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Abstract  
 

 

 

 

 

 

THIS PAPER IS BASED on thesis work done at Volvo CE Component 
Division in Eskilstuna, from April to October 2007. The thesis work 
considered industrial robots within lean production. The purpose was to 
come up with guidelines on how to work with industrial robots and 
design productions cells in a lean environment. The authors have used 
various techniques e.g. literature study, study visit and interviews to reach 
their result. First the authors tried to make a picture of and define lean 
automation and then they wanted to compare that picture with the 
present state of the factory.  The purpose was to limit the thesis work to 
the part of automation that is built by industrial robots and therefore only 
this type of automation is considered in the current state analysis. The 
authors consider that a holistic view and a stable foundation are the most 
important things to start to work with lean automation. The result that is 
presented in this thesis is most of the times far from specific for the design 
of the individual cells since the authors felt it more important to focus on 
building the right environment for lean automation. The easiest and 
quickest way to summarize the work is the guidelines that are based on 
the current state analysis made at CE Component Division and the 
authors’ definition of lean automation. The purpose of the guidelines are 
to give Component a picture of how to work to create clearer directives 
when, where and how much the company wishes to implement 
automation. At the same time they are also meant to help build a structure 
for work with maintenance, internal transports, packaging etc. The paper 
also presents a way to work as well as a suggestion on how to work with 
building an individual cell could be conducted.  

 



 

Sammandrag 
 

 

 

 

 

 

 

  

DEN HÄR RAPPORTEN BYGGER på ett examensarbete som utfördes på 
Volvo CE Component Division i Eskilstuna från april till oktober 2007. 
Examensarbetet behandlade området industrirobotar i ett lean 
produktionssystem och hade som syfte att komma med riktlinjer på hur 
arbetet med industrirobotar bör bedrivas och robotceller designas i en lean 
produktionsmiljö. Författarna har använt sig av ett antal olika sätt, bl.a. 
litteraturstudier, studiebesök och intervjuer för att komma fram till sitt 
resultat. Först försökte författarna göra sig en bild av och definiera lean 
automation för att sedan jämföra den bilden med situationen i fabriken. 
Utgångspunkten var att begränsa arbetet till den del av automationen som 
är uppbyggd med industrirobotar och i nulägesanalysen kartlades därför 
endast de celler som innehåller industrirobotar. Författarna anser att för 
att arbeta med lean automation är helheten och grunden det viktigaste. 
Det resultat som presenteras i den här rapporten koncentrerades därför 
kring att skapa förutsättningarna för lean automation. Arbetet kan enklast, 
snabbast sammanfattas i de riktlinjerna som togs fram utifrån 
nulägesanalysen och definitionen av lean automation. Riktlinjerna är 
tänkta att ge Component en bild på hur de bör arbeta för att skapa klarare 
direktiv när, var och hur mycket företaget önskar att automatisera. 
Samtidigt som de även är tänkta att bygga upp en struktur för arbete med 
underhåll, interna transporter, emballage etc. Rapporten presenterar även 
ett tänkt arbetssätt samt förslag på hur arbetet med att utforma den 
enskilda cellen bör bedrivas.  



 

Förord 

 
Detta examensarbete är utfört på Volvo Construction Equipment Component 
Division i Eskilstuna under perioden april till och med oktober 2007. 
Examensarbetet är ett projekt som framkommit ur samarbetet mellan 
Mälardalens högskola, Robotdalen och Volvo CE och är det avslutande steget i 
civilingenjörsutbildningen Innovation och produktdesign 180p, vid Mälardalens 
högskola i Eskilstuna. 

Vi vill tacka alla på avdelningen TMPP Produktionsutveckling där vi varit 
stationerade under arbetets gång. Alla har varit till stor hjälp under hela vårt 
examensarbete och vi har trivts utmärkt och blivit väl omhändertagna och 
bemötta. Ett stort tack även till alla andra medarbetare på Volvo CE Component 
som på något sätt blivit ”insyltade” i vårt examensarbete. Många har delat med 
sig av sina kunskaper och erfarenheter och utan Er skulle vi inte kunnat 
genomföra detta examensarbete.  

Slutligen vill vi tacka våra handledare Tero Stjernstoft på Volvo, Mats Jackson 
och Mikael Hedelind på Mälardalens högskola. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Volvo CE Component Division har under 2006 påbörjat ett stort projekt, 
vilket går under namnet Component Step 2009 (CS09) med mål att 
transformera produktionsanläggningen till att fungera i riktlinje med 
produktionsfilosofin Lean Produktion. I detta mycket omfattande arbete 
som pågår har frågor uppkommit huruvida industrirobotik har någon 
plats i det nya produktionssystemet. Därav har ett samarbetsprojekt, Lean 
Automation, mellan Volvo CE Component Division och Mälardalens 
högskola inletts.   

Under vintern 2006-2007 genomfördes en förstudie på Volvo CE 
Component Division (hädanefter kallat Component). Förstudien visade på 
att det finns ett behov av en nulägesanalys och även en fortsatt studie av 
hur automation, och särskilt industrirobotik, kan användas på företaget. 
Detta examensarbete är en del av det fortsättningsarbete som rapporten 
från Mälardalens högskola (MDH) rekommenderade.  

 

1.2 Problemformulering 

För att vara konkurrenskraftiga i dag måste företag vara väldigt 
produktiva och flexibla för att kunna möta kundernas krav på korta 
leveranstider, bra kvalité och låga priser. En fördel med automation är att 
det kan öka företags produktivitet samt att operatören kan undvika 
arbeten som är DDD (Dull, Dirty, Dangerous) d.v.s. enformiga, smutsiga 
och farliga (www.thefreedictionary.com). Dessvärre har automation också 
mindre bra sidor, det är ofta en stor engångskostnad vid investeringen och 
det är lätt att övarautomatisera vilket kan göra att systemet blir känsligt 
för förändringar och väldigt stelt.  

Ett lean produktionssystem ska bland annat vara robust och flexibelt och 
det kan anses svårt och konfliktfullt att kombinera industrirobotar och 
lean. En anledning kan vara att företagen uppfattar industrirobotar som 
komplexa och svårhanterade och anser att de bli mer flexibla och robusta 
utan dem. 

Under denna rubrik förklaras bakgrund, 
problemformulering, mål och syfte med 
examensarbetet. 
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Den här rapporten har som mål att besvara frågan:  

Hur bör Component på lämpligaste sätt lägga upp sitt arbete med 
industrirobotik i den ”nya” fabriken? 

 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att kartlägga hur industrirobotik används 
på Component samt komma med förslag på direktiv för detta 
användande.  

Målet är att ta fram riktlinjer för arbete med lean automation, som baseras 
på de principer, grunder och verktyg som ett lean produktionssystem 
erbjuder och samtidigt sammanfläta det med hur Component har valt att 
arbeta med sin transformation till ett lean produktionssystem.  

Riktlinjerna tas fram för att Component senare skall kunna utveckla sin 
egen automationsstrategi. 

 

1.4 Omfattning & avgränsningar 

Arbetet med kartläggning av nuläget begränsas till att endast behandla 
den del av automationen som är uppbyggd med hjälp industrirobotar. 
Den del av automationen som är uppbyggd kring en yt- eller linjeportal 
kommer inte att ingå som del av kartläggningen.  

Riktlinjer ska tas fram som omnämner så många som möjligt av de 
aspekter som påverkar automation (robotik) i ett lean produktionssystem.  
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2 Metod 

2.1 Val av ämne 

Patel och Tebelius (1987) beskriver forskningsprocessen som ett ramverk 
av valpunkter i förhållande till forskarens roll och arbetsuppgifter. Ett 
problem formuleras utifrån ett intresseområde som antingen har sitt 
ursprung inom forskarsamhället eller formuleras av en uppdragsgivare. 
Den här rapporten är resultatet av en kombination av dessa två. Ett 
intresse fanns från Mälardalens högskola (MDH) att utreda huruvida 
industrirobotar har någon plats i ett lean produktionssystem och 
Component som befinner sig mitt i en stor lean transformation hade ett 
behov av att få liknande frågor besvarade samt att arbeta fram ett verktyg 
alternativt modell för hur arbetet med lean robotceller bör bedrivas.  

Två uppdragsbeskrivningar författades, en av handledaren på Component 
samt en av handledarna tillsammans med författarna. En gemensam 
uppdragsbeskrivning som kombinerade de olika krav och önskemål som 
uppkom sammanställdes sedan av författarna och arbetet med 
examensarbetet påbörjades.  

 

2.2 Ansats 

Problemområdets art förtydligades genom diskussioner mellan författarna 
för att komma fram till bästa angreppssätt. Enligt Patel och Tebelius (1987) 
är den övergripande problemformuleringen ofta för vid för att en 
undersökning ska kunna utformas och därför måste de olika områdena 
samt delaspekter identifieras. Frågor som måste besvaras är av vilken 
karaktär problemet är och om det krävs en deduktiv eller induktiv ansats. 
Problemspecificeringen ligger sedan som grund och motivering för de 
avgränsningar (se kapitel 1.4) som gjorts.  

En deduktiv insats bygger på att forskaren utifrån redan existerande 
teorier framställer hypoteser och påståenden om verkligheten som sedan 
beprövas. Den induktiva däremot bygger på att forskaren börjar i den 

I det här kapitlet ger författarna sin redogörelse över 
hur arbetet genomförts. Vilka metoder som används 
och varför, hur källor valts och granskats m.m. 
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andra änden, i verkligheten och gör empiriska studier som senare 
genererar en teori (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). 

