
För att ett företag ska kunna applicera metoden bör företaget först se vilka av kraven från MRL 
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som är gångbara hos dem och sedan lägga till eller ta bort kategorier beroende på vad som 
anses viktigt i deras bransch (Islam, 2010). 
 
På senare tid har fler modeller för readiness levels uppkommit och nästintill blivit ett problem 
för större aktörer som använder MRL i den dagliga verksamheten. Det största problemet enligt 
Nolte (2011) är att de blir allt fler varje år och att många av dem är dåligt definierade vilket 
leder till svårigheter att arbeta korsfunktionellt inom ett företag eller grenar inom en 
organisation då de använder olika nivåer på att mäta mognadsgrad. 
 

3.3. Manufacturing Technology Readiness Level (MTRL) 
 
Dagens marknad och globala konkurrens situation har skapat ett behov av ständig innovation 
för att ett företag ska kunna behålla konkurrenskraften (Peters, 2015).  Enligt Schuh et al. 
(2012) är en nyckelfaktor för framåtsträvande industrier nya tillverkningstekniker som tillåter 
en reduktion i produktionskostnader, större produktionsinnovation och uppfyllande av kunders 
krav om kvalitet och miljömässig hållbarhet. Peters (2015) menar att nya tillverkningsmetoder 
har möjlighet att leda till förbättrad produktdesign och likt Schuh et al. (2012) en reduktion av 
produktionskostnad vid serietillverkning.  Det har resulterat i att det är nödvändigt att redan i 
tidiga skeden kunna investera i nya tillverkningsmetoder (Peters, 2015). Missberäkningar 
gällande anammande av nya tillverkningsmetoder kan resultera i att metoder som ännu inte är 
redo för produktion på den nivå företaget förväntar sig tas in. I andra fall kan företag vänta för 
länge vilket resulterar i att den metoden som de bedömer ska ge en konkurrensfördel redan har 
implementeras av konkurrenterna vilket kan ge upphov till förlorad konkurrenskraft. I båda 
fallen kan det vara av skadlig karaktär för ett företags affärer. Med anledning av det anser både 
Peters (2015) och Schuh et al. (2012) att det finns ett behov av någon form av bedömning 
gällande hur mogen en tillverkningsteknik är för att tas in i produktionssystem. Bransch-
nischade bedömningsskalor för mognadsgraden hos tillverkningsmetoder finns bland annat i 
form av Rolls Royce Manufacturing Capability Readiness Level, MCRL. Denna och liknande 
modeller gör antagandet att tillverkningsmetoderna ska mätas mot just den nischade branschens 
krav (Ward et al., 2012).  Peters (2015) presenterar en generell modell för bedömning av 
mognadsgrad hos nya tillverkningsmetoder. Denna modell är en bedömningsskala om tio steg 
från 1 till 10 (se figur 3). Den ska sträcka sig från en första kontakt med tillverkningsmetoden 
där enbart dess princip ska vara beskriven på nivå 1 till serieproduktion och uppfylld Overall 
Equipment Efficiency (OEE) motsvarande de krav företaget ställer på tillverkning.  Målet för 
skalan är att den ska vara generellt applicerbar och fungera för tillverkningsmetoder på samma 
sätt som TRL fungerar för tekniska lösningar och MRL för intagning av nya produkter (Peters, 
2015). 
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Figur 3 MTRL-skalan (Peters, 2015) 

De två viktigaste punkterna att besvara vid bedömning av en tillverkningstekniks mognadsgrad 
med hjälp av MTRL-skalan är enligt Peters (2015).  
– Är en given tillverkningsmetod redo att prestera i serieproduktion? 
– Vad är indikatorerna för mogna för serietillverkning?  
Schuh et al. (2012) hänvisar till att det inte räcker med att enbart se till de finansiella 
indikatorerna utan att även se till produktionstekniska prestationsindikatorerna för att få en 
multidimensionell bedömning. Bedömningen ska således ge en rättvis bild av metodens 
tillstånd (Schuh et al., 2012).  Peters (2015) talar i form av att förstå process förmåga, i denna 
vägs kvalitet och flexibilitet in.   
 
Kvaliteten går från förståelse av kvalitetskritiska aspekter till uppnående av ett 
kapabilitetsindex (Cpk) som bestäms av företaget.  Flexibilitet kan beskrivas i ett flertal 
varianter. Där innefattas produktvarianter, kvantiteter, produktmodifikationer och rutter som 
kan tas i fabriken. Det kan ytterligare delas ned i underkategorier för att ge en god förståelse 
om produktionsmetodens flexibilitet (Peters, 2015). Det viktigaste vid bedömning av 
flexibilitet är att förstå vad som är relevant specifikt för det företag där bedömningen utförs och 
för den tillverkningsmetod som ska bedömas (Peters, 2015).  Även cykeltider tillsammans med 
pålitlighet och huruvida prestandan är jämn eller ojämn är av vikt att bedöma för att förstå 
vilken kapacitet den nya tillverkningsmetoden har (Peters, 2015). Peters (2015) ämnar med 
MTRL att skapa en generisk modell som ska vara applicerbar för alla företag oavsett bransch. 
Peters (2015) erkänner dock att viss anpassning av modellen krävs beroende på vad som är 
viktigt på företaget och branschen där modellen ska användas. Det stöds av Schuh et al. (2012) 
som menar att även vid användning av en generisk modell bör det tas hänsyn till vilket kontext 
den används i.  
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3.4. Value Stream Mapping (VSM) 

 
Value Stream Mapping (VSM) eller värdeflödesanalys är en av de grundläggande metoderna 
inom lean för att kunna kartlägga hur materialflödet för en viss produkt ser ut. Metoden ger en 
bra överblick var det finns möjligheter att minska waste. Verktyget används även för att 
kartlägga vilka processer som är värdeskapande i ett flöde och de som är waste (Del Forno et 
al, 2014). 
Med en VSM görs sambandet mellan information och materialflöde från slutkund till 
leverantör tydligt på ett visuellt sätt, detta är användbart för att värdekedjan ska ses på samma 
sätt av alla inblandade. VSM kan samtidigt en övergripande bild på hur produktionen ser ut i 
dagsläget. Med en kartläggning över det nuvarande läget är det lättare att planera inför framtida 
ändringar i ett flöde tack vare att hela processen tas i åtanke. (Del Forno et al, 2014). 
Med en VSM kan företaget fokusera på problemområden där ledtider kan vara långa eller jobba 
med att minska icke värdeskapande processer samt att sätta upp mål mot hur ett flöde ska se ut 
i framtiden. En VSM kan även upprättas för att ge stöd när flaskhalsar i produktionen ska 
identifieras. Finns en nuvarande och en framtida VSM fås ett klarare mål att sträva mot för 
företaget, vilket resulterar i att ledtiderna blir kortare och kvaliteten kan bli högre (Erlach och 
Sheehan, 2016).  
De standardiserade symboler som används i en VSM kallas för Lean-språket. Symbolerna har 
olika mening och används exempelvis för att visa på processer eller lager samt om det är 
tryckande eller dragande flöde. (Storch, 2010) 
 

3.5. Tillverkningsmetoder 
 
Nedan följer de tillverkningsmetoder som är relevanta för arbetet. Först presenteras de 
existerande lösningarna hos Volvo CE i Eskilstuna, sedan presenteraspresenteras metoden PS. 
De två första metoderna används oftast för generering av utvändig kugg och driftning för 
invändig kugg. PS kan generera kugg på insidan likväl som på utsidan vilket gör metoden 
intressant för kuggtillverkning.  
 

3.5.1. Kuggfäsning/Avrullningsfräsning 
 
Kuggfräsning är en genererande metod för att tillverka utvändig kugg (Drozda et al, 1983). 
Metoden fungerar genom att en roterande snäckfräs används för att skära ut kuggar i 
arbetsstycket som i sin tur sitter på en spindel och roterar vilket visas i figur 4. Verktyget matas 
axiellt in mot arbetsstycket för att skära ut kuggen (Gimpert, 1994).  

 
Figur 4 Snäckfräsning (Lekule, 2015) 
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Snäckfräsen måste rotera ett varv för att ha skurit för alla kuggar. Exempelvis krävs det vid 
tillverkningen av ett 40-tandat kugghjul att snäckfräsen roterat 40 varv när arbetsstycket roterat 
ett (Liston, 1993). Kuggfräsning används för alla typer av seriestorlekar men är bäst lämpad för 
medelstora till stora seriestorlekar (Drozda et al, 1983). I förhållande till skavning är det både 
en snabb och billig metod.  
 

3.5.2. Hyvling 
 
Hyvling utförs genom att arbetsstycket är fastsatt på en spindel som sakteligen roterar runt.  
Samtidigt hyvlar skärverktyget bort en liten del för att succesivt skapa kuggar som visas i figur 
5. Hyveln kan bara ta bort material när de slår åt ena hållet. Det innebär att 50 % av all tid 
hyveln körs är tomgångsslag (Seibicke och Müller, 2013). Det främsta användningsområdet för 
hyvling är vid tillverkning av invändig kugg och utvändig kugg som är svåråtkomlig att 
generera med snäckfräsning (Todd, 1994). Processen är förhållandevis långsam vid jämförelse 
med exempelvis driftning och PS för tillverkning av invändig kugg. Hyvling kan genomföras 
både med skärvätska och torrt, dock används skärvätska i större utsträckning (Andersson, 
2016). 
 

 
Figur 5 Hyvling (Lekule, 2015) 

 
3.5.3. Driftning 

 
Enligt Andersson (2016) används driftning för att göra invändig kugg på kuggringar i Volvos 
fabrik i Eskilstuna. Metoden är effektiv då driften passerar genom arbetsstycket endast en gång, 
vilket ger korta cykeltider. Nackdelen med metoden ligger i själva verktygen. Dessa kan vara 
väldigt komplexa, dyra och ha långa leveranstider, dessutom behövs två verktyg för att kunna 
fortsätta produktion när det ena verktyget är på slipning. Priset och leveranstid för en ⌀30 cm 
drift är ca 1 miljon SEK och tar 14 månader att få efter beställning, detta på grund av 
komplexiteten hos verktyget (Andersson, 2016). Det medför att kostnaden för ett driftverktyg 
generellt sett är högre än andra hos tillverkningsmetoder men priset per komponent blir lägre 
vid produktion av större volymer (Van De Motter, 2007). Driften är uppbyggd med så kallade 
tänder och kan liknas med en såg, skillnaden är att tändernas höjd ökar längs med verktyget 
vilket visas i figur 6. Driftning skulle kunna liknas med hyvling men med många hyvlar som 
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sitter på rad och skär direkt efter varandra, det kan jämföras som att ha en hyvel utan 
tomgångsslag (Gonçalves och Schroeter, 2015).  
 