Ansatsen till den här rapporten är huvudsakligen induktiv och författarna 
har valt att arbeta enligt Patel och Tebelius (1987) Figur 1. Under tidens 
gång har problemställningen preciserats och rapporten kommer lämna 
möjligheter för vidare forskning.  

 

  

Figur 1, Forskningsprocessen illustrerad som ett cirkulärt skeende. (Patel och 
Tebelius 1987) 

 

Enligt Patel och Tebelius (1987) är ovanstående bild egentligen en 
idealbild, då alla sekvenser i bilden är avskilda från varandra. Faktum är 
att i verkligheten så överlappar de olika stegen varandra och under tiden i 
forskningsprocessen erhåller forskaren nya kunskaper som kanske tvingar 
forskaren att gå tillbaka vissa steg. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Arbetet delades in i tre faser som presenteras nedan. Bicheno (2004) 
nämner att det ibland kan vara bra att arbeta från höger till vänster, eller 
som han också skriver att börja med målet, och det har även varit 
författarnas utgångspunkt vid planeringen av arbetet.  

Fas 1 

I fas 1 så genomfördes litteraturstudier, studiebesök och intervjuer för att 
bygga en stabil grund att arbeta vidare från samt för att få en djupare 
förståelse av problemområdet. Intervjuerna skedde med både personal på 
Component och med andra för området intressanta personer.  

En nulägesbild av hur robotik används på Component togs också fram. 
Detta gjordes genom intervjuer med operatörer, tekniker, genom 
insamling av data i fabriken samt egna observationer.  
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En del av fas 1 var också att med hjälp av insamlad information skapa den 
bild av lean automation som riktlinjerna (fas 2) ska sträva efter att uppnå.   

Fas 2 

Utifrån det som framkommit i fas 1 utformades riktlinjer (bilaga 4) för att 
arbeta med lean automation på Component. Här skedde även en viss 
komplettering till litteraturstudien. Ett viktigt moment i fas 2 var 
diskussioner och feedbacken i examenarbetesmöten, både på MDH och på 
Component.  

Sedan togs det fram ett utkast på förslag till arbetsgång (bilaga 1) för 
uppbyggnad av robotcell. Den tillsammans med en kravspecifikation 
(bilaga 5) som författarna rekommenderar, är tänkt att fungera som en 
gemensam grund för framtagandet av robotceller på Component.  

Fas 3 

Den avslutande fasen innebar en diskussion kring riktlinjernas 
generaliserbarhet. 
 

Rapportskrivning 

Rapportskrivning pågick löpande. Författarna valde att försöka hålla 
större delar av rapporten så generella som möjligt för att på så sätt göra 
rapporten läsvärd för flera läsare, men givetvis speglar resultatet 
situationen på Component.  
 

Möten 

Examensarbetsmöten har hållits kontinuerligt både på MDH och 
Component. 

På Component har möten genomförts nästan varje vecka från och med 
arbetsvecka sex. Närvarande vid dessa möten var, utöver författarna, 
handledare Tero Stjernstoft samt två andra examensarbetare från Luleå 
tekniska universitet. En öppen dialog har förts angående båda de 
pågående examensarbetena.  

På MDH har möten genomförts med cirka tre-fyra veckors mellanrum 
sedan starten av examensarbetet. Vid dessa möten har handledarna Mats 
Jackson och Mikael Hedelind, samt två andra examensarbetare från MDH 
deltagit.  

Internt i examensarbetsgruppen har möten genomförts efter behov.  

 

2.4 Val av teoretisk referensram 

Författarna beslutade sig för att läsa in sig på fyra huvudområden; Lean 
produktion, automation, robotteknik och lean automation.  

Sökandet efter litteratur skedde i första hand via MDHs bibliotek och 
tillhörande databaser samt Internet.  
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2.5 Studiebesök och intervjuer 

För att samla in ytterligare information valde författarna att i tillägg till 
studerad litteratur även genomföra studiebesök (bilaga 2) och intervjua 
olika personer på Component samt externa personer. En intervju bygger 
på frågor vilket innebär att intervjuaren är hänvisad till intervjuobjektets 
villighet att svara. Patel och Tebelius (1987) beskriver att i situationer som 
doktor-patient eller arbetssökande-intervjuare är detta sällan något 
problem men att den som blir intervjuad i andra sammanhang ofta 
behöver motiveras. För att motivera de som har intervjuats för den här 
rapporten har författarna huvudsakligen använt sig av att förklara syftet 
med intervjun och varför just deras svar är av stor vikt.   

 

2.6 Källkritik 

Det har funnits mycket information om de valda områdena och det har 
därför handlat om att sortera och välja rätt. Dock kände författarna tidigt 
att det var svårt att hitta bra litteratur och artiklar om lean automation och 
har därför valt att förklara begreppet baserat på författarnas antagande 
och annan inläst litteratur, se kapitel 6. Författarna har sorterat bland de 
källorna som använts enligt nedan: 

Vid tryckta källor, som författarna anser vara tillförlitliga, har en 
bedömning utifrån ålder gjorts vid sammanställningen av den teoretiska 
referensramen. Författarna har försökt att referera till källor som inte är 
äldre än tio år. Artiklar har bedömts genom att författarna har försökt 
finna likvärdig information i annan källa alternativt en sökning på 
artikelförfattaren för att utifrån träffar bedöma dennes trovärdighet.  

Internet har varit ett naturligt inslag i informationssökningen och där har 
samma förhållningssätt som vid artiklar praktiserats.  

Författarna har också försökt att vara objektiva och använda minimalt av 
material från texter som författarna uppfattar vara skrivna som reklam.  

 

2.7 Metodkritik 

I början av arbetet gick mycket tid åt till att diskutera uppgiften och flera 
gånger beslutade författarna sig för ett arbetssätt att arbeta efter för att 
sedan gå tillbaka och på nytt diskutera uppgiften, vad den egentligen 
innebar osv. Detta resulterade i att författarna bestämde sig för en ny 
utgångspunkt och mer eller mindre började om. Så här i efterhand inser 
författarna att mer tid kanske borde ha lagts på att förstå uppgiften i det 
inledande skedet istället för att stressa med att börja eftersom detta 
resulterade i en del mindre viktigt arbete. Författarna vill dock inte påstå 
att det var helt onödigt då det trots allt har bidragit till att skapa en 
helhetsbild av situationen på Component.  
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När beslut väl togs att arbeta så som presenterats här har arbetet flutit på 
relativt problemfritt. Givetvis har författarna hamnat i diskussioner om 
hur bäst gå tillväga för att uppnå väntat resultat i enskilda situationer men 
detta har kunnat lösas genom samtal mellan författarna eller i 
referensgrupperna.  
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3 Teoretisk referensram 

3.1  Lean produktion – historia och filosofi 

Den japanska industrin var i kris efter andra världskriget och vände sig 
mot väst för att söka inspiration. Representanter från Toyota besökte på 
1950-talet Fords fabriker. Bland annat på grund av de förhållanden, den 
låga tekniska utvecklingen och brister på resurser i landet, kunde Toyota 
inte bara kopiera Fords masstillverkning. De tvingades ta fram egna 
lösningar som fokuserade på att hushålla med resurserna (Womack & 
Jones, 1996). Däremot kunde företaget anamma Fords grundidé med 
kontinuerligt materialflöde (i form av den löpande linan) för att utveckla 
ett system med enstycksflöde och att eliminera slöseri. Toyotas unika sätt 
att betrakta och anamma tillverkning på kom att kallas för TPS, Toyota 
Produktion System (Liker, 2004). 

När oljekrisen slog till klarade Toyota krisen bra och runt omkring började 
intresset växa för hur det var möjligt. Många företag har sedan dess 
försökt kopiera Toyota Produktion System men deras framgångar har 
varit väldigt varierande (Liker, 2004). Toyota har arbetat efter och 
utvecklat sitt arbetssätt i mer än 50 år, det tog t.ex. 30 år att bara få 
filosofin att genomsyra hela företaget.  

Begreppet ”Lean produktion” myntades av de två författarna James P. 
Womack & Daniel T. Jones när de 1990 lanserade sin bok ”The machine that 
changed the world”. I boken presentas resultatet från deras omfattande 
forskning av Toyota som började 1979. Resultaten från studien visar på ett 
mycket mera effektivare sätt att producera på än den traditionella 
masstillverkningen (Liker, 2004). De kallade filosofin för lean (från eng. 
snål) just för att den gör mer med mindre (Womack och Jones, 1996). Där 
finns teorier och filosofier som bland annat resulterar i hur företag bättre 
kan organisera och sköta sina kundkontakter, handha sin 
produktutveckling och produktion och uppnå kortare ledtider. Lean 
produktion ansågs vara resultatet av det man åstadkommer när man 
applicerar Toyota Produktion System på alla enheter i företaget (Liker, 
2004). 

Det här avsnittet är tänkt att ge läsaren en 
presentation av begreppen Lean produktion och 
automation, allmänt och med robotteknik. Teorin 
ska stödja kapitel 6 (lean automation) och de 
riktlinjer som presenteras i bilaga 4. 
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3.1.1 Principer och grunder 

Lean har två huvudmål, eliminera muda (japanska för slöseri) och skapa 
värde för kunden. Det förekommer många felaktiga uppfattningar om 
lean produktion, bl.a. att det handlar om att banta ner olika avdelningar 
till färre folk och göra arbetarna sysslolösa. Detta är helt fel. Syftet med 
lean är att minimera produktionstider, använda mindre mänskligt arbete 
(vilket inte är samma sak som mindre arbetskraft), mindre ytor, mindre 
investeringar i verktyg, kortare utvecklingstider av produkter, mindre 
lager och mindre fel. Detta resulterar oftast inte i färre arbetsuppgifter och 
mindre arbete utan snarare i att mera av båda delarna måste till.  

De fem grundprinciperna i lean (Womack & Jones, 1996): 

Specificera värdet för kunden - En kritisk startpunkt i leanfilosofin är värde. 
Företaget ska producera med kunden i fokus och göra endast det som 
skapar värde för kunden, d.v.s. endast det kunden vill ha och är villig att 
betala för. Ett sätt att göra det är att producera en sak i taget, d.v.s. att ha 
ett enstycksflöde. Det är viktigt att kartlägga alla aktiviteter som ingår i 
produktionen och att känna till vilka som tillför värde för att kunna 
eliminera de som inte gör det. 

Identifiera värdeflödet – Värdeflödet är sammantaget alla aktioner som krävs 
för att sammanställa produkten. Detta inbegriper hela kedjan, såsom 
konceptutveckling, design, produktion och lansering. Följande typer av 
verksamheter ska identifieras i värdeflödet.  

1) De som verkligen tillför värde till produkten, ex. borrning, limning, 
svetsning.  

2) De steg som inte tillför värde men är oundvikliga. 

3) De steg som inte tillför något värdet och faktiskt går att undvika.  

Flow – Skapa ett flöde i produktionen istället för att ha stationslösningar. 
Den som egentligen var först med att fullt ut realisera ett flöde var Henry 
Ford. Det var den ”löpande lina” som han satte upp för att tillverka T-
Forden.  

Pull - I ett pullsystem dras produkter genom system till skillnad från ett 
pushsystem där produkterna puttas ut. I ett pushsystem produceras ofta 
produkter som ingen vill ha. Tanken med ett pullsystem är att kunden 
”drar” ut de produkter som den vill ha. Det skapar mindre lager (muda) 
eftersom endast det kunden vill ha produceras. 

Perfection -  Skapa ett transparent företag. Perfektion ska inte bara gälla på 
kvalitetssidan utan det omfattar också planeringen så att man producerar 
exakt det kunden vill ha exakt när kunden vill ha det, för ett överkomligt 
pris och med minimalt slöseri. Perfektion innefattar också att alltid arbeta 
med ständiga förbättringar. 
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Toyota templet 

Följande metafor (Figur 2) används ibland för att förklara hur Toyota 
Produktion System är uppbyggt och tankarna kring det. Templets olika 
delar symboliserar principer, metoder och verktyg samtidigt som de 
förklarar hur allting hänger samman till en helhet.  
 

 
Figur 2, Lean Templet 
 

Grunden i templet är stabilitet och standard. Väggarna är ”Just-In-Time1” 
(JIT) och ”Jidoka” (automation med ett mänskligt sinne). Dessa bär 
tillsammans upp taket som symboliserar att ha kunden i fokus. Hjärtat i 
templet är engagemang och lagarbete med flexibla, motiverade 
lagmedlemmar som ständigt söker en bättre väg och ett bättre arbetssätt.   

Målet är att producera den högsta kvaliteten till det lägsta priset på kortast 
tid samtidigt som slöseri elimineras.  I dagens samhälle ställer kunderna 
allt högre krav och många företag har därför radat upp flera aspekter som 
är viktiga i jakten på kundfokus, produktivitet, kvalitet, kostnad, säkerhet 
och miljö, leveranstid samt moral och etik.  

 

Muda - Olika sorters slöseri.  

Allt som inte tillför slutprodukten någonting är muda d.v.s. slöseri. Värde, 
d.v.s. det kund är villig att betala för är motsatsen till muda.   

Enligt Dennis (2002) finns det åtta olika sorters muda, se Figur 3.  
 

                                                      
1 Just- In- Time, Orderstyrd produktion. 
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Figur 3, Åtta sorters muda 

 

Överproduktion - Att överproducera är att ”göra” saker som inte kunden 
inte vill betala för.  
T.ex.,  

• Bygga och underhålla stora lager 

• Extra arbetare och maskiner 

• Extra delar och material 

• Extra energi, olja och elektricitet 

• Extra truckar, lastpallar 

• Extra ränta på lån 

• Gömda problem 

 

Väntan - Tillexempel om en operatör måste vänta på att få material 
uppstår slöseri i form av väntan. Väntan på att en maskin ska bli 
reparerad är också muda. 

Transport - Detta problem finns både på makronivå och på mikronivå (vid 
arbetsstationerna). På makronivå märks det vid ineffektiv planering av 
fabriken. Onödiga transporter som kunde ha minimerats med en bättre 
planerad fabrik. Att producera i mindre batcher minskar också 
transportmuda, eftersom det är enklare att förflytta batcherna mellan 
arbetsstationerna. På mikronivå är det hur produkterna blir förflyttade i 
arbetsstationerna. Transport, väntan och rörelse är närliggande muda. 

Överarbete - Detta är en svårupptäckt form av muda som är kopplat till att 
göra mer än kunden kräver. T.ex. att producera saker som har mer 
avancerad teknologi än vad kunden efterfrågar. 
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Lager – Slöseri i form av lager uppstår när det finns onödigt råmaterial i 
lager samt delar eller PIA (produkter i arbete). Detta sker vid MRP 
planering (Material Requirements Planning) istället för att använda sig 
utav ett pullsystem där marknaden ”drar” ut produkterna ur produktion. 
Om stationerna producerar i sin egen takt och inte bryr sig om hur mycket 
nästa har att göra skapas PIA. 

Omarbete - Omfattar allt material, tid och energi som behövs läggas för att 
reparera defekter. 

Rörelse – Slöseri med både mänskliga och maskinella rörelser.  Slöseri med 
mänsklig rörelse är starkt förknippad med ergonomi. En dålig 
ergonomiskt planerad arbetsplats bidrar med negativ påverkan på 
produktiviteten och kvaliteten samt säkerheten.  

Slöseri med kompetens - Uppstår när det finns brister på kommunikation 
mellan avdelningar, till leverantörer och kunder. Detta hämmar flödet av 
kunskaper, idéer, kreativitet och skapar frustration.  

3.1.2 Att implementera 

Många företag, däribland Volvo (se kapitel 4.3), har gjort sin egen version 
av Toyota huset. Precis som Toyota har dessa företag upptäckt att det inte 
går att kopiera ett produktionssystem. Varje företag måste göra på sitt sätt, 
filosofierna måste passa in på de egna företaget och där anpassas till dess 
egen verksamhet, vare sig det gäller produktion eller service. Bara genom 
att göra på sitt sätt kommer företag att uppnå de fördelar som de söker i 
och med ett lean produktionssystem. 

Det tar tid att implementera och skall ta tid att implementera för att få ett 
bra resultat. Lean omfattas dels av principer samt av en hel del verktyg. 
Ofta har företag en tendens till att bara använda sig av de verktyg som 
finns och inte arbeta enligt principerna. Varje princip, metod och verktyg i 
templet är sammanlänkad till en helhet. Kraften i Lean-templet ligger i 
den kontinuerliga förstärkningen av de bärande koncepten genom 
ständiga förbättringar. 

Många är det som skrivit böcker och artiklar med koncept om hur ett 
företag ska transformera dess gamla traditionella masstillverkning till ett 
lean produktionssystem. En av orsakerna till att det är svårt att genomföra 
detta är att det kommer alltid att finnas ett motstånd till förändring 
speciellt förebyggande förändringsarbete (Ahrenfeldt, 2001). Ofta är det så 
att en tredjedel är direkt negativt inställda till förändringar, en tredjedel 
vacklar och en tredjedel är positiva (Nord et al, 1997). Filosofierna kring 
lean måste därför få rotas hos medarbetarna i organisationen så att 
insikten om vilka möjligheter som finns får växa fram. Förändringsarbete 
är resurskrävande och till största del går det ut på att förändra människors 
värderingar och det tar tid. Tillämpandet av mycket utbildning och 
diskussioner kommer att gynna utvecklingen av nya attityder, 
värderingar och beteenden (Nord et al, 1997). På transformationens väg 
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kommer företagets egna riktlinjer och specifika filosofier att frodas fram 
(Womack och Jones, 1996). För att få ett väl fungerande företag måste 
också filosofierna från lean anpassas till hela organisationen, från alla 
administrativa processer till produktion. För att få produktionssystemet 
att växa så finns det flera komponenter som måste vara med, nedan 
presenteras några (www.ivf.se). 

Visualitet (Visuell verksamhetsstyrning) – En visuell arbetsmiljö är 
uppbyggd av standardiserade skyltar, etiketter och färgkodade 
markeringar o.s.v. Därmed kan även de som inte är insatta i processen 
snabbt förstå den samt identifiera avvikelser från uppsatt standard. 
Visuell verksamhetsstyrning handlar om att skapa en arbetsmiljö som är 
lättöverskådlig, tydlig och synlig för alla. Mycket av den 
produktionsrelaterade informationen ska kunna nås direkt från 
fabriksgolvet. Produktionsrelaterad information ska vara placerad ”där 
det händer” d.v.s. direkt på fabriksgolvet. Ett ytterligare steg mot visuell 
verksamhetsstyrning är att placera produktionsrelaterade kontor nära 
produktionen.   