 
Figur 6 Driftning 

En nackdel är att metoden inte är särskilt flexibel på grund av att varje enskilt verktyg bara kan 
användas till att producera en produkt. Det gör att förvaring av driftar tar upp mycket plats och 
det kan krävas många om ett företag har en stor produktflora. Det krävs också en stor mängd 
skärvätska i denna process, för att kyla både arbetsstycke och verktyget, spola bort spån från 
skärtänderna samt minska kraftpåverkan i verktyget (Schulze et al, 2012). Problemet med 
skärvätska är att förr eller senare läcker maskinerna vilket gör att resurser behöver läggas på 
städning samt reparationer (Andersson, 2016). 
 

3.5.4. Power Skiving 
 
Metoden för PS blev patentbelagt redan 1910 av Wilhelm von Pittler, från det tog det ca 100 år 
att inse hur effektiv metod det faktiskt är. När denna teknik testades de första gångerna var inte 
maskinerna tillräckligt robusta för att klara av de vibrationer som uppstod eller var inte 
tillräckligt precisa för att förhindra deformationer i kuggflankerna, det gjorde att metoden 
hamnade i skuggan (Seibicke och Müller, 2013). I dagens fabriker blir allt mer automatiserat 
och datorstyrt, till följd av det har en uppgång av PS observerats. Tidigare har det inte funnits 
mjukvara för att simulera PS processen för en detalj i förväg, nu har maskintillverkare kommit 
allt längre på den fronten vilket gör det möjligt att planera och korrigera innan första serien ska 
tillverkas (Seibicke och Müller, 2013). 
 
PS ses som effektiv på grund av att skärprocessen sker kontinuerligt (Stadtfeld, 2014), det 
innebär att inte tid ödslas på att föra tillbaka verktyget, så kallad dötid, vilket medför att PS kan 
vara upp till fyra gånger snabbare än hyvling (Weppelmann och Brogni, 2014). Metoden är 
även flexibel då den har möjlighet att tillverka kugg både invändigt och utvändigt. I figur 7 
visas verktyg och arbetsstycke roterar åt samma håll med samma periferihastighet, skärandet 
uppstår genom att verktyget har annan vinkel i den axiala rotationen i förhållande till 
arbetsstycket (Guo et al, 2015), det kan jämföras med snäckfräsning där skärandet nästan alltid 
sker vinkelrätt mot arbetsstycket.  
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Figur 7 Power Skiving (Stadtfeld, 2014) 

Metoden ger inte upphov till temperaturer som påverkar materialegenskaperna i verktyget eller 
arbetsstycket, vilket medför att torrbearbetning är möjligt. Torrbearbetning leder till en finare 
struktur i ytan samt mindre eller likvärdigt slitage på verktyget (Stadtfeld, 2014), det innebär 
även besparingar då skärvätska inte är nödvändigt samt att detaljen ej kräver tvätt efter 
bearbetning. Risken för spill eller läckage försvinner också, vilket leder till ökad renlighet i 
fabriken samt förhindrar tid ödslad på städning.  
 
Till skillnad från driftning kan denna process justeras för att kompensera för de deformationer 
som kan uppstå vid härdning. Operatören har möjlighet att ställa om skärdjup eller liknande 
parametrar för att säkerställa kvaliteten genom hela verktygets livscykel, efter ett visst antal 
producerade detaljer kan en sådan justering behövas när verktyget blir slött och presterar 
annorlunda jämtemot ett nytt (Nikka, 2016). Själva verktyget för PS kostar betydligt mycket 
mindre än en drift, ca 20 000 SEK jämfört med över 1 miljon SEK (Andersson, 2016). 
Skillnaden är att verktyget behöver slipas oftare än en drift (Nikka, 2016), vilket bidrar till en 
ökad underhållskostnad på kort sikt jämfört med en drift men i det långa loppet blir det 
billigare. 
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4. RESULTAT (Empiri) 
 
I detta kapitel presenteras empirin vars syfte är att sammanfatta det resultat författarna erhållit 
genom undersökning av företaget, intervjuer samt de besök som har genomförts.  
 

4.1. Företagsbeskrivning 
 
Företagsbeskrivningen om Volvo Group sker ur ett övergripande perspektiv. Först presenteras 
affärsidén och deras affärsområden, därefter presenteras VPS och de produktionsområden som 
examensarbetet berör. All information gällande företagsbeskrivningen har inhämtats från 
Volvos internsidor, Violin (2016). 
 

4.1.1. Affärsidé 
 
Volvo Group vill bli världsledande i hållbara transportlösningar genom att fokusera på kunden. 
De vill erbjuda kvalitet, säkerhet och miljömedvetenhet med alla sina transportlösningar genom 
att arbeta med passion, energi och respekt för individen i företaget och för kunderna. Alla 
beslut som tas ska ha kunden i åtanke och baseras på fakta, fokus ska ligga på att skapa en 
lösning för kunden som minskar kundens kostnader och samtidigt ökar deras intäkter, det är 
grundidén för Volvos affärsverksamhet. 
 

4.1.2. Volvo Group i Världen 
 
Volvo är en av världens ledande aktörer inom lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner samt 
marina och industriella motorer. De har produktionsenheter i 19 länder i världen, Europa är 
klart störst då 55 % av alla anställda inom produktion arbetar i denna region. I Sverige finns 
produktion på 11 olika orter, från Umeå där de tillverkar förarhytter till lastbilar ner till Braås 
där de monterar dumprar. 
 

4.1.3. Volvo Construction Equipment i Eskilstuna 
 
Anläggningen i Eskilstuna tillverkar drivelinekomponenter, mer specifikt axlar och 
transmissioner till Volvos anläggningsmaskiner. Producerade komponenter levereras till de 
olika monteringsfabriker som Volvo Group har runt om i världen. I produktionen på fabriken i 
Eskilstuna utförs både bearbetning och montering vilket kräver att de har en konkurrenskraftig 
produktionsanläggning för att bibehålla en hög standard på kvalitet. 
 

4.1.4. Volvo Production System (VPS) 
 
Sedan ett antal år tillbaka har koncernen köpt upp eller skapat samarbeten med allt fler aktörer. 
På grund av mångfalden skapades tre olika utvecklingssystem för företaget vilket ledde till 
något av en segmenterad struktur inom koncernen. Volvo Group har under de senaste 3 åren 
genomfört stora förändringar i organisationsstrukturen och strävar efter att bli en mer enhetlig 
koncern. I samband med det har Volvo Group skapat en ny modell av VPS där de nu använder 
sig av ett hus enligt figur 8 för att representera VPS istället för en pyramid som de hade i dess 
föregående modell.  VPS huset ska hjälpa organisationen att skapa synergi och samarbete 
mellan dess olika grenar.  
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Figur 8 VPS-huset (Volvos internsidor, 2016) 

 
Management Commitment 
 
Engagemang från ledningen är ryggraden för vilken organisation som helst som önskar 
engagera både ledare och anställda. Volvo menar att rätt engagemang från ledningen skapar 
energi och ger samtidigt en klar riktning mot vilken företagets personal ska jobba. Volvo 
förordar också kontinuerlig förbättring inom ledarskapet genom framför allt stöttande 
ledarskap, gå och se själv (gemba), agera som förebild och att leda mot förändring.  De vill 
även förespråka en levande process som ska skapa en känsla av flyt i organisationen för att 
skapa ett mer rörligt/anpassningsbart företag. Det skall även ligga på ledningens ansvar att 
skapa och formulera en attraktiv bild för framtiden som ska guida organisationen. Det ska 
göras genom att ha en god förståelse för nuläget, sätta upp en väl genomtänkt målbild, skapa en 
plan med klar fokus och tydlig varför koppling, ha en frekvent dialog med alla anställda 
angående målbilden och att klart kunna utföra planen. Kommunikationen ska stå i centrum då 
det är en essentiell del av all form av ledarskap. Det ska stärkas genom att ha en effektiv 
kommunikationsprocess, länka kommunikationen till prestandan, var förbered och ha 
uppföljning på kommunikation, bygga upp ett förtroende och uppmuntra dialog, se till att all 
kommunikation är tydlig och att den förstås på det sätt som är menat. 
 
Performance Management 
 
Varje anställd som innehar en ledarroll ska kontrollera sin egen process på en daglig basis eller 
i realtid. Med hjälp av dagliga möten hjälper ledaren sina anställda att lösa problem eller 
avvikelser som uppstår i det vardagliga arbetet, exempelvis genom att tillhandahålla de 
nödvändiga verktygen för problemlösning eller utveckling. Alla beslut som tas relaterat till en 
process ska var baserade på fakta som är insamlad av de anställda på plats och undvika att 
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basera beslut på känslor eller erfarenhet. De problem eller defekter som uppstår på 
arbetsplatsen ska dokumenteras med till exempel foto eller utförliga beskrivningar på 
problemen, det för att visualisera vad det handlar om och lära de anställda vad de ska reagera 
på. Det är även arbetsledares roll att prioritera vilka avvikelser som är viktigast att fokusera på 
samt vem som ska utföra uppgiften. Allt detta ska presenteras av ledaren visuellt vilket gör det 
enkelt för alla anställda att förstå vad det handlar om, exempelvis med symboler och färger för 
att ge en överblick över situationen just nu. 
 
People Development 
 
För att få Volvo Group till en högpresterande organisation är människor den viktigaste 
tillgången. Det handlar om att engagera varje enskild medarbetare till att vilja förbättra 
processer tillsammans med arbetsgruppen. En viktig faktor är att få individerna att förstå att det 
handlar mycket om teamwork istället för att tro att det är enskilda hjältar Volvo är ute efter. Att 
ha ett bra teamwork i arbetsgrupperna är viktigt, där varje anställds röst görs hörd och är 
värdefull. Det är även viktigt att ha bra samarbete mellan alla arbetsgrupper inom 
organisationen för att lära av andra och tillsammans växa. 
 
Improvement Structure 
 
Framgång beror till stor del på organisationens förmåga att förändras och förbättras. Genom 
standardisering som en bas som erbjuder stabilitet kan problem exponeras och sedermera lösas. 
Problemlösning med logik och faktabaserade metoder ligger till grund för att ta hand om 
problem. Användandet av tillförlitliga verktyg och metoder gör problemlösandet effektivt. För 
att se var dessa problem kommer ifrån skall även en systematisk analys göras där problem ska 
ses som möjligheter och angrips med 3G; Gemba, Gembutsu och Genjitsu. Till detta ska det 
även finnas en supportstruktur som kan vägleda och stödja organisationen i förbättringsarbetet. 
 