Användandet av whiteboards stödjer och underlättar visuell 
verksamhetsstyrning. Teamet involveras och stimuleras till att själva 
analysera och förbättra processen. Datorer är ovärderliga när det gäller 
produktionsplanering, materialstyrning o.s.v. men är för visuell 
verksamhetsstyrning opassande då de ger en känsla av att gömma 
information samt saknar ett allmänt användargränssnitt. Visuell 
verksamhetsutveckling används inte bara till att skapa en grundläggande 
stabilitet utan bör ses som ett verktyg för att arbeta med ständiga 
förbättringar inom lean. 

Ledningens engagemang – För att få hela förändringen att genomsyra hela 
företaget är det viktigt att även ledningen visar ett genuint intresse för 
förändringen.  

Involvera alla – För att uppnå allas engagemang är det också viktigt att alla 
får bli engagerade. Ta tillvara på den kunskap och kraft som finns hos 
medarbetarna, detta är en förutsättning för att få önskade effekter av 
arbetet.  

Enkla metoder – Gör det enkelt! Avancerade metoder och tekniska 
lösningar hjälper inte alltid företaget.  

Gå dit där det händer (Gemba) – Istället för att sitta på möten och diskutera 
hur problem skall lösas, gå ut i verksamheten för att kunna hitta orsakerna 
till problemen.  Statistik och uppföljningssystem säger inte allt. 

Disciplin – Följ avtalade standarder, tills nya kommit till verket. Detta för 
att få det långsiktiga arbetet med ständiga förbättringar.  

Ingen syndabock – Låt miljön vara så pass öppen att alla medarbetare 
känner sig trygga och bekväma så att förslag om förbättringar verkligen 
kommer fram. 
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Det finns en stor förbättringspotential i svensk industri, vid en övergång 
från traditionell massproduktion med många mellanlager till lean 
produktion (www.ivf.se). För att uppnå detta måste företagen våga 
utmana sina processer, både fysiska och mentala (Womack & Jones, 1996). 

 

3.2 Lean produktion - Verktyg 

Här presenteras en del av de verktyg som används inom lean produktion.  

3.2.1 5S 

5S fokuserar på att skapa en ren och prydlig arbetsplats genom att ändra 
medarbetarnas attityder.  

Verktyget fokuserar på standardisering samt organisatoriska aspekter och 
bör ligga till grund för, men även integreras med, visuell 
verksamhetsstyrning. I 5S arbetas det efter fem steg (Dennis, 2002): 

• Sort (sortera) 
• Set in order (organisera) 
• Shine (rengör) 
• Standardize (standardisera) 
• Sustain (upprätthålla) 

 

S1, Sort - Sortera ut det som är inkurant. Här ligger fokus på att göra sig av 
med allt som ej längre används samt dela in allt i olika grupper beroende 
på användningsfrekvens. Detta görs genom systematisk klassificering av 
alla föremål. Det som används varje dag bör således alltid vara 
tillgängligt, medan det som används en gång i veckan plockas fram vid 
användning (Bicheno, 2004). Det som aldrig används i dagsläget skrotas. 
Vid tveksamheter bör föremålet rödmärkas med information som, 
beskrivning, ID och antal, anledning för rödmärkning, datum och avdelning 
(Dennis, 2002). Därefter bör föremålen placeras i ett för ändamålet avsett 
utrymme. Om det rödmärkta föremålet inte använts inom en viss 
tidsperiod bör det skrotas. Det är viktigt att detta moment sker 
fortlöpande för att undvika att travar av inkuranta föremål förblir 
liggandes i produktionen. Detta bör även tillämpas i kontorsmiljön. 

S2, Set in order - Organisera produktionen efter flöden. Här handlar det om att 
placera utrustning i enlighet med flödet för att reducera den tid som inte 
tillför värde till den tillverkade produkten. Försök alltid placera det som 
används på dess optimala plats. Gör en layoutanalys över dagsläget samt 
hur det skulle kunna vara (Dennis, 2002). Identifiera nuvarande 
flödesproblem och försök eliminera dessa i den framtida layouten. Här är 
det viktigt att involvera alla medarbetare för att påvisa att de har 
möjlighet att påverka sin arbetssituation. 
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S3, Shine - Identifiera och eliminera källorna till smuts. Rengör och kontrollera, 
städa upp t.ex. oljespillet men ifrågasätt varför det läcker och gör något åt 
grundproblemet (Bicheno, 2004).   

De två föregående stegen (S1 och S2) har nu frigjort både golv- och 
förvaringsytor. En ren och välorganiserad arbetsplats höjer i allmänhet 
arbetsmoralen, samt ger utomstående ett bättre intryck vid besök. De 
huvudsakliga frågorna att ta ställning till är (Dennis, 2002): 

• Vad ska rengöras, hur ska det rengöras, vem ska rengöra, hur pass rent 
är tillräckligt rent? 

• Avsätt tid för detta och tillhandahåll den utrustning som behövs samt 
gör städningen till en del av de dagliga rutinerna.  

S4, Standardize - Standardisera arbetsrutiner och instruktioner. För att 5S ska 
fungera effektivt måste standarder för de olika stegen upprättas och 
tillämpas. Standarder är enkla, tydliga, visuella samt tydligt visar när de 
frångås. 

S5, Sustain - Motivera till fortsatt engagemang. För att 5S-principen ska 
upprätthållas måste den förankras i organisationen och bli en del av 
företagskulturen. Detta görs genom att motivera samtliga anställda att 
medverka, göra uppföljningar och mätningar samt påvisa fördelarna 
genom att presentera uppnådda resultat. 

3.2.2 Standardiserat arbetssätt 

En av grundidéerna inom lean produktion är att standardisera, både 
arbetssättet och produkter.  Att standardisera handlar överskådligt om att 
hitta det mest effektiva och säkraste sättet att arbeta på, dokumentera 
detta och införa det som rutin för att sedan vidareutveckla ytterligare från 
detta nya utgångsläge, se kapitel 3.2.4 om Kaizen. 

Arbetssekvens är den ordning i vilken arbetet utförs. För att säkerställa ett 
homogent utfall där alla slutprodukter är identiska krävs det att alla 
ingående sekvenser i en process utförs på identiskt sätt varje gång och att 
dessa standardiseras. Standardiserade arbetssekvenser bör även utformas 
för att minska spill och öka antalet värdeökande aktiviteter i processen.  

Det förespråkas inom lean att operatörerna ska hitta och upprätta de bästa 
arbetsrutinerna eftersom det är de som bäst känner processen men även 
för att öka graden av engagemang och känslan av delaktighet hos 
operatörerna (Bicheno, 2004). Ett ytterligare skäl är att operatörer och 
ingenjörer ibland använder sig av olika ”språk” och att budskapet kan gå 
förlorat om den som är tänkt att använda standarden finner språket för 
krångligt.  

Standardiserade arbetssätt gäller inte enbart produktionen utan även 
andra rutiner d.v.s. t.ex. möten, kommunikation och andra aktiviteter. Det 
är sedan viktigt att tänka på att arbete med standardisering inte är statiskt 
utan en ständigt utvecklande process. Upptäcks en annan metod som ger 
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maximal säkerhet, kvalitet och produktivitet så skrivs standarden 
självklart om till den (Bicheno, 2004).  

3.2.3 Jidoka 

Det japanska ordet Jidoka är en sammansättning av tre kinesiska tecken 
(Dennis, 2002): 

• Ji, representerar arbetaren själv.  
• Do, refererar till arbetsrörelse.  
• Ka, är böjningsändelsen på ordet.  
På Toyota definieras Jidoka som ”automation med ett mänskligt sinne”. 
Jidoka är en revolution inom kvalitetsstyrning då tanken är att skapa 
felfria processer genom kontinuerlig förbättring av: 

• Processkapacitet 
• Snabb upptäckt av fel 
• Feedback 
Sakichi Toyoda, Toyotas grundare, uppfann 1902 en vävstol som 
stoppades automatiskt om någon tråd gick av. Detta var startskottet för ett 
automatiserat klimat där en operatör kunde handskas med flera vävstolar 
samtidigt. Uppfinningen minskade både defekter och väntetider vilket i 
sin tur bidrog till en ökad produktivitet (Dennis, 2002). 

Tanken med Jidoka är att kvaliteten ska byggas in i processen, och det 
betyder att det behövs ett system eller en metod som automatiskt kan 
stoppa produktionen när fel upptäcks. Detta förhindrar i sin tur att fler 
felaktiga detaljer blir producerade och går vidare i produktionen (Liker, 
2004). 

Stora kvalitetsproblem leder till många stopp i produktionen vilket 
minskar produktiviteten och såväl kostnader som ledtider ökar (Dennis, 
2002). Hög andel defekter gör det omöjligt att bedriva verksamhet enligt 
Just-In-Time2. I ett lean produktionssystem är det därför av stor vikt att 
det produceras till rätt kvalitet vid första tillfället. Därför behövs metoder 
som förbättrar processens tillförlitlighet och därmed minskar antalet fel 
och defekter d.v.s. höjer kvalitén (Liker, 2004).  

En man vid namn Shigeo Shingo började därför utveckla Jidoka-
konceptet. Efter 26 års arbete lyckades han minska uppfattningen om att 
användandet av SPC, Statistical Process Control, var det optimala och 
Jidoka introducerades som en allmänt accepterad metod för 
kvalitetsförbättring (Dennis, 2002). Inom lean uppmuntras nu 
operatörerna att stoppa produktionen när de upptäcker ett fel eller en 
avvikelse i produktionen eller produkterna. Grunden till felet ska 
omgående hittas utan att ytterligare felaktiga detaljer produceras. 
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En utav metoderna som Toyota använder sig utav för att få bort brister i 
produktionen och processerna är det berömda ”snöret”, Andon-snöret. 
Vid alla flöden i Toyotas fabriker i hela världen finns ett snöre som varje 
operatör uppmanas att dra i om denne upptäcker fel och avvikelser. Syftet 
med snöret är att det aldrig ska produceras några defekta produkter. 
Toyota har genom snöret gjort det till allas ansvar att förbättra kvalitén 
genom att uppmana till handling vid defekter. Upptäcks inte felen kan 
ingen förbättring ske. Filosofin bakom detta är att om produktionen 
stoppas och fel löses så kommer med tiden produktion aldrig stanna - 
Stop the produktion so the produktion never stops 
(www.toyotainbusiness.se).  

Ett av målen med Jidoka är också att inspektera allt, dvs. bedriva en 
hundra procentig inspektion. Det finns flera olika inspektioner som alla 
har olika mål. Vissa utförs för att finna defekter, några reducerar 
defekterna och en annan typ förhindrar defekter.  

För att nå målet på noll defekter införde Shingo ett koncept som han 
kallade för poka yoke. Poka betyder oavsiktligt fel och yoke betyder 
förhindrande. Poka Yoke är enkla och billiga metoder eller uppfinningar 
som används för att i förebyggande syfte undvika felaktiga utfall. När en 
poka yoke upptäcker ett fel ska det antingen ge en varningssignal eller 
stanna processen för att hindra att fler producerade enheter blir defekta 
(Dennis, 2002). 

Exempel på vanliga fel inom produktionen är: 

• Saknade processer 
• Processfel 
• Felaktigt placerade delar 
• Delar saknas 
• Fel delar 
• Fel del förd genom processen 
• Fel maskinoperation 
• Justeringsfel 
• Felinställd/felmonterad utrustning  
• Ofullständigt förberedda verktyg och fixturer  

 
Poka yoke används för att upptäcka tre olika huvudsakliga avvikelser 
(Dennis, 2002): 

• Avvikelser i arbetsstycke 
• Avvikelse i arbetsmetod 
• Avvikelser från ett uppsatt målvärde eller standard 
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Avvikelser i arbetsstycket berör dess form, vikt samt dimensioner. Ett 
exempel på poka yoke som används inom detta område kan vara en våg 
som kontrollerar att arbetsstycket har rätt vikt. 

En fotosensor som registrerar hur många gånger operatören rör 
arbetsstycket kan upptäcka avvikelser i arbetsmetoden då operatörerna kan 
missa att utföra vissa moment. 

För att upptäcka avvikelser från uppsatt målvärde kan exempelvis ljussensorer 
användas. Dessa kan t.ex. undersöka och se till att ett korrekt antal hål har 
borrats i arbetsstycket innan det tillåts gå vidare till nästa steg i 
produktionen. 

Välutformade Poka Yoke har följande egenskaper: 

• De är enkla är långlivade och kräver lite underhåll. 
• De har hög tillförlitlighet. 
• De är billiga. 
• De är utformade för att passa in på arbetsplatsen. 
• De inspekterar till 100 %. 
• De förebygger kvalitetsproblem. 
 

Poka yoke reducerar även arbetarnas mentala och fysiska börda genom att 
eliminera behovet av att konstant behöva kontrollera vanliga fel som leder 
till defekter. Genom att hitta fel så tidigt som möjligt i processen och 
åtgärda fel vid källan, sparas tid och pengar gentemot vad det kostar att 
åtgärda felen senare i produktionen (Dennis, 2002). 

3.2.4 Allas inblandning och stegvisa ständiga förbättringar (Kaizen) 

En viktig del för att lyckas med ständiga förbättringar är att få alla 
medarbetarna att känna sig delaktiga i utvecklingsarbetet. Ett sätt att göra 
det på är att låta medarbetarna arbeta i team.  

En japansk metod (Kaizen) handlar om att arbeta med ständiga 
förbättringar inom alla delar av en organisation. Kaizen går ut på att hela 
tiden utföra små stegvisa förändringar för att förbättra exempelvis 
kvalitet, leveranstider, kostnader eller säkerhet. Det är vikigt att engagera 
alla medarbetare oavsett position och arbetsuppgifter (Bicheno, 2004).  

Arbetet med Kaizen utförs oftast i små team bestående av både chefer och 
anställda. Teamet träffas för att identifiera, analysera och lösa process- och 
kvalitetsproblem. Tanken bakom det här arbetssättet är att det är 
medarbetarna, som är närmast processen, som är bäst lämpade att 
identifiera de förändringar som behövs (Dennis, 2002).  

Kaizen är även en metod som kan användas med avseende att förbättra 
förhållandena mellan företaget och dess leverantörer och kunder.  
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En metod för att lösa problem och fel som uppstått och få till små 
förändringar är att använda ”5Why´s”, ”fem varför”.  För att hitta 
grundorsakerna till det uppkomna felet ska den som utreder ställa sig 
frågan varför fem gånger. Det kan visas sig vara små saker som orsakar 
stora fel, t.ex. om en oljefläck upptäcks på fabriksgolvet, kan detta i 
slutänden leda till att det uppdagar ett betydligt större problem. En liten 
oljefläck på ett fabriksgolv kan ge ett helt annat svar än vad som 
förväntades:  

• Det är en oljefläck på golvet. Varför?  
• För att en maskin läcker olja. Varför läcker maskinen olja?  
• För att packningen är sönder. Varför är den det?  
• Vi köpte undermåliga packningar. Varför då?  
• Vi gick efter priset. Varför?  
• Inköparna premieras för kortsiktiga besparingar.  

Så problem med skitiga och oljiga fabriksgolv kanske inte ligger i att 
någon operatör städat för dåligt. För att slippa olja på golvet i det här fallet 
måste företaget ändra sin strategi för inköparna. Om utredaren bara ställt 
ett eller två "varför" hade åtgärden blivit att torka upp oljan och byta 
packning, medan grundorsaken till problemet hade kvarstått 
(www.toyotainbusiness.se).  

3.2.5 VSM, Value Stream Mapping (Värdeflödeskartläggning) 

En viktig förutsättning för att kunna bli bättre på något är att veta hur det 
ser ut och görs nu. Value Stream Mapping, VSM, är ett verktyg som 
hjälper till att kartlägga nuläget samt belysa potentiella 
förbättringsområden. När VSM genomförs är det viktigt att involvera 
ledare från de berörda området, operatörer, personer från nästa område 
som ska kartläggas etc. Kartläggningen bör inte utföras av experter 
(Bicheno, 2004).  
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 Figur 4, Exempel på Value Stream Mapping (Från Dennis, 2002) 
 

VSM är i likhet med många av metoderna inom lean produktion ett 
visuellt verktyg och därför används symboler, se Figur 4, för olika 
funktioner och steg inom produktionen. Tanken är att kartan efter 
upprättande ska vara synlig i produktion och att den ska bidra till 
idégenerering. Bicheno (2004) skriver att arbetarna ska uppmuntras till att 
anteckna och skriva notiser vid kartan. Det är även viktigt att kartan 
dateras och att den tas ner efter några månader, den får inte bli en del av 
inredningen.  

Följande punkter bör genomföras innan kartläggningen påbörjas: 

• Informera om processen. Genomför om möjligt besök på avdelningar 
som redan blivit kartlagda för att ge de inblandade en bild av vad det 
handlar om. 

• Bilda en kartläggningsgrupp. Gruppen bör exempelvis bestå av 
avdelningschefer, operatörer, interna kunder och eventuellt även 
leverantörer. 

• Samla information från dess rätta miljö vilket innebär att personen som 
samlar in informationen måste ute i produktionen, detta arbete kan 
inte genomföras från kontoret. 
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• Bestäm när kartläggningen ska ske, försök undvika toppar eller dalar i 
produktionen. 

• Besluta från vilket håll kartläggningen ska ske. D.v.s. ska 
utgångspunkten vara start- eller slutpunkten av produktionsavsnittet.  

Fördelen med VSM är att det ger en strukturerad bild av produktionen. 
Det är då lättare att identifiera områden som kan förbättras för att minska 
muda då onödiga steg i produktionen blir synliga.  

3.2.6 SMED, Single-minute exchange of dies 

Ett arbetssätt inom lean produktion är SMED, d.v.s. att aktivt arbeta för att 
minska ställtider. Metoden presenterades av Shigeo Shingo och under en 
lång period gjordes inga förändringar av eller tillägg till det arbetssättet. 
Först 2001 gjordes en betydande förändring av metoden av en grupp från 
Baths universitet.  

Nedan presenteras Shingos metodik (Bicheno,2004).  

• Identifiera och klassificera interna och externa aktiviteter, alltså vad 
som gör i cellen respektive utanför. Filma? 

• Skilj mellan externa och interna aktiviteter. Externa aktiviteter som kan 
förberedas ska maximeras. Ta bort eller minimera aktiviteter som inte 
tillför något, t.ex. att hämta verktyg.  

• Försök att omvandla interna aktiviteter till externa. Detta görs genom 
förberedelse. 

• De interna aktiviteter som är kvar, se till att de blir så enkla och snabba 
som möjligt att fixa genom att ta till lösningar som t.ex. muttrar som är 
lätta att lossa.  