Lean Practises 
 
Målet är att enbart producera och leverera det som behövs, när det behövs, i rätt kvantitet och 
kvalitet till lägsta möjliga kostnad enligt kundens förväntan. Lean ska ses som en grundsten i 
alla organisationer som härrör Volvo Group. Genom inbyggd kvalitet (BiQ) ska Volvo sträva 
efter noll-defekts nivån. Det ska uppnås genom kvalitetsstandarder som reflekterar kundens 
behov och tekniska krav på produkten. Kvalitetsförsäkran som genom processkontroll och 
direkt feedback och aktion ska adressera problem när de uppstår. Processernas variation ska 
även de minskas för en ökad processkontroll. För att ytterligare försäkra sig om BiQ ska 
processens input kvalitet mätas och säkras. Just-in-Time (JiT) ska praktiseras för att reducera 
ledtider och anpassa batch-storleker, allt för att ta bort de icke-värdeskapande aktiviteterna. 
Genom det vill Volvo skapa flyt i produktionen som gör det enkelt att identifiera ovanligheter 
och minimera stagnation. De ska även använda sig av ett dragande-system (pull system) vars 
syfte är att skapa en mer anpassningsbar produktion som inte skapar överflödiga lager där 
problem döljs. Det skall finnas en översättning av kundbehovet till takt tid för att produktionen 
skall få god förståelse för i vilken takt de förväntas producera. Genom noggrann 
schemaläggning och utjämnad produktion ska responstiden till kunder minskas och genom det 
kunna få en god uppfattning om vilken kapacitet som behövs för att produktionen ska gå ihop. 
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End 2 End Alignment 
 
Det skall finnas en gemensam riktning hos samtliga funktioner och delar av Volvo Group för 
att kunna skapa ett effektivt samarbete mellan olika individer och team. Kommunikation och 
cross-funktionella team ska stärka samarbetet. I korthet är Volvos mål att varje output ska för 
någon annan vara en värdefull input. Det ska finnas en integration i hela organisationen. Det 
ska ske genom företagsövergripande enhetlighet och integration, delade mål och målbilder 
samt Total Value Chain and Lead Time Management. Att följaktligen också se till att skapa 
crossfunktionella team för att ta hand om problem där det i övriga fall finns gråzoner. 
 
Customer Satisfaction 
 
Taket på VPS huset handlar till största del om nöjdhet hos kunden. Basen och pelarna är det 
som leder till att kunden ska bli nöjd samtidigt som det ska påverka företagets resultat på ett 
bra sätt. Genom att jobba med VPS ska företaget förbättra sina processer och minska utgifterna 
med 2,5 miljarder kronor till 2018. Kundnöjdheten är något som återfinns i Volvo Groups 
vision och affärsidé, det är också därför taket handlar om just detta. Genom att företaget 
förbättras inom dessa områden motiveras de anställda till att fortsätta med detta arbete och sikta 
ännu högre, vilket är målet med hela modellen. På det viset ska det gå att lösa problem 
tillsammans som berör flera olika divisioner inom organisationen. 
 

4.2. Benchmarking på Volvo Powertrain i Köping 
 
För att få en djupare inblick i hur andra aktörer inom Volvo inför nya tillverkningsmetoder 
anordnades ett studiebesök på VPT i Köping. Ett antal produktionsutvecklare och kuggtekniker 
var närvarande under besöket för att kunna bidra med expertis och mer bakgrund till 
författarna. Lösningen på VPT var att de hade kvar den gamla linen samtidigt som de 
implementerade i en ny cell. De kunde då jämföra cykeltider och driftsäkerhet på ett enkelt sätt 
samt göra mätningar och jämföra detaljer tillverkade med olika metoder. Det VPT ville ersätta i 
grunden var driften som de hade haft sedan sent 80-tal med den modernare metoden PS. Då 
maskinen var relativt ny hos VPT fanns inte några direkta resultat på verktygslivslängd eller 
OEE. Cykeltiden för PS var 25 % långsammare än driften, PS hade en cykeltid på 65 sekunder 
och driften hade en cykeltid på 52 sekunder. Tidsdifferensen i bearbetningen togs igen av att 
bearbetningen sker torrt i PS-maskinen och medförde att detaljen inte behövde tvättas efter 
bearbetning. Vibrationer och ljudnivåer skiljde även hos metoderna där PS hade lägre än 
driften. Kuggtekniker Pertti Nikka på VPT menade på att det fanns många fördelar med PS 
över driften, varav den största möjligheten till att motkompensera härdförändringarna innan 
härdningen tack vare inställningar på maskinen, detta gav upphov till bättre kvalitet på 
slutprodukten.  
 
Innan implementering av metoden har en enkel och övergripande undersökning gjorts på det 
projektledaren ansåg vara relevant eller problem som uppstått när leverantören av maskin 
testkört detaljen. När besöket skedde arbetade inte projektledaren kvar på Volvo och därför 
fanns inte mer information om implementering att tillgå.  
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4.3. Intervju med produktionsutvecklingsavdelningen på VCE i Eskilstuna 
 
De anställda på produktionsutvecklingsavdelningen diskuterade vilken eller vilka luckor det 
fanns i deras dagliga arbete angående införande av nya tillverkningsmetoder. Generellt sett 
visste de inte riktigt hur processen gick till eller hur de skulle gå till väga när de hade en tanke 
om nya metoder. Ett av de största upplevda problemen var svårigheten att identifiera de viktiga 
nyckeltalen som behövs för att ledningen ska förstå varför en metod är värd att investera i. 
Frågan om hur mogen en tillverkningsmetod bör vara innan den kan plockas in i produktion var 
också en stor del av diskussionen. Det diskuterades huruvida det var möjligt att se till andra 
aktörer på marknaden om en metod fungerade och om de i sådana fall kunde använda den 
själva eller om företaget var tvungna att uppnå en egen intern lösning för att den skulle vara 
redo. Diskussionsunderlag för MRL och MTRL presenterades för gruppen i syfte av att skapa 
diskussion och lyfta fram nya sätt att tänka, speciellt framhävde de vikten av att inkludera 
metodens kvalitetsaspekter och flexibilitetsaspekter vid bedömning av en tillverkningsmetod. 
Det väckte intresse hos avdelningen och författarna fick kontaktuppgifter till Ulf Arnemo, som 
har utvecklat Volvos tolkning av MRL, för att kunna dra nytta utav varandra. 
 

4.4. Möte med Ulf Arnemo, Director Global Manufacturing Technology, och 
produktionsutveckling från VCE  

 
Arnemo presenterade Volvos MRL i stora drag och varför verktyget var viktigt att använda och 
integrera i redan befintliga processer. Eftersom att Volvo redan har ett väletablerat verktyg hur 
processer ska drivas och utföras användes samma termer och de olika gaterna översattes till 
MRL och tvärt om. Presentationen gav ytterligare djup och insikt i hur Volvo arbetar med 
MRL för både författarna och produktionsutvecklarna, vikten av dokumentation påpekades av 
Arnemo. Andersson och Magnusson ansåg att dokumentationen på avdelningen i dagsläget var 
bristfällig. Diskussion om hur verktyget kan appliceras på tillverkningsmetoder uppstod efter 
presentationen då produktionsutvecklingsavdelningen hade bakgrundsinformation om ämnet. 
Arnemo höll med på vissa punkter men stod fast vid att verktyget kunde vara applicerbart på 
tillverkningsmetoder. Författarna presenterade sedan MTRL och hur det skiljer sig från MRL. 
Alla deltagande kunde efter presentationen hålla med att det fanns luckor i MRL som skulle 
kunna fyllas med hjälp av MTRL samtidigt som de var överens om att ytterligare ett verktyg 
inte var lösningen. Istället föreslogs att bristerna i MRL gentemot tillverkningsmetoder skulle 
bli kompletterade av MTRL istället för att bli ett eget verktyg. Dock uppstod det oklarheter om 
begreppet Series capability proven som är en av nivåerna att uppnå i MTRL gällande 
serieproduktion. Diskussion huruvida det menades om det fanns någon aktör på den globala 
marknaden som kunde uppvisa att metoden är kapabel för serieproduktion var tillräckligt för att 
gå vidare eller om det handlade om företaget själva ska uppnå det i sin egen fabrik. 
Mötesdeltagarna ansåg att i det sistnämnda fallet var det i princip omöjligt att jobba vidare i ett 
projekt då bevis för serietillverkning med tillverkningsmetoden måste finnas innan den 
implementeras i produktion. 
 
En annan del som diskuterades var att i en bedömning av en tillverkningsmetod eller en MRL 
bedömning bör inte kostnader eller rörelseresultat vara med, då det görs i samband med ett 
business case innan alla projekt startar. Mötesdeltagarna ansåg att det skulle medföra onödigt 
arbete om det skulle behövas göra ytterligare en gång. Diskussion huruvida det nämnda 
business caset tar upp de gömda kostnaderna eller besparingarna i samband med nya 
tillverkningstekniker eller inte, ett exempel var skärvätska då PS har torrbearbetning. Något 
som väckte intresse hos deltagarna var hur process capability presenterades av författarna i 
samband med MTRL. Det introducerades ytterligare en variabel tillsammans med de redan 
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existerande variablerna kvalitet och pålitlighet, denna var flexibilitet. Intresset utgjordes av att 
det gav en tydligare helhetsbild över nyckeltal som de direkt kunde relatera till den egna 
fabriken. Flexibiliteten ansågs vara viktig då fabriken i Eskilstuna har en stor produktflora och 
inte volymproducerar varje detalj. Ett konstaterande gruppen kunde komma fram till var att 
Volvos MRL skulle gynnas av MTRL influenser riktat mot produktionstekniker.  
 

4.5. Produktionscell b21 
 
Besök har gjorts i produktionscell b21 på Volvo CE Eskilstuna för att kartlägga värdeflödet vid 
bearbetning av kuggring med artikelnummer 17247051.  
 

4.5.1. Layout 
 
Dell b21 består av fyra maskiner samt transport via löpande band emellan dem. Efter det att 
artiklarna läggs på bandet första gången med hjälp av en manuellt opererad lyftanordning skött 
av operatören, sker all transport mellan maskinerna automatiskt. Enda undantaget är 
laddningen av hyveln som sker med hjälp av en robot som måste övervakas av operatören.  
 

4.5.2. Flödet i b21 
 
Materialet, även kallat ämnet, ankommer till cellen i pallar. Här sker första kön innan de sedan 
läggs på rullbandet in till första svarven. Uppläggningen på bandet sker manuellt med hjälp av 
en lyftanordning i anslutning till rullbandet. På rullbandet är det ytterligare en kö på totalt 8 
ämnen. Ämnet svarvas sedan och går automatiskt vidare till driften. Svarven är taktsättande. I 
regel blev det ingen kö mellan svarven och driften, högst en eller två i kö då driften stod på 
tomgång. Ämnet driftas och läggs automatiskt på bandet in till nästa maskin (svarv 2). På 
bandet vänds ämnet för att det i svarven ska kunna bearbetas på rätt sätt. Efter svarven går 
ämnet vidare via en bana till en robot som ska ladda ämnet på rätt sätt i hyveln. 
Färdigbearbetade ämnen läggs därefter i ställ om fem för att gå vidare till härdningen och 
lämnar därefter cellen. När de härdats går de sedan tillbaka in i cellen för att paketeras i lådor 
och skickas vidare.  
 

4.5.3. Maskiner 
 
Nedan följer beskrivning av maskinerna och dess processer i produkitonscell b21 utifrån de 
observationer som gjordes vid besöket.  
 
Svarv 1 (19114), EMAG VSC 630  
 
Detta är den styrande processen för cellen och kallas för tempo 1. Det är mycket noggrant med 
säkerheten kring maskinen för att se till att operatören inte skadar sig i arbetet. För omställ och 
service av maskinen finns en utförlig och detaljerad guide tillgänglig vid maskinen. Svarven 
fick nyss en ny chuck och medan mätningarna genomförs pågår tester med nytt skär som ska 
kunna bearbeta 30 bitar innan det behöver bytas.  
 
Drift (34006), Karl Klink  
 
Omställ för driften är i förhållanden till övriga maskiner i cell b21´s omställ inte något extra 
tidskrävande. Dock har plattformen i anslutning till driften behövt byggas ut till följd av den 
säkerhetsrisk det innebär att ställa om driften då verktyget väger cirka 1400 kilogram och en 
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hänganordning måste användas för att förflytta driften. Även här fanns detaljerade anvisningar 
för standardiserade omställ.  
Omslipning av verktyg görs efter 130 till 140 meter per tand, varje omslipning sker i Köping 
och innebär att verktyget är borta i två månader. Därför krävs det dubbletter av verktyget. 
Driften som används vid tillverkning av kuggring 17247051 kostar 1,4 miljoner SEK att köpa 
in. Verktyget har sedan en livslängd på ca 10 år med den belastning som är i cell b21.  
 
Svarv 2 (19115), EMAG VSC 630  
 
Var 10:e bit mäts för att se att den håller standard. Pågår test med nytt skär för att inte behöva 
byta först än var 30:e bit. Stort fokus på säkerhet och det fanns utförlig beskrivning för hur 
omställ ska göras.  
 
Hyvel (36427), Liebherr LFS 500  
 
Kan köra 800-900 bitar med ett skärhjul och bearbetar torrt. Roboten som matar in i maskinen 
kan greppa bitarna fel, även kallat felställ, det tar ca 30 sekunder att åtgärda när båda 
operatörerna hjälps åt. Var 10:e bit ska mätas. Har stort fokus på säkerhet kring maskinen och 
standardiserade omställ. 
 
Övrigt  
Stort fokus finns på säkerhet, om det är något unikt för cellen eller inte kan inte sägas med 
säkerhet. Dock säger Juhani Vaarala, skyddsombud, att deras cell strävar efter att vara ett 
föredöme säkerhetsmässigt. Juhani är också skyddsombud tills vidare, han slutar när ny kan 
tillsättas.  
 
Det finns en säkerhetsmapp framme vid layouten av cellen. Denna är väldigt genomförlig och 
är enligt Juhani något som måste finnas för att kunna garantera operatörernas säkerhet. 
Det har pågått ett stort arbete med standardisering som syns i elementbladen och 
ställhänvisningarna vid maskinerna. 
 
Effektiviteten hos cellen mäts i OEE och cellen har den senaste tiden legat på ca 80 %.  
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4.5.4. VSM för produktionscell b21 
 
En överskådlig VSM upprättades för cell b21 med hjälp av data som samlats in vid besöket i 
produktion. Vid bedömning av en tillverkningsmetod ska en VSM likvärdig den i figur 9 
upprättas med den nya tillverkningsmetoden i bilden. Fullstor version återfinns i bilaga A 
 

 
 

Figur 9 VSM över nuvarande produktion 
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5. ANALYS 
 

MRL är en direkt vidareutveckling av TRL inriktad mot produkter istället för teknologier 
medför det naturligtvis skillnader mellan dessa, den största är var fokus ligger i de olika 
nivåerna. Det finns emellertid en koppling mellan TRL och MRL. Enligt Morgan (2015) måste 
för de flesta MRL nivåerna först en given TRL nivå vara uppfylld. Som exempel måste TRL 
nivå 3 vara uppnådd innan MRL nivå 3 kan uppnås. Det innebär att båda verktygen behövs vid 
utvärderingen av en produkts MRL.  
 
Efter studiebesöket hos VPT i Köping fick författarna en uppfattning om hur införande av nya 
tillverkningsmetoder går till i verkligheten och insåg att det skiljer sig en del från teorin. I det 
exemplet som författarna tog del av ansåg de att rapporten för den nya tillverkningsmetoden 
var bristfällig då ingen rutin för detta fanns att tillgå. Analysen av införande försvårades 
ytterligare då projektledaren inte längre var anställd hos Volvo och endast ett fåtal dokument 
fanns tillgängligt kring projektet, detta motstrider vad Arnemo (2016) och 
produktionsutvecklingsavdelningen ansåg gällande vikten av dokumentation. VPT i Köping 
hade baserat sin rapport på vad projektgruppen ansåg vara viktigt när den nya metoden 
studerades och baserades inte på någon vetenskaplig grund eller dokumenterad rutin, således 
skulle MRL med fördel ha används vid införandet för att säkerställa att tillräcklig information 
hade funnits att tillgå. Eftersom ingen rutin finns kring införandet av nya tillverkningsmetoder 
uteblev även uppföljningen av nyckeltal i den nya processen. Det kan bekräftas av Nikka 
(2016) på VPT i Köping då inga beräkningar på nyckeltal hade genomförts, en uppföljning av 
nyckeltal är oerhört viktig när en ny process implementeras om processen ska kunna förbättras 
(Erlach och Sheehan, 2016). I enlighet med vad produktutvecklingsavdelningen sade under 
intervjun med författarna hade även VPT enligt Nikka (2016) svårigheter att övertyga 
ledningen i att en ny tillverkningsmetod var värd att investera i, vilket stämmer enligt 
Harrington (1999) då ledning inte alltid förstår eller intresserar sig i tekniska termer utan enbart 
de monetära. Problemet i att inte lyckas övertyga ledningen leder till att redan existerande 
tillverkningsmetoder används i projekt istället för att våga investera i en ny metod som kan 
bidra till företagets konkurrenskraftighet som enligt Soosay et al (2016) blir allt mer viktigt. 
MRL är idag ett verktyg för att bedöma mognadsgraden i ett företags produktion för att 
tillverka en produkt, denna nivå kan presenteras för ledningen men komplikationer uppstår då 
det handlar om investeringar i en ny tillverkningsmetod: 
 

- Hur bedöms en tillverkningsmetod på en skala avsedd för produkter? 
- Vilken MRL nivå måste en tillverkningsmetod ha för att kunna föras in i produktion? 
- Går det att få en definitiv siffra som speglar hur mogen en metod är i verkligheten? 

Att bedöma en tillverkningsmetod utifrån en mognadsskala, så som MRL, tenderar att verka 
enklare i teorin än det är i praktiken. Arnemo (2016) påpekar att det finns många krav som 
behöver uppfyllas innan en metod kan bedömas som en viss MRL nivå, vid en väldefinierad 
MRL-skala ska alla krav som kan uppkomma i samband med produktionsutvecklingsprojekt 
finnas representerade i nivåerna. På VCE i Eskilstuna ville produktionsutvecklingsavdelningen 
ersätta ett antal metoder med PS då den har klara fördelar jämtemot de andra metoderna som 
presenterades i teorin. De främsta fördelarna för PS är flexibilitet jämtemot driftning, snabbhet 
jämfört med snäckfräsning och hyvling samt att bearbetningen sker torrt, alla viktiga enligt 
författarna. Anledningen till att de gamla metoderna segrade var bristen på rutiner över hur 
införande av en ny metod ska gå till. Därmed föll förslaget till ledningen om en investering då 
det inte fanns något bra sätt att presentera riktiga värden eller ha bevis på hur mogen metoden 
är. Därför menar produktionsutvecklarna att MRL behövs för att kunna göra en bedömning av 
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en tillverkningsmetod och få bättre underlag till en presentation för ledningen. Efter noggrann 
analys av Volvos MRL samt forskning anser författarna Volvos MRL som den ser ut i 
dagsläget inte är tillräcklig för att definiera en nivå på en tillverkningsmetod. Det krävs 
kriterier inriktat på processer och tillverkningsmetoder likt det som Peters (2015) kallar MTRL. 
Peters (2015) skapade MTRL utifrån de brister Peters ansåg fanns i TRL och MRL gällande 
tillverkningsteknik. Även om MTRL inte är lika väldefinierad som MRL och TRL anser 
författarna att modellen bidrar med ett ytterligare djup när tillverkningsmetoder skall bedömas. 
 
Vid bedömningskriterierna av nya tillverkningsmetoder som framförallt presenterades av 
Peters (2015) och Schuh et al. (2012) föreföll det att bedömningarna kunde komma att bli av 
mycket komplex art. Författarna befar att ett stort antal frågor och onödig komplexitet skulle en 
bedömningsskala blir otymplig att arbeta med i den dagliga verksamheten och således inte 
användas. Arnemo (2016) påpekade att det absolut viktigaste med en sådan här 
bedömningsskala, som ska föras in i Volvos redan existerande MRL, var att den skulle bli 
använd. Vidare fanns en oro om att bredden på bedömningsskalan var för stor då den enligt 
Arnemo (2016) behövde vara bred nog att appliceras på alla projekt som innefattade utveckling 
av mognad i kunskap och tillverkningsbarhet inom produktionsområdet. För att kunna vara 
såpass bred behövs en ansenlig mängd kriterier och frågor som ska kunna besvaras. Om det blir 
för stort finns även tendensen att den upplevs som svår arbetad. Därav ansågs det viktig att 
informera framtida användare av denna bedömningsskala att de kriterier som inte är aktuella 
för deras projekt ska fyllas i som Not Applicable och kan således snabbt komma förbi de 
kriterier som för deras projekt är irrelevanta. Den MRL som presenterades av Volvo hade en 
avsaknad av kriterier specifikt rörande tillverkningsmetoder och deras mognadsgrad. Likt den 
MRL som först presenterades av DoD var skalan inriktad på att bedöma hur redo en produkt är 
att tas in i produktionssammanhang och dåligt lämpad för att specifikt bedöma hur redo en 
tillverkningsmetod är för att tas in i produktionen. I meningen att bedöma tillverkningsmetoder 
uppfyllde MTRL-skalan som presenterades av Peters (2015) bättre funktionen än MRL. MTRL 
kan ses som en av alla de readiness levels som Nolte (2011) anser vara problem i och med att 
allt fler dyker upp, MTRL är dock tillräckligt väldefinierad för att användas som verktyg i 
samband med bedömning av tillverkningsmetoder när det används som komplement till MRL.  
 