• Slutligen, minska externa tider så att de inte överstiger den tid som 
finns tillgänglig mellan ställen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

3.3 Automation 

I två artiklar i tidningen Tema Automation intervjuas bland annat Ove 
Leichsenring, marknadsansvarig på ABB Automation Technologies och 
Per Jansson chef på ABB Robotics.  

Svenska företag kan dramatiskt öka sin konkurrenskraft genom ökad 
automation. Tyvärr är det fortfarande så att många fabriker utnyttjar sin 
maskinpark och sina resurser dåligt. ”I många fall under 50 procent av 
den tid som fabriken är igång, det vill säga när helger och andra ledigheter 
räknats bort” säger Ove Leichsenring (Skagerlind, 2006a).  

Automation är ett sätt att ändra den här bilden. Automation innebär bl.a. 
att en maskin eller process systematiseras så att arbete periodvis kan 
bedrivas utan att en operatör behöver finns på plats, d.v.s. ingen 
produktionstid behöver gå förlorad vid luncher, möten etc. Automation 
kan även ses som att en bättre ergonomisk arbetsmiljö uppnås för 
operatörer och att produkternas kvalitet förbättras eftersom automation 
innebär en högre repeterbarhet. Per Jansson säger att en helautomatiserad 
process är en kvalitetshöjning och en kvalitetssäkring i och med att cykeln 
är stabil (Skagerlind 2006b). 

Automation innefattar allt från att låta en CNC-maskin utföra 
bearbetningen till att koppla maskiner till olika typer av 
hanteringsutrustning. I den här rapporten presenteras robotar som 
lösningen vid behov av automatisk hantering av material men det är dock 
viktigt att inte glömma bort andra alternativ3. Det är alltid situationen som 
bestämmer automationsnivån, se längre ner i texten, och det kan uppstå 
situationer där roboten inte är mest optimal.  

Lean automation som presenteras i nästa kapitel innebär bl.a. att minska 
slöserier och ett sätt att göra det är att inte automatisera komplexare än 
situationen kräver. Det finns stora risker att misslyckas med 
implementering av automation, se Figur 5. Bilden visar att det är fullt 
möjligt att trots stora investeringar inte uppnå någon frikoppling mellan 
operatör och maskin. Detta beror givetvis på flera olika faktorer men en 
möjlig kan vara att helheten glöms bort. Leichsenring (Skagerlind, 2006a) 
menar följande, den som planerar att investera i robotbaserad automation 
når bäst resultat med ett stegvis införande utan att tappa överblicken över 
helheten. ”Man måste utgå från helheten, hela processen eller 
applikationen, inklusive arbetssätt och materialflöde. Kanske ser man då 
att sättet att arbeta och materialflödet måste ändras innan man 
automatiserar.” 

                                                      

3 Exempel ytportaler, linjeportaler och felsomatlösningar.   
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Figur 5, Misslyckad automation (Från Internt utbildningsmaterial – Lean 
Produktion, 2007) 

 

Automation är aldrig ett enkelt beslut med klara gränser mellan rätt och 
fel utan flera olika aspekter måste alltid vägas mot varandra. Förutom att 
kostnad, kvalitet och effektivitet ska tas med i beslutsprocessen om 
människa eller automation bör väljas, har faktorerna nedan, också en stark 
inverkan på vilken nivå som bör adopteras (www.automationslotsen.se).  
 

• Omställningstid 
• Stabilitet 
• Ergonomi 
• Säkerhet 
• Cykeltid 
• Kapacitet 
• Reparationstid 
• Kompetensbehov 
• Driftkostnad 
• Investering 
• Kvalitet 
• Flexibilitet      

3.3.1 Flexible Automation 

Granlund och Hallin (2007) skriver att automation anses bäst lämpad vid 
processer där det är hög volym och efterfrågan, produktutformningen är 
stabil och produktlivscykeln lång, alltså vid det som per definition 
benämns stel automation.  

Mycket av fokus i tillverkningsindustrin ligger idag på flexibilitet och 
enkelhet och den automation som kopplas samman med detta kallas 
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flexibel automation. Flexibel automation ställer andra krav på 
utrustningen som används än vad stel automation gör. Resultatet blir att 
både utrustningen och dess styrsystem blir komplexare och ofta också 
svårare att implementera.    

3.3.2 Automationsnivå - Level of Automation (LoA) 

Om inget annat anges är informationen i det här avsnittet hämtad från 
www.automationslotsen.se.  

Det finns forskning som visar att konsekvenserna av för låg respektive för 
hög automation ger produktivitetsförluster. Förlusterna visar sig i form av 
dålig produktkvalitet, låg utnyttjandegrad, störningar och stopp samt 
höga fysiska och kognitiva belastningar för människan.  

Begreppet ”Automationsnivå” har utvecklats för att minska riskerna att 
ovannämnda problem ska uppstå i produktionen. Automationsnivå är 
tänkt att säkerställa ett medvetet val av rätt automationsnivå som passar 
hela produktionen. 

Med automationsnivå menas hur uppgifter ska fördelas mellan människa 
och teknik, d.v.s. hur mycket av en uppgift som är manuellt, mekaniskt 
eller datoriserat arbete. En låg automationsnivå innebär mer mänskligt än 
automatiskt arbetsinnehåll i en arbetsuppgift. Arbetsinnehållet som utförs 
av mekanisk och datoriserad utrustning ökar med graden av 
automationsnivå.  

Inom ramarna för projektet DYNAMO4 har två referensskalor skapats, 
LoAM och LoAI. LoAM står för skalorna mellan mänskligt fysiskt arbete 
och mekaniserat arbete och LoAI beskriver mänskligt beslutsarbete i 
förhållande till informationstekniskt arbetsinnehåll, se Figur 6 ovan.  

 

                                                      
4 Dynamiska automationsnivåer för robusta produktionssystem – Ett Pro Viking forskningsprojekt 
med företag, högskolor och institut i samarbete    
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Figur 6, Automatiserat kontra manuellt (Från www.automationslotsen.se) 
 

 

3.4 Robotteknik 

ISO:s definition av en industrirobot är (Bolmsjö, 2006): 
 

”Industrirobot eller robot är en automatisk styrd, omprogrammerbar universell 
manipulator, som är programmerbar i minst tre axlar och som kan vara antigen 
fast monterad eller mobil för användning i industriell automatisering.”  
 

De första industrirobotarna som utvecklades var tänkta att ersätta 
människan i monotona, repetitiva, tunga och miljömässigt farliga arbeten. 
Robotarna användes huvudsakligen till att förflytta material och en av 
deras viktigaste egenskaper var deras möjlighet att enkelt ställas om till att 
utföra andra rörelser. En robot har ett flexibelt rörelseschema och är enkelt 
programmerbar i rörelse och logik. Omställbarheten i rörelsemönstret har 
visat sig vara en eftertraktad egenskap då produkters livslängd successivt 
börjat minska och kraven på omställbarhet öka (Bolmsjö, 2006). 

Industrirobotar används idag inom ett tjugotal olika områden5. Enligt 
Bolmsjö (2006) kan dessa delas in i tre huvudgrupper, materialhantering, 
processoperationer och montering.  

                                                      
5 T.ex. bockning, gradning, målning, paketering, svetsning, märkning, kapning, slippning och 
palletering.  
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3.4.1 Underhåll 

Följande text är hämtad från ABBs hemsida och är tänkt att ge läsaren en 
förståelse av hur underhåll och service av robotar kan gå till. 

Det är inte vanligt att robotarna går sönder men när det sker, bidrar det till 
stora problem i produktionen. Idag finns det system att utrusta roboten 
med som gör att den själv kan kommunicera med en tekniker. Det 
fungerar ungefär som flygplanens ”svarta låda” och mäter av robotens 
tillstånd. Går roboten sönder sparar lådan snabbt all information om 
nuläget, historiska värden som loggfiler, systembackup och olika 
mätvärden exempelvis temperatur och spänning. Inbyggt i lådan finns 
även ett modem som skickar denna information via det lokala gsm-nätet 
till en server. Ansvarig tekniker får larm via sms eller e-post (se Figur 7). 
Tekniker kan sedan med hjälp av tillgänglig information se vad som hänt 
och lösa problemet på ett av följande sätt;  

• Alternativ 1, teknikern stöttar lokal personal som sedan själva kan 
avhjälpa felet.  

• Alternativ 2, felet är av den kategorin att teknikern måste vara på plats 
för att kunna åtgärda.     

 

Figur 7, Krasslig robot som skickar mail till reparatören (www.abb.se) 

 

3.4.2 Säkerhet 

På åttiotalet skapades en standardiseringskommitté för säkerhet i 
industrirobotsystem. Robotarna granskades noga och produktionsvänliga 
stoppfunktioner utvecklades som genom att använda mjukvara stoppade 
roboten och sedan reläer för att bryta strömmen när den stannat. Den här 
typen av stopp gör det även enkelt att starta produktionen igen (Esters, 
2007).    

För ytterligare säkerhet måste företag investera i att på ett eller annat sätt 
bygga in sina robotceller, t.ex. genom att använda staket, sensorer eller 
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kameror. Kameror och sensorer kräver ett större säkerhetsavstånd fram till 
roboten än staket gör.  

3.4.3 Gripdon och Visionsystem – Vision guided robotics 

Traditionellt består en industrirobot av en robot och en datordriven 
kontroll som kräver fasta fixturer för att möjliggöra att roboten hittar 
materialets position. Genom att tillföra en kamera, som kan placeras 
antingen på roboten eller ovanför arbetscellen, till denna applikation fås 
en robot som kan avläsa position och utifrån det orientera sig för att 
hantera materialet (Ehrenman, 2005).  