De kriterier som saknades i MRL men återfanns i MTRL rörde framförallt de tekniska 
aspekterna hos en produktionsmetod och den påfrestningen som produktionsmetoden skulle 
kunna komma att ha på miljön. Utan dessa kriterier anser författarna att en bedömning av 
tillverkningsmetoder skulle ge otillräckliga data för att på ett tillförlitligt sätt bedöma en 
tillverkningsmetods mognadsgrad. Efter att MTRL presenterats för Arnemo diskuteras 
skillnader och likheter med MTRL och MRL samt varför författarna anser att MTRL är viktigt 
att ha då metoden innefattar bedömningen av tillverkningsmetoder. Efter diskussion mellan 
Arnemo och författarna framkom brister i MRL och hur MTRL skulle kunna fylla dessa. 
 
Under mötet med Arnemo (2016) klargjordes det att ytterligare ett verktyg för 
mognadsgradsbedömning inte var önskat utan att de kriterier som ansågs relevanta från MTRL 
skulle arbetas in i den redan befintliga MRL då verktyget ska vara heltäckande för alla 
utvecklingsprojekt inom Volvo Group. Det motiverades med att antalet bedömningsskalor 
skulle hållas nere för att ej avskräcka för användning eller ge intrycket av att bedömningen var 
en alldeles för komplex process. Det fruktades att de som skulle använda bedömningsskalorna i 
så fall valde att inte använda dem och istället använda de befintliga metoderna som enligt 
Magnusson (2016) och Andersson (2016) ej var tillräckliga. Nolte (2011) stödjer denna teori 
och menar att ett för stort antal bedömningsskalor leder till inflation i dess trovärdighet 
samtidigt som det ger intrycket av att vara en för komplex process för att vara användbar i 
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praktiken. Som nämnt ovan hänvisar MRL ofta till att en viss nivå av TRL skall vara uppnådd 
för att en nivå av MRL ska vara uppnådd. Således används både TRL och MRL. Författarna 
anser att det vore av större nytta att göra MTRL som en separat bedömningsskala som kan 
hänvisa till MRL på det sätt som MRL hänvisar till TRL. Därigenom bör det vara möjligt att 
undvika att komplexiteten i en bedömningsskala blir alldeles för stor vilket har som följd ett 
smidigare användande. Volvos argument grundar sig i att de bestämt en skala de ska följa, 
MRL, och därav ska det inte vara aktuellt att ta in ännu en skala.   
 
Volvo är tänkt att genomsyras av VPS och dess idéer samt värderingar. Genom att integrera 
VPS värderingar i en MRL kan Volvo således försäkra sig om att inga av de 
tillverkningsmetoder som tas in i fabriken på något sätt strider mot de grundprinciper som 
Volvo har. I särklass står säkerhet, kvalitet och miljötänk. Även om dessa uppfylls av en 
konventionell standard är det möjligt att Volvo har ännu hårdare krav på sina metoder än det 
som är minimala lagkrav. I sådana fall kan en bedömning visa sig vara överflödig. Således kan 
ses att en integration av VPS i MRL vara fundamentalt för att företaget ska kunna göra sanna 
bedömningar utifrån sin egen ståndpunkt. 
 
Vid de högre nivåerna inom MRL behandlas ständig förbättring för tillverkningsmetoder, det 
sker i enlighet med VPS huset där en av pelarna är lean practices som innefattar ständig 
förbättring. Bedömningsskalorna, TRL och MRL, gör bedömningar kring hur redo tekniker 
eller produkter är för tillverkning. Det är nära relaterat till VPS Customer Satisfaction. Via 
bedömningar som tydligt kan visa att teknologi och produkter fungerar att producera försäkras 
på så sätt att kunderna får produkter av tillfredställande kvalitet. Bedömning av 
tillverkningsmetoder blir också avgörande för kundnöjdhet då nya tillverkningsmetoder kan 
höja kvaliteten på produktionen. Kvaliteten på produktionen kommer direkt påverka kvaliteten 
på produkterna och sedermera kundnöjdheten. VPS menar att standardisering är fundamentalt 
för att kunna fortsätta förbättra processer inom det egna företaget. Användande av MRL 
innebär en standardisering i bedömningsprocessen av nya tillverkningsmetoder. MRL ger 
möjligheten till en standardiserad grund varifrån det är möjligt att implementera ständig 
förbättring. Genom uppföljning av nyligen implementerade tillverkningsmetoder där KPI mäts 
kopplas VPS samman med MRL ytterligare i och med att performance management är en 
pelare i VPS.  
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6. (DISKUSSION,) SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 

Författarna kan dra slutsatsen att enbart MRL som den existerar i dagsläget inte är tillräcklig 
för att bedöma mognadsgraden på en tillverkningsmetod. En annan brist som försvårar arbetet 
med MRL är undermålig dokumentation. På grund av det existerar inte en rutin över hur nya 
tillverkningsmetoder ska föras in på VCE i Eskilstuna. De som arbetar med 
produktionsutveckling på VCE vill börja använda en skala likt MRL då det används på global 
nivå inom organisationen. För att kunna göra det behöver den MRL utvecklad av Volvo 
utvidgas för att bli mer applicerbar på tillverkningsmetoder. Författarna anser att influenser 
från MTRL kan ge stor nytta till MRL för att bli bredare och inkludera tillverkningsteknik. 
Fördelen med att ha samma bedömningsmall för tillverkning som för produkter är att de kan gå 
hand i hand och dra nytta av varandra. För VCE i Eskilstuna skulle en rutin eller metod betyda 
möjlighet till bättre dokumentation samt uppföljningsmöjligheter. När MTRL kombineras med 
MRL tillförs ytterligare en dimension och ett annat slags djup i verktyget då det kan användas 
på en bredare front och verkligen gynna produktionsutvecklingsavdelningen. 
 

6.1. MRL matris 
 
Nedan presenteras författarnas förslag på vad som kan tillföras i Volvos MRL för att utvidga 
den till att omfatta tillverkningstekniker. Då fokus för Volvo är MRL nivåerna 4 och 6 har 
också författarna valt att fördjupa sig inom dessa nivåer och därför presenteras inte heller några 
förslag på nivåerna över MRL 6. Modellen som presenteras i figur 9 bygger på ett utdrag av 
Volvos MRL, där endast de berörda områdena upp till MRL 6 är med, ursprungs MRL upp till 
nivå 6 kompletterad med författarnas frågor kan ses i bilaga B. En större bild av författarnas 
modell återfinns även i bilaga C. 
 

 
Figur 9 MRL-tabell 

 
De områden som författarna ansåg relevanta presenteras nedan. Områdena har sin grund i 
Volvos MRL.  
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6.1.1. Technology and Industrial Base 
Området Manufacturing Technology Development kontrolleras det huruvida 
tillverkningsmetoden bevisligen fungerar för produktion. För att en tillverkningsmetod ska 
bedömas att ha uppnått MRL 4 ska denna metod bevisligen kunna producera i en 
laboratoriemiljö och möjlighet till framtida serieproduktion ska vara bevisad av leverantör av 
maskinen.  
 
På MRL 6 ska sedan tillverkningsmetoden vara testad och validerad i en produktionsrelevant 
miljö. Leverantören av maskinen ska kunna visa att deras metod fungerar i produktionsrelevant 
miljö eller hos i en line hos ett företag vars produktion kan bedömas som liknande den hos 
företaget som gör MRL bedömningen.  
 

6.1.2. Process capability & control 
 
Den första av fyra underkategorier är Modelling and simulation. Under denna handlar det om 
planering för hur produktionscellen kan komma att se ut, det kan göras med VSM och 
beräkning av olika nyckeltal. Mellan de olika nivåerna handlar det i början om en grovskiss 
över hur layouten kan se ut till de senare när VSM ska valideras om de nått upp till de utsatta 
målen. Manufacturing process maturity handlar i författarnas fall om att en tillverkningsmetod 
ska identifieras samt undersökas, detta på både global nivå likväl som inom företaget. Process 
yeilds and rates handlar om nyckeltal, även kallat key performace inicator (KPI), skall 
definieras och kravbild ska presenteras för leverantör samt följas upp för att validera att även 
de ligger på det önskade målet. Sist ligger den miljömässiga påverkan en tillverkningsteknik 
har. Med det menas inte ergonomi eller arbetsmiljö utan handlar om utsläpp, behov av 
skärvätska etc. som har negativ miljöpåverkan. Det som ska göras under denna punkt är att 
identifiera den miljöpåverkan som tillverkningsmetoden har.  
 

6.1.3. Quality management 
 
I Product & Process quality ska underhållningsrelaterade frågor ställas, flexibilitetsnivåer ska 
identifieras samt valideras för att uppnå önskad nivå. Kvalitet om leverantörer tas upp i 
Supplier quality management, där certifiering enligt företagsstandarden ingår.  
 

6.1.4. Facilities  
 
Facilities behandlas underkategorierna Tooling, som berör verktygen och maskinerna som 
hårdvaror samt varifrån dessa ska beställas, och Facility som rör huruvida de lokaler fabriken 
har lämpar sig för tillverkningsmetoden.  
I Tooling går nivåerna från att identifiera potentiella leverantörer av maskiner och verktyg vid 
nivå 3 till att ha utvärderat och valt en leverantör vid nivå 5.  
 
Som hjälp att bedöma huruvida en MRL-nivå uppfyllts har författarna valt att gå efter Volvos 
linje med audit templates som med hjälp av ett antal frågor stödjer den allmänna bedömningen 
som presenterades ovan och illustrerades i MRL-matrisen, se bild X.  
Författarna har prioriterat nivå 4 och 6 då dessa ses som speciella milstolpar inom 
bedömningen.  
 

6.2. Audit template MRL 4 
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En lista med frågor skapades av författarna som ska besvaras innan en tillverkningsmetod kan 
anses som MRL 4 återfinns i tabell 1. Författarna har valt att enbart presentera de frågor som 
inte existerade i den mall som Volvo konstruerat. Det fanns en del frågor i Volvos MRL som 
var applicerbara på tillverkningsmetoder men dessa är sekretessbelagda och visas ej i detta 
arbete.  
 
1: Technology and Industrial Base 
Have the manufacturing method proven in relevant environment? 
a Have the method been tested (internally or externally) in lab environment? 
b Have the method been proven to function sufficiently in lab environment? 
2: Process Capability and Control 
Have production processes that need to be further analyzed or simulated been identified? 
a Have an initial VSM for overall layout been done?  
b Have isolated process time been analyzed? 
Does the manufacturing method meet the environmental laws in the country? 
Does the manufacturing method meet company environmental standards? 
Does method require any toxic or hazardous material? 
Have the safety regulations and standards been analyzed?  
3: Quality 
Have maintainability been analyzed? 
a Have need for external personnel been analyzed? 
b Have the maintenance reuirements been analyzed? 
Have flexibility been analyzed? 
a How many variants of products are the machine required to produce? 
b Are the machine able to produce successors as well as predecessors? 
Have machine suppliers been certified against company standards? 
a Have machine supplier been certified in quality against company standards? 
b Have machine supplier been certified against the companys environmental standpoint? 
4: Personnel 
Have personnel been properly involved in the project? 
a Have target process engineers (IE) been consulted? 
5: Tooling 
Have necessary tooling and machinery been analyzed regarding key requirements? 
a Have the alternatives of suppliers of tools and machinery been considered? 
b Have the supplier been able to prove the quality of tools and machinery? 
c Have research of key requirements regarding tooling been done? 

Tabell 1 MRL-nivå 4, Audit Template 

Frågorna ovan ska hjälpa till i bedömningen av MRL nivå 4 hos en tillverkningsteknik, de är 
direkt kopplade till matrisen i figur 9 men dessa är mer djupgående och enklare att kontrollera. 
I Volvos nuvarande Audit Template kopplade till MRL nivå 4 finns ett hundratal frågor som 
redan existerade för bedömning av en produkts tillverkningsbarhet. De frågor som författarna 
presenterar ämnar fylla de luckor som finns angående bedömning av tillverkningsmetoder. Då 
författarna konstruerade frågematerialet togs i beaktning att flertalet frågor från existerande 
Audit template redan var applicerbara vid bedömning av tillverkningsmetoder. För att undvika 
överlapp och onödiga frågor valde därför författarna att enbart lägga till frågor där det fanns 
luckor.  Frågorna medför att små uppgifter ska göras istället för att en allt för stor uppgift 
hamnar på agendan och många småsaker kan missas.  
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6.3. Audit template MRL 6 
 
I likhet med MRL 4 har även en lista för MRL 6 konstruerats av författarna som ses i tabell 2 
nedan. 
 

1: Technology and Industrial Base 
Have the manufacturing method proven in relevant environment? 
a Have the method been tested in production relevant environment? 

b Have the method been proven to function sufficiently in production relevant 
environment? 

2: Process Capability and Control 
Have relevant analysis and simulations of the production processes been performed? 
a Have overall value stream map been updated? 
b Have impact of new value stream maps results been analyzed? 
Have relevant evaluation been made towards goals? 
a Have key requirements been evaluated against the required process capability? 
b Have key requirements been evaluated against the actual line? 
Have the safety regulations and standards been evaluated? 
a Have necessary safety regulations and standards been evaluated? 
b Are the working environment standard met as planned?  
4: Personnel 
Have the personnel been involved? 
a Have blue collars been consulted? 
5: Tooling 
Have capable machine and tooling suppliers been identified? 
a Have more than one machine supplier been evaluated? 
b Have more than one tooling supplier been evaluated? 
c Have the capable suppliers been evaluated against each other? 

Tabell 2 MRL-nivå 6, Audit Template 

 
Dessa frågor ska besvaras med dokumentation bakom varje svar för att öka spårbarheten och 
pålitligheten i projektet. Kravet på dokumentation varierar mellan de olika frågorna då vissa är 
svåra att föra specifik dokumentation över.  
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6.3.1. Manufacturing workforce 
 
I denna kategori ingår de frågor som relaterar till den personal som kommer arbeta i och runt 
den nya tillverkningsmetoden. Framförallt behandlar bedömningen i denna kategori 
personalstyrkans involvering i intagandet av den nya metoden. För att bedömningen ska 
uppnått MRL 3 krävs att involveringen av personal ska inletts. Vid bedömning på MRL nivå 6 
ska personalen vara involverade i test-linen och kunna komma med samt implementera 
förbättringar.  
 

6.4. Bedömning av Power Skiving 
 
Nedan följer en bedömning av kuggtillverkningsmetoden PSs MRL från VCEs perspektiv 
utifrån den MRL som tidigare presenterades under kapitel 6, Slutsatser och Rekommendationer 
och med stöd av Audit Template vid bedömningen av MRL 4.  
 
För att göra bedömningen krävs det att den görs utförligt och att inga steg hoppas över.  
 
Metoden PS är som metod identifierad vilket gör att den uppfyller MRL 1 och således kan 
nästa steg tas.  
 
Utredning av metoden är gjord för att få en förståelse för om, och i så all hur länge, metoden 
använts av andra. Metoden PS är redan en etablerad metod hos andra företag i världen som 
tillämpar den för tillverkning av såväl utvändig som invändig kugg. Besöket hos VPT visade 
att PS även är en metod som används inom Volvo koncernen. Med en utredning som denna 
gjord uppnår PS MRL 2.  
 
En skiss över det tilltänkta produktionsflödet med den nya tillverkningsmetoden är gjord med 
anledningen att få en första förståelse för hur tillverkningsmetoden kommer påverka flödet i 
stort. 
 
Undersökning har även gjorts angående vilken typ av underhåll som kan väntas vid maskiner så 
som utför PS. Detta gjordes i samband med besöket hos VPT.  
Vid denna tidpunkt ska även möjliga maskinleverantörer vara identifierad. I nuvarande läge har 
VCE identifierat tre stycken möjliga leverantörer av maskinlösningar för PS. Dessa tre är 
Profilator, Klingelnberg och Gleason. Med dessa punkter uppfyllda uppnår PS MRL 3.  
 
Vid MRL 4 utökas kriterierna som måste uppfyllas för att tillverkningsmetoden ska kunna 
sägas ha nått denna nivå. Som ses i tabell x nedan har en granskning med hjälp av Audit 
Template för MRL 4 som presenterades tidigare i rapporten. I denna kan ses att en övervägande 
del av kraven för MRL 4 uppfylls. Emellertid är det inte alla krav som är uppfyllda, dessa är 
antingen inte gjorda eller nästan klara. Då inte alla kraven för MRL 4 uppfylls kan ej heller PS 
utifrån VCEs perspektiv anses ha en högre MRL än 3.              
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1: Technology and Industrial Base   
Have the manufacturing method proven in relevant environment? o 
a Have the method been tested (internally or externally) in lab environment? o 
b Have the method been proven to function sufficiently in lab environment? o 
2: Process Capability and Control   
Have production processes that need to be further analyzed or simulated been identified? x 
a Have an initial VSM for overall layout been done?  x 
b Have isolated process time been analyzed? x 
Does the manufacturing method meet the environmental laws in the country? o 
Does the manufacturing method meet company environmental standards?   
Does method require any toxic or hazardous material? o 
Have the safety regulations and standards been analyzed?  o 
3: Quality   
Have maintainability been analyzed? o 
a Have need for external personnel been analyzed? o 
b Have the maintenance requirements been analyzed? o 
Have flexibility been analyzed? o 
a How many variants of products are the machine required to produce? o 
b Are the machine able to produce successors as well as predecessors? o 
Have machine suppliers been certified against company standards?   
a Have machine supplier been certified in quality against company standards?   
b Have machine supplier been certified against the company’s environmental standpoint?   
4: Personnel   
Have personnel been properly involved in the project? o 
a Have target process engineers (IE) been consulted? o 
5: Tooling   
Have necessary tooling and machinery been analyzed regarding key requirements?   
a Have the alternatives of suppliers of tools and machinery been considered? o 
b Have the supplier been able to prove the quality of tools and machinery? x 
c  Have research of key requirements regarding tooling been done? x 

 
Symbol meanings 

 
 

Fulfilled / OK o 

 
Nearly Fulfilled, Corrective action in place   

 
Not Done x 

Tabell 3 Bedömning av PS med MRL 4 Audit template 

 
Enligt bedömningen ovan har PS inte uppfyllt kraven för MRL 4, således är PS i dagsläget 
enbart MRL 3 hos VCE i Eskilstuna. Det är i det här läget förvirring uppstår, hur kan VPT i 
Köping använda sig av metoden PS när den enligt Eskilstunas mått enbart har MRL 3? Det 
beror på hur ett företag väljer att jobba med MRL eller hur bedömningskriterierna ses. Skulle 
PS analyseras med MRL och ett företag inte själva behöver undersöka och göra bedömningar 
på kriterier, till exempel genom att studera externa lösningar skulle tillverkningsmetoden 
hamna högre på skalan än den gör för VCE. Det beror till största del på att dokumentationen 
hos VCE har varit bristfällig samt att författarna anser att många av kriterierna bör bedömas på 
egen fakta och forskning om tillverkningsmetoden. Fördelen med att göra allt från grunden och 
säkerställa korrekt dokumentation är att det skapas en rutin för införande av 
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tillverkningsmetoder samt att denna metod är bevisad att fungera i företagets egen 
produktionsrelevanta miljö. Det medför att de enkelt kan använda metoden till liknande projekt 
inom företaget utan att göra en helt ny bedömning av MRL då mycket redan är dokumenterat 
och klart att godkänna. Det visar även vikten av korrekt dokumentation, sköts dokumentationen 
korrekt enligt MRL-standard kan mycket tid sparas in då nya bedömningar inte alltid behöver 
göras. Hade VPT utfört dokumentation och bedömning enligt MRL hade VCE kunnat nyttja 
VPT dokumentation i bedömningen betydligt bättre än de har möjlighet till i dagsläget. De 
kriterier som uppfyllts och som ännu ej uppfyllts enligt matris som författarna presenterade 
tidigare i avsnittet 6.1 kan ses i bilaga D. 
 
Författarna anser således att PS ligger på MRL 3 i en bedömning för VCE med reservation för 
de rödmarkerade punkterna där författarna ej besitter kunskap eller har tillgång till tillräcklig 
dokumentation i dessa punkter. Författarna har varit i kontakt med maskin- och 
verktygsleverantörer för att få en uppskattad processtid för den studerade kuggringen men 
tyvärr ej fått återkoppling angående detta. Det medför att punkterna gällande verktyg och 
leverantörer ej blivit uppfyllda då informationen saknas.    
 
Författarna vill trycka på att skalan för att bedöma en tillverkningsteknik inte stannar vid MRL 
6, utan fortsätter hela vägen upp till nivå 10. I de senare nivåerna ligger fokus mer mot 
förbättringar och validering av uppsatta nyckeltal i de tidigare nivåerna. Således handlar de 
senare nivåerna om continuous improvement och att öka metodens mognadsgrad för att lättare 
applicera tillverkningsmetoden på nya projekt. 
 