Ett system utrustat med en eller flera kameror, ett så kallat visionsystem, 
kan snabbt fånga materialets position, gripa det, inspektera det och 
förflytta det dit det ska. För att det här ska fungera på ett tillfredställande 
sätt krävs det att materialet har tydligt utmärkande drag. Ehrenman (2005) 
skriver att hårda material, t.ex. metaller, är bättre lämpande än mjuka eller 
fladdriga material, som t.ex. gummi.  

Det krävs även gripdon som kan hantera att plocka material som befinner 
sig i en odefinierad position. Gripdonen måste vara designade att hantera 
material utan fast orientering, hänsyn måste tas vid så väl utformandet av 
gripdonet som dess arbetsområde.    

Ytterligare en faktor som är viktig att ta hänsyn till vid införandet av 
visionsystem är ljuset. Förändringar i ljusförhållanden gör att nästan alla 
bilder av materialet varierar eftersom skuggorna faller olika beroende på 
hur materialet ligger. Förbättringar av belysning, riktad belysning och mer 
robusta belysningslösningar har hjälpt till och begränsa tidigare nämnda 
problem. Även en ökning av intensiteten av databehandlingen har hjälpt 
till att öka visionsystemens prestation och snabbhet (Del Ciancio, 2007).     

Idag finns två typer av visionsystem tillgängliga på marknaden, 2D och 
3D. 3D-system är betydligt dyrare eftersom de är komplexare än 2D, 
berättar Brogård (ABB Robotics, 070613). Den ökade komplexiteten hos 3D-
system beror på att två eller flera kameror måste synkroniseras alternativt 
att kameran förflyttar sig och ”tittar” från flera håll. 

Generellt har visionsystem fallit i pris och är idag en fjärdedel av vad de 
var för tio år sedan. De anses även ha en högre grad av tillförlitlighet. En 
av anledningarna anses vara visionverktyg som identifierar geometriska 
former och jämför dem istället för att jämföra pixlar, vilket medför att 
visionsystemet blir mindre ljuskänsligt.  

I artikeln av Del Ciancio (2007) har ett antal personer tillfrågats om vad 
det är viktigt att tänka på vid implementerandet av visionsystem, följande 
punkter presenterades: 

• Det är viktigt att förstå både hur robotar och visionsystem fungerar. 

• Ta hjälp av experter, företag som har gjort det förut. 



28 

• Gör det inte för komplext. 

• Tänk efter, vad måste systemet kunna göra och vad ska det göra. 
Punkten inkluderar ett beslut om hur material ska flöda genom cellen 
respektive in och ut, hur bearbetning ska ske och hur operatörernas roll 
ska se ut.  

• Välj beprövad teknik. 

 

3.5 Lean automation 

Automation i ett lean produktionssystem tar in behoven från hela 
systemet i beräkningen och anpassas efter dessa. En avancerad grad av 
automation prioriteras inte och ett stegvis införande av automation är att 
föredra (Moreno, 1999). 

Toyota Corporation uppfattade vanlig automation som ett problem 
eftersom det inte fanns några inbyggda kontroller för att upptäcka 
kvalitetsproblem. Metoder som ingrepp när kvalitetsproblem uppstod 
utvecklades därför och flödet kunde stoppas omgående så att inga fler 
defekta artiklar tillverkades (Dennis, 2002).  

Ett krav som måste uppfyllas vid automatisering är alltså att det 
möjliggörs för visual management, d.v.s. att det är lätt att få en översikt 
över produktionen och att de fel och problem som uppstår blir synliga. 

Toyota har valt en blandning av automation och människor (jidoka). Detta 
är baserat på följande principer, låg kostnad, flexibilitet och förbättring. 
För att på bästa sätt kunna underhålla och förbättra automationen bör 
denna enligt Moreno (1999) inte vara isolerad från operatörerna. 
Automationen måste vara en del av flödet och inte en egen process vid 
sidan av. 

Integrerad automation gör det möjligt för operatörerna att upptäcka 
ineffektivitet, fel och avvikelser samt att se och införa förbättringar. 
Traditionellt finns det lite automation i ett lean produktionssystem men 
när automation används ställer det stora krav på produktdesignen, 
processdesignen, arbetarens kapacitet och förmåga m.m. (Moreno, 1999).   

Robotar är nästa steg för att göra produktionen mer lean. I en artikel 
skriven av Mark Albert (2004a) beskrivs det hur videoupptagningar 
illustrerar på vilket sätt operatörer utför sitt arbete. Ofta blir operatören 
tvungen att stå inaktiv under en lång cykeltid vid en maskin, vilket är 
muda. I en robotcell däremot så kan man hantera takttiden på (i det här 
fallet) 96 % av fallen och det kan inte en människa konkurrera med. De 
flesta av oss människor kan inte planera våra dagar så att vi är effektiva 
och gör rätt sak på rätt sätt i rätt tid 96 % av dagen (Albert 2004a). 

Att göra värdeflödesanalyser är ett av de viktigaste verktygen som kan 
användas vid utformande av robotceller i ett lean produktionssystem. 
Värdeflödesanalysen ger ett bra kvitto på hur nuläget ser ut. Det första 
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steget är att få en klar överblick av var värde adderas och var det finns 
operationer som inte är värdeskapande i existerande processer. 
Värdeflödesanalys kan sedan användas för att göra en framtida vision av 
hur det skall fungera, för att minska på slöserier. Nyckeln i det hela ligger 
i att anpassa automationen till hela flödet och inte bara förbättra en cell. 
Det är det som är nyckeln till att bli konkurrenskraftig (Albert, 2004b). 

Vid utformandet av automationsceller måste bl.a. följande saker beaktas: 

• Visual Management måste integreras i lösningen för att säkerställa att 
operatören kan kontrollera, underhålla och ställa om cellen på ett enkelt 
sätt (Hedelind & Jackson, 2007). 

• Takttiden hjälper till att bestämma hur många maskiner en cell måste 
ha och vilka cykeltider som måste nås för att kunna möta takttiden 
(Albert, 2004b).  

Vidare måste också flexibilitet, rekonfigurerbarhet och produktivitet 
prioriteras när en robotcell utformas (Hedelind & Jackson, 2007). Idag har 
många robotceller blivit flaskhalsar i produktionen, detta grundar sig på 
ett flertal olika faktorer. En möjlig är långa ställtider, framför allt vid 
introducerandet av nya produkter eftersom det innebär förändringar i 
programmeringen av både bearbetningsmaskiner och roboten.  

Ett sätt att öka robustheten på robotcellerna är att inte binda upp så 
många maskiner till varje robot. En annan variant kan vara helt tvärt om. 
Det kan vara värt att investera i ytterligare en maskin till en cell. Den kan 
göra produktvariationerna enklare att hantera, det är en backup till den 
redan existerande maskinen och tillåter den andra att vara inaktiv för en 
stund, antingen för planerat eller oplanerade stopp. Men viktigast utav 
allt, är just för produktmixens skull (Albert, 2004b).  
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Kapitlet innehåller en presentation utav företaget 
Volvo samt deras arbete med VPS, Volvo 
Production System  

4 Företagspresentation 

4.1 Företagspresentation 

Volvokoncernen är ett globalt företag med produktion i 18 länder och 
koncernen finns på 180 marknader runt om i världen. Företagets vision är 
att vara en världsledande leverantör av kommersiella transportlösningar. 
Målet ska nås genom att leverera produkter och tjänster som löser 
kundernas transportbehov.  

Med 90000 anställda runt om i världen växer sig koncernen sig allt 
starkare. Figur 8 nedan visar de områden som koncernen är verksam inom. 
Den är Europas största och världens näst största lastbilstillverkare. Volvo 
Bussar är världens näst största busstillverkare, och Volvo 
Anläggningsmaskiner är nummer tre i sin bransch.  
 

 
Figur 8, Olika delar inom Volvokoncernen (Från Intranät)   
 

Volvo Construction Equipment, hädanefter benämnt Volvo CE, är den del 
av Volvokoncernen där anläggningsmaskiner (dumprar, hjullastare, 
väghyvlar, grävmaskiner och kompaktmaskiner) tillverkas. Inom Volvo 
CE finns i sin tur en division, Component Division, som tillverkar 
drivlinor och elektroniksystem till produkterna hos Volvo CE, d.v.s. axlar, 
transmissioner, motorer och elektroniksystem. I Eskilstuna finns både 

Kapitlet innehåller en presentation utav företaget 
samt deras arbete med VPS, Volvo Production 
System. 
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utveckling och tillverkning av främst axlar till hjullastare och dumprar, 
men också utveckling och tillverkning av transmissioner till hjullastare (se 
Figur 9), och väghyvlar. 

 

 
Figur 9, Hjullastare (Från Volvos intranät)   
 

Component har ofta varit först på marknaden med tekniska nyheter och 
strävar efter att ha bäst kvalitet. Målet är självklart, de vill nå toppen och 
vara branschens starkaste varumärke. Nu satsas det t.ex. enormt mycket 
för att kunna vara med och konkurrera med framtidens drivlinor.  

Hela Volvokoncernen har vuxit de senaste åren. Volvo CE har haft en 
kraftig tillväxt, försäljningen på Component har ökat och produktionen i 
fabriken i Eskilstuna har tredubblats de tre senaste åren. Vilket har 
inneburit stora investeringar och ett systematiskt förbättringsarbete. 
Kraven från kunder ökar ständigt och företaget befinner sig nu i ett 
mycket expansivt läge. Trots alla stora investeringar, förbättringsarbete 
och outsourcing har fabriken, som redan i dag är en av landets största för 
tung mekanisk tillverkning och montering, nått kapacitets maximum.  

Component är som tidigare nämnt bland de främsta i sin bransch och för 
att fortsätta vara ett företag i världsklass krävs det ökad kapacitet. Både 
maskinutnyttjande och Components redan höga kvalitetsnivå ska ökas.  

Ledningen har beslutat att stegvis investera och satsa en miljard för att 
kunna genomföra en ”lean transformation” av fabriken. Projektet går 
under namnet CS09, Component Step 2009, och syftar till att inför lean 
produktion i fabriken för att bland annat få högre kvalitet, bättre 
flexibilitet och minskat slöseri. 

I dagsläget finns en uppdelning på tre verkstäder i fabriken,  

• Bearbetning av gjutgods 
• Bearbetning av axlar/kugghjul 
• Montering och målning 
 

CS09 genomför en total förändring av layouten i fabriken och istället för 
att vara uppdelat på bearbetning och montering skall det finnas två flöden 
i fabriken, ett för axlar och ett för transmissioner (se Figur 10, Figur 11 och 
Figur 12). Dessutom skall fabriken byggas ut från 53 000 till 63 000 kvm. 
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Figur 10, I dagsläget, stationer (Från Volvos intranät) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 11, Efter transformationen, flöden (Från Volvos intranät) 

 

 

 
 

Figur 12, Fabriken efter transformationen (Från Volvos intranät) 
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4.2 Volvos kärnvärden 

Författarna har haft Volvo CEs kärnvärden i åtanke när riktlinjerna tagits 
fram. Nedan citeras Volvos CEs kärnvärden.  

Kvalitet - Varje produkt och process kräver total kvalitet från första början. 
“Att göra rätt från början” ger nöjda kunder, lägre kostnader och sparar 
tid och arbete längre fram. Rätt från början ökar värdet på våra produkter. 
 
Omsorg om Miljö - Volvo CE skall säkerställa att alla produkter och 
verksamheter är ledande inom miljöomsorg. För att minska miljöpåverkan 
ute på våra produktionsanläggningar har vi stränga kontroller av 
emissioner och avfallshantering. Där det är möjligt använder vi 
miljövänligt material i tillverkningen. Vi arbetar också på att minska 
ljudnivåer, bränsleförbrukning och emissioner i Volvo Construction 
Equipments produkter för att de skall utöva minsta möjliga 
miljöpåverkan.  
 
Säkerhet - Alla Volvo Construction Equipments anställda, kunder och 
maskinanvändare ska ha en säker arbetsplats. 

 

4.3 VPS – Volvo Produktion System 

För att bedriva sitt arbete med Lean Produktion har Volvo utarbetat en 
egen variant av Toyota Produktion System. Där den kultur, principer och 
värderingar som finns inom Volvo koncernen och Volvo CE anpassas till 
leanfilosofierna. 
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Figur 13, Modell av VPS- Volvo Produktion System (Från Volvos intranät) 
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Modellen kallas helt sonika för Volvo Produktion System (se Figur 13). 
Grunderna i Volvo Produktion System är företagets policys och 
värderingar, som nämns som the Volvo way, samt lagarbete och 
processtabilitet.  

”Vår förmåga att utveckla en konkurrenskraftig kultur är en kritisk, 
långsiktig faktor för lönsamhet. Till skillnad från teknologier, strategier, 
strukturer och affärsmodeller är kulturen svår att kopiera för en 
konkurrent. Lika svårt är det för oss att kopiera en konkurrents kultur”. 
Taget ur the Volvo way. 

4.3.1 Grunden 

Grunden bygger på de värderingar och den kultur som finns inom 
företaget. Till exempel så skall de tre kärnvärdena kvalitet, säkerhet och 
omsorg även genomsyra lean arbetet. Med målorienterade och 
tvärfunktionella grupper blir hela organisationen engagerad. Grunden i 
själva förbättringsarbetet är 5S. Tanken med Volvos 5S är att 
medarbetarna skall lära sig att arbeta enligt ett standardiserat arbetssätt, se 
förlusterna i verksamheten, ifrågasätta arbetssätt och ställa krav på 
varandra. Istället för att använda Toyotas eller engelskan namn på de 5S´n 
har Volvo har döpt sina 5S steg till: 

• Sortera  
• Systematisera  
• Städa  
• Standardisera  
• Se till 

4.3.2 Väggarna 

Med inbyggd kvalitet (built in quality) som en utav stolparna i Volvos 
produktionssystem vill företaget skapa en kvalitetskultur. Vägen till detta 
ska gå genom att ha en medveten ledning, utbilda och träna medarbetarna 
i kvalitetssystem, anamma kvalitetsdesign, vilket innebär att redan i 
designstadiet felsäkra produkter. I produktionen skall kvalitetsförsäkran 
och kvalitetskontroller användas. Kvalitetsförsäkran kommer genom 
användning av (poka yoke), alarmeringssystem, visual management och 
de 7 kvalitetssäkringsverktygen. Kvalitetskontroller i form av 
inspektionsmetoder och kvalitetsstandarder. 

För att kunna leverera upp till Just-In-Time förväntningarna krävs det att 
företaget kan ha en flexibel bemanning, pull system, arbeta mot takttid 
och ha en utjämnad produktion, d.v.s. i form av oplanerad och planerad 
övertid, arbetskraftfördelning på linor, skift och i flöden kunna ”förflytta” 
arbetskraft, använda kanbansystem i tillverkningen, ha mål med takt och 
cykeltider. Tavlor för linbalansering, SMED, design för en lean 
flödesgrupp, lagerreducering och enstycksflöde. 
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4.3.3 Hjärtat  

Hjärtat i Volvo Produktion system, består utav kontinuerliga förbättringar 
i form av Kaizengrupper, förslagssystem, kvalitetsgrupper, 
uppföljningssystem, implementeringsmätningar och prestations-
transformationer. Metoder som används är bl.a. PDCA, DMAIC, 5 Why 
och de 7 kvalitetsverktygen.  

4.3.4 Taket 

Taket, vilket är målet med hela VPS arbetet, är kunderna. En självklarhet 
skall vara att arbetet bedrivs på detta sätt just för att få nöjda kunder. 
Målet är att ha noll fel, 100 % i tid och full leverans och 5 % 
produktivitetsförbättringar per år.  
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5 Nulägesbeskrivning 

5.1 Övergripande intryck från fabriken 

Det första intrycket besökare slås av är att det känns mörkt, trångt och 
rörigt. Höga ställage kantar gångarna och det är svårt att direkt uppfatta 
var ifrån material kommer och var det ska efter varje maskin eller cell. Det 
går alltså inte, vid ett flertal maskiner och celler, att med blotta ögat att 
urskilja hur flödet går utan författarna måste få hjälp av operatörerna för 
att identifiera föregående respektive efterliggande maskin eller cell.  

 

5.2 Flöden och materialhantering 

Figur 14 till höger visar hur fabriken 
var uppbyggd innan CS09 påbörjades. 
Bilden visar hur materialet har 
tvingats transportera onödiga sträckor 
fram och tillbaka och kors och tvärs i 
fabriken. Detta medför att det är svårt 
att se var problem som t.ex. 
flaskhalsar uppstår och det blir ett 
konstant transporterande av material.  

                     Figur 14, Fabriken innan CS09 (Från Intranät) 

Under samtal med personal från bl.a. logistikavdelnignen har följande 
framkommit. Det finns inga riktlinjer för hur material förflyttas internt. 
Det finns en modul i datasystemet som företaget använder som hanterar 
materialbeställningar till och från förbrukningsplatser men hur materialet 
förflyttas mellan arbetsstationerna är upp till den enskilde 
produktionsledaren. I de tillfällen arbetsstationerna befinner sig långt 
ifrån varandra används dock ett slags system med adresslappar.  

Emballage 

Det pågår just nu en insamling och sammanställning av samtliga 
emballagestorlekar. För axlar är material färdigtställt.  

 

I det här kapitlet ges en presentation av hur det ser ut i 
Components fabrik i Eskilstuna idag.  
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5.3 Robotteknik på företaget idag 

Idag används robotteknik framför allt till maskinbetjäning 
(materialhantering) på Component men det finns även ett par robotar som 
utför någon typ av bearbetning. Bearbetningsrobotarna utför idag 
gradning, borstning, målning och tvättning.  

Författarna har från flera håll fått höra att industrirobotar, främst när de 
används som hanteringsutrustning, inte anses vara en tillfredställande 
lösning. Kommentarer som att robotcellerna inte är robusta nog har 
framkommit genom samtal med bl.a. CS09-personal.  

Egna iakttagelser i verkstaden har bekräftat att robotceller ofta står stilla, 
dock har inga manuellt betjänade celler studerats för att se om 
omfattningen av bortfall av produktionstid i en robotcell är större än i en 
manuellt betjänad cell. Istället har en mindre studie med syfte att 
kartlägga orsaken till produktionstidsbortfall i robotceller genomförts med 
hjälp av operatörer på sju celler. Resultatet indikerade att huvudsaken av 
felen inte gick att härleda direkt till roboten. Se (bilaga 3) för mer 
information.    

I tillägg till rapporterade fel har det iakttagits att några av cellerna är 
beroende av i första hand operatörer och i något tillfälle även av 
mätrummet (där kvalitetskontroller som inte sker vid cellerna görs) för