6.5. Rekommendationer 
 
Fortsatt utveckling av den redan befintliga MRL med nytillkomna kriterier baserade MTRL 
rekommenderas. Utöver en vidareutveckling i form av fler kriterier bör det ses över vilka 
kriterier som täcks in av andra delar av verksamheten. Bland annat görs det i de flesta fall 
business cases som besvarar de ekonomiska frågorna som uppstår kring nya 
tillverkningsmetoder. Således bör de ekonomiska termer som behandlas i business cases inte 
tas upp i MRL vilket skulle innebära dubbelarbete. Ytterligare dialog med de som ska använda 
MRL-skalan bör genomföras för att försäkra sig om att användarvänlig.  
 
Efter bedömning gjord med hjälp av befintlig MRL samt de kriterier baserade på MTRL som 
presenterades av författarna bedöms PS uppfylla MRL-nivå 3. Ytterligare arbete krävs för att 
VCE i Eskilstuna ska uppnå MRL 6 för PS och därmed anses vara redo att tas in i produktion. 
Författarna uppmanar VCE att fortsätta utveckla audit templates för samtliga MRL nivåer. 
 
Den huvudsakliga anledningen till användningen av MRL är att kunna få en god förståelse för 
hur redo en tillverkningsmetod är att tas in i produktion. Uppfyller den emellertid inte en nivå 
motsvarande 6 eller högre anses metoden inte redo att tas in. Emellertid är det av stor vikt att 
dokumentera även dessa metoder för att vid senare tillfälle ha möjlighet att gå tillbaka till dem 
och kunna gå vidare från där projektet senast avslutades. Med anledning av detta bör en del i 
nästa steg av utvecklingen av MRL vara uppbyggandet av en dokumentationsbank eller 
liknande sätt att enkelt kunna sortera och vid behov plocka fram tidigare genomförda MRL 
bedömningar. Då detta ligger utanför rapportens avgränsning rekommenderar författarna vidare 
studier inom området av dokumentation av MRL-nivåer och hur de på ett smidigt sätt kan 
integrera dokumentation i företags dagliga arbete. Författarna menar också att det är av yttersta 
vikt att vidare studier inom dokumentation också bör innefatta användarvänlighet och en 
enkelhet att kunna få fram det som dokumenterats när behovet finns. 
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BILAGA A – Value Stream Mapping över produktionscell b21 
 

 

43 (49) 



   
 

BILAGA B1 – Vovlos MRL 
 

 
 
Area 

Manufacturing  Readiness–– 
Level MRL 1 MRL 2 MRL 3 

Technology Maturity Should be 
  

  

Should be assessed at TRL 
 

Should be assessed at TRL 3. 
MRL Assessment     

Sub-Area \ General 
development level 

Basic manufacturing 
implications identified 

Manufacturing  concepts identified Manufacturing proof of concept developed 

 
 
 
 
 
 
Technology & 
Industrial Base 

Technology 
Transition to 
production 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
Potential sources identified to adress technology needs. 
Understand state of the art. 

 
 
 
Manufacturing 
Technology 
Development 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
New manufacturing concepts and 
potential solutions identified. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manufacturing technology concepts identified through models / 
experiments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Product 
Design 

 
 
 
 
Design for 
Manufacturing 
Program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relevant materials/ processes evaluated for 
manufacturability using experiments/ models. 

 
 
 
 
Design Maturity 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manufacturing research 
opportunities identified 

 
 
 
 
 
 
 
 
Applications defined. Broad performance 
goals identified that may drive manufacturing 
options 

 
 
 
 
 
 
 

Top level performance requirements defined. Tradeoffs in design 
options assessed based on experiments. Product life cycle and 
technical requirements evaluated 

 
 
 
 
 
 
 

Cost & 
Funding 

 
Production Cost 
Knowledge 

 
 
 
 
 
 
– 

 
 
 
 
Need for potential update of standard 
Cost model approach identified. 

 
 
 
Initial cost targets and risks identified. High level process chart model 
developed. Technology cost models developed for new process steps 
and materials based on experiments. 

 
 
Cost Analysis 

 
 
 
 
Identify any manufacturing 
cost implications. 

 
 
 
 
 
Cost elements identified. 

 
 
 
 
Sensitivity analysis conducted to define cost drivers and production 
development strategy (i.e., lab to pilot to factory). 

 
 
Manufacturing Investment 
Budget 

 
 
 
 
 

Potential investments 
identified. 

 
 
 
 
Program/ projects have reasonable budget 
estimates for reaching MRL 3 through 
experiment. 

 
 
 
 
 
Program/ projects have reasonable budget estimates for reaching 
MRL 4 at Technology Ready gate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Materials 

 

Materials Maturity 

 
 
 
Material properties identified 
for research. 

 
 
 
Material properties and characteristics 
predicted. 

 
 
 
Material properties validated and assessed for basic 
manufacturability using experiments. 

 
Materials Availability 

 
 
 
 
– 

 
 
 
Material availability assessed. 

 
 
 
Material scale-up issues identified. 

 
Materials Supply Chain 
Management 

 
 
 
 
 
 
– 

 
 
 
 
 
 
– 

 
 
 
 
 
Initial assessment of potential supply chain capability. 

 
Materials Special 
Handling 

 
 
 
 
 
– 

 
 
Initial evaluation of potential regulatory 
require-ments and special handling 
concerns. 

 

List of hazardous materials identified. Special handling procedures 
applied in the lab. Special handling concerns assessed. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Process 
Capability & 

Control 

 
Modelling & 
Simulation 

 
 
 
 
 
 

– 

 
 
 
 
 

Initial models developed, if applicable. 

 
 
 
 
Identification of proposed manufacturing concepts or producibility 
needs based on high-level process flow-chart models. 

 
 
 
 

Manufacturing Process 
Maturity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manufacturing methods 
identified. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identification of material and/or process 
approaches. Investigation of chosen 
manufacturing method done. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document high-level manufacturing processes. Critical manufacturing 
processes identified through experimentation. 

 
Process 
Environment 
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BILAGA B2 – Volvos MRL 
 
  

 

Process Yields and 
Rates 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Initial estimates of yields and rates based on experiments or 
state of the art. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quality 
Management 

 
Quality 
Management 

 
 
 
 
 
 
– 

 
 
 
 
 
 
– 

 
 
 
 
 
 
– 

 
 
Product & Process 
Quality 

 
 
 
 
 
 
 

– 

 
 
 
 
 
 
 

– 

 
 
 
 
 
 

Maintainability investigated. 
 
 
 
Supplier Quality 
Management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Manufacturing 
Workforce 

 
 
 
Manufacturing 
Engineering and 
Operators 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N  f t i  kill  id tifi d   

 
 
 
 

Facilities 

 
 
Tooling 

 
 
 
 
 
 
 
– 

 
 
 
 
 
 
 
– 

 
 
 
 
 
 
Possible suppliers of machines and tools identified. 

 
 
 
Facility 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Specialized facility requirements/needs identified. 

 
 
 
 
Manufacturing 
Management 

 
 
Planning & 
Scheduling 

 
 
 
 
 
 
 

 
– 

 
 
 
 
 
 
 

 
– 

 
 
 
 
 
 
 

 
– 

 

Materials Planning 
 
 
 
 
 
– 

 
 
 
 
 
– 

 
 
 
 
 
– 
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BILAGA B3 – Volovs MRL 
 
  

Technology Ready 
Technology Characterized & 
Application  Readiness 

Concept Gate, Implementation 
Readyness 

 MRL 4 MRL 5 MRL 6 
 Should be assessed at TRL 4. Should be assessed at TRL 5. Should be assessed at TRL 6. 
 Audit template exist  Audit template exist 
 Capability to produce the technology in a 

laboratory environment Capability to produce prototype components in a 
production relevant environment. Capability to produce a prototype system or sub- 

system in a production relevant environment 

 
Technology Transition to 
production 

Industrial base capabilities surveyed and known 
gaps/risks identified for prefered concept, key 
technologies, components and/or key processes 
A) Has the Project achieved an acceptable level of 
technology maturity? 

Industrial base capabilities assessment initiated to identify 
potential manufacturing sources. Sole/single/foreign 
source vendors and vendors of technologies with 
potential obsolescence issues have been identified and 
planning has begun to minimize risks. 

Industrial Capability Assessment has been performed on 
related sites (both for inhouse manufacturing , supplier incl. 
sub-suppliers and subcontractors) 
A) Has the Project achieved an acceptable level of 
technology maturity? 

 
 

 
Manufacturing Technology 
Development 

Manufacturing Science & Advanced Manufacturing 
Technology requirements identified. 
A) Has the industrial base supporting this effort been 
characterized? 
B) Are industrial capacity and capabilities adequate to 
support business needs? 
C) Have required manufacturing technology 
development solutions been demonstrated in a 
laboratory environment? 
Manufacturing method proven (internally/externally) in 
a lab environment and series capability shown by the 
machinery supplier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Required manufacturing technology development efforts 
initiated, if applicable. 

 
 
 
equired manufacturing technology development solutions 
demonstrated in a production relevant environment 
A) Has the industrial base supporting this effort been 
characterized? 
B) Are industrial capabilities and capacity adequate to 
support business needs? 
C) Has the method been tested in relevant environment 

 
 
 
 
Design for Manufacturing 
Program 

 
Initial producibility and manufacturability assessment of 
preferred systems concepts completed. Results 
considered in selection of preferred design concepts 
and reflected in Technology Development Strategy for 
key components/ technologies. 
A) Has the design been developed with 
production/manufacturing representatives? 
B) Have alternative design approaches been 
developed considering design for manufacturing? 
C) Does the product and process design still reflect the 
performance desired for this Phase? 
D) Is the tooling design plan on schedule? 

 
 
 
 

 
Producibility and manufacturability assessments of key 
technologies and components initiated as appropriate. 
Ongoing design trades consider manufacturing 
processes and industrial base capability constraints. 
Manufacturing processes assessed for capability to test 
and verify in production, and influence on operations & 
support. 

 
 
 
 

 
Preliminary DFMA studies performed 
A) Has the design been developed with 
production/manufacturing representatives? 
B) Has the Production performance baseline been 
established and validated? 
C) Have technical acceptance criteria been established? 
D) Is the tooling design plan on schedule? 

 
 
 
 
Design Maturity 

Systems Engineering Plan and Test & Evaluation 
Strategy recognize the need for the establishment/ 
validation of manufacturing capability and  
management of manufacturing risk for the product life 
cycle. Draft Key Performance Parameters (KPPs) 
identified for preferred systems concept. System 
characteristics and measures to support required 
capabilities identified. Form, fit, and function constraints 
identified, and manufacturing capabilities identified for 
preferred system concepts 

 
 
 

Lower level performance requirements sufficient to 
proceed to preliminary design. All enabling/critical 
technologies and components identified and product life 
cycle considered. Evaluation of Critical Characteristics 
initiated. Product data required for prototype component 
manufacturing released 

 
 
 
 
 
 
 
All enabling/critical technologies/components have 
successfully been demonstrated. 
TRL 6 reached 

 
 
Production Cost Knowledge 

Manufacturing, material and special requirement cost 
drivers identified. Detailed process chart cost models 
driven by process variables. Cost driver uncertainty 
quantified. 
A) Has a target cost been established for all key 
components and manufacturing value add? 

Prototype components produced in a production relevant 
environment, or simulations drive end-to-end cost 
models. Cost model includes materials, labor, 
equipment, tooling/(Special Test Equipment, setup, yield/ 
scrap/rework, WIP, and capability/capacity constraints). 

 
 
Cost model updated and detailed. 
A) Has a target cost been established for all key components 
and manufacturing value add? 

 
 
Cost Analysis 

Producibility cost risks assessed. Initial cost models 
support Analysis of Alternatives and Alternative System 
Review. 
A) Have potential cost drivers been identified? 
B) Has a cost reduction plan been developed for 
selected cost target deviations? 

Costs analyzed using prototype component actuals to 
ensure target costs are achievable. Decisions regarding 
design choices, make/buy, capacity, process capability, 
sources, quality, Critical Characteristics, yield/rate, and 
variability influenced by cost models. 

Costs analysed based on latest findings 
A) Are cost drivers being monitored for potential growth or 
improvement? 
B) Has a cost reduction plan been developed for selected 
cost target deviations? 

 

Manufacturing Investment 
Budget 

 
Manufacturing technology initiatives identified to reduce 
costs. Program has reasonable budget estimate for 
reaching MRL 6 by CS Gate. Estimate includes capital 
investment for production-relevant equipment. All out- 
standing MRL 4 risk areas understood, with approved 
mitigation plans in place. 

 
 
Program has updated budget estimate for reaching MRL 
6 by CS Gate. All outstanding MRL 5 risk areas 
understood, with approved mitigation plans in place. 

 
 
Program has reasonable investment budget estimate for 
reaching MRL 8 by Start of Production. All outstanding MRL 
6 risk areas understood, with approved mitigation plans in 
place. 

 
Materials Maturity 

 
Projected materials have been produced in a 
laboratory  environment. 
A) Have all materials been characterized for maturity? 

New materials have been manufactured or produced in a 
prototype environment (maybe in a similar application/ 
program). Maturation efforts in place to address new 
material production risks for technology demonstration. 

 
Material maturity verified through technology demonstration 
articles/parts/components. 
A) Have all materials been characterized for maturity? 

 
Materials Availability 

Projected lead times have been identified for all difficult- 
to-obtain, difficult-to-process, or hazardous materials. 
Quantities and lead times estimated. 
A) Have material availability issues been identified? 

Availability issues addressed for prototype build. 
Significant material risks identified for all materials. 
Planning has begun to address scale-up issues. 

Long-lead items identified. Components assessed for future 
phase-out risks. 
A) Have material availability issues been identified? 

 
Materials Supply Chain 
Management 

 
 
Survey completed for potential supply chain sources. 
A) Has the Suppliers Supply Chain management 
system been analyzed (new critical technologies) 

 
 
 
 
Potential supply chain sources identified and evaluated. 

Critical suppliers list updated. Supply chain plans in place 
(e.g. teaming agreements, etc.) supporting a development 
contract award. 
A) Has the suppliers Supply Chain Management System 
been analysed (part of APQP for Key Component, and PPAP 
for other parts)? 

 
Materials Special Handling 

List of hazardous materials updated. Special handling 
procedures applied in the lab. Special handling 
requirements identified. 
A) Have special handling issues been identified (new 
critical technologies)? 

Special handling procedures applied in production- 
relevant environment. Special handling requirement gaps 
identified. New special handling processes demonstrated 
in lab environment. 

 
Special handling procedures tested in production-relevant 
environment. 
A) Have special handling issues been identified? 
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BILAGA B4 – Volvos MRL 
 

 
 
Modelling & Simulation 

Production modeling/ simulation approaches for 
process or product are identified. 
D) Have production processes that need to be further 
analyzed or simulated been identified? 
E) Have initial VSM for overall layout been done? 

 
 
Initial model/ simulation (product or process) developed 
at the component level and used to determine 
constraints. 

Initial model/simulation developed at the subsystem or 
system level, and used to determine system constraints. 
A) Have production processes lines to be modeled been 
identified? 
Update of overall VSM, impact analyzed. 

 
 
 
 
Manufacturing Process 
Maturity 

 
 
 
 
Complete a survey to determine the current state of 
critical processes. Preliminary Bill of Process drafted 
(according to Manufacturing Concepts) 
C) Have all of the critical processes been clearly 
defined? 
D) Does the Project have a Variation and Variability 
Reduction Plan? 
Working environment standards identified according to 
company standards 

 
 
 
 
 
 

 
Maturity has been assessed on similar processes in 
production. Low volume production proven in test line 
(internally/externaly). Process capability requirements 
have been identified for pilot line, Low Rate Initial 
Production and Full Rate Production. 

 
 
Manufacturing processes demonstrated in production 
relevant environment. Collection or estimation of process 
capability data from prototype build has begun. Process 
capability requirements refined. Bill of Process defined 
according to Manufacturing Concepts 
E) Have all of the critical processes been clearly defined? 
F) Has process maturity been assessed on similar processes 
in production? 
G) Have key characteristics and process capability indexes 
been documented? 
Evaluation if working environment standards are met done. 

 
Process Environment 

 
 

Environmental impact identified. 
  

 
 
 
Process Yields and Rates 

 
Yield and rates assessment on proposed/ similar 
processes complete and applied within Analysis of 
Alternatives. 
E) Have serial production tooling requirements been 
initiated? 
F) Have knowledge regarding isolated process time 
been analyzed? 

 
 
 
 
Target yields and rates established for pilot line, Low 
Rate Initial Production, and Full Rate Production. Yield 
and rate issues identified. Improvement plans developed/ 
initiated. 

Yields and rates from production-relevant environment 
evaluated against targets and the results feed improvement 
plan. 
C) Have Yield goals been established? 
D) Have tooling requirements been identified? 
E) Have special test equipment (STE) requirements been 
identified? 
Key requirements evaluated against the required process 
capability. 

 

Quality Management 
 
Quality strategy identified as part of the Technology 
Development Strategy and included in Systems 
Engineering Plan (SEP). 
A) Has the Project developed a quality plan? 

 
 
 
Quality strategy updated to reflect Key Characteristic 
identification activities. 

 
 
Initial quality plan and quality management system is in 
place. 
A) Has the Project developed a quality plan? 

 
 
Product & Process Quality 

Product inspection and acceptance testing strategy 
identified as part of the Technology Development 
Strategy and included in Systems Engineering Plan 
(SEP). 
Required flexibility level of process equipment 
identified. 
Maintainability proven. 

 
 
Roles and responsibilities identified for acceptance test 
procedures, in-process and final inspections, and 
statistical process controls for early prototype units. 
Flexibility level proven. 

 
 
 
Initial requirements identified for acceptance test procedures 
and in-process and final inspection requirements for early 
prototype. 

 
 
 
Supplier Quality Management 

 

Potential supplier base quality capabilities and risks 
identified, including sub-supplier quality management. 
C) Has the Suppliers´ Quality model been analyzed? 
D) Has the Key Supply Chain quality management 
structures been identified? 
Machine supplier certified according to the company 
standards. 

 
 
 
 
 
 

Supply base quality capabilities and risks identified, 
including sub-supplier quality management. 

 
 

Supply base quality improvement initiatives identified 
addressing supplier Quality Management System shortfalls, 
including sub-supplier quality management. 
A) Has the Suppliers´ Quality model been analyzed? 
B) Has the Key Supply Chain quality management structures 
been identified? 

 
 
 
Manufacturing Engineering and 
Operators 

 
Manufacturing skill sets identified and production 
workforce requirements (technical and operational) 
evaluated as part of Analysis of Alternatives. Availability 
of process development workforce for the Technology 
Development Phase determined. 
A) Has the Project initiated a plan to minimize the 
requirements for special skills? 
B) Has training been initiated for special skills required? 
Target process flow engineers (IE) consulted. 

 
 
 
 
 
 

Skill sets identified and plans developed to meet 
prototype and production needs. Special skills 
certification and training requirements established. 

 
 
 
 

Resource and competence plan exists and skills available. 
A) Has the Project completed a plan to minimize the 
requirements for special skills? 
B) Has training been initiated for special skills required? 
Blue-collars consulted. 

 
 
Tooling 

 
 

Tooling/System Inspection & Test Equipment 
requirements are considered as part of Analysis of 
Alternatives. 

Identify Tooling and Special Test/Inspection Equipment 
requirements and provide supporting rationale and 
schedule. 
Demands of tooling and machinery to the machine 
suppliers specified. Demands of process key 
requirements identified and specified. 

Prototype tooling and Test Equipment concepts 
demonstrated in production relevant environment. Production 
tooling and Test Equipment requirements developed. 
Capable machine and tooling suppliers identified (two or 
more). 

 
 

Facility 

 

Availability of manufacturing facilities for prototype 
development and production evaluated as part of 
Analysis of Alternatives. 
A) Have initial facility requirements/needs been 
identified? 
B) Will specific facilities be in place and validated? 

 
 
 
 

Manufacturing facilities identified and plans developed to 
produce prototypes. 

 
 

Manufacturing facilities identified and plans developed to 
produce pilot line build. 
A) Have facility requirements/needs been identified? 
B) Will specific facilities be in place and validated? 

 

 
Planning & Scheduling 

 

Manufacturing strategy developed and potentially 
integrated with acquisition strategy. Prototype schedule 
risk mitigation efforts incorporated into Technology 
Development Strategy. 
A) Has the Manufacturing Plan been initiated? 

 
 
 
 

Manufacturing strategy refined based upon preferred 
concept. Prototype schedule risk mitigation efforts 
initiated. 

 

Initial manufacturing approach developed. All system-design- 
related manufacturing events included in Project Plan. 
Manufacturing risk mitigation approach for pilot line or 
technology insertion programs defined. 
A) Has the Manufacturing Plan been updated? 

 
Materials Planning 

 
 
Technology component list developed with associated 
lead-time estimates. 

Technology part list maturing. Make/buy evaluations 
begin and include production considerations reflecting 
pilot line, Low Rate Initial Production, and Full Rate 
Production needs. Lead times and other risks identified. 

 
Most material decisions complete (make/buy), material risks 
identified, and mitigation plans developed. Bill Of Material 
initiated. 
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BILAGA C – Författarnas MRL 
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BILAGA D – Bedömning av PS med MRL 
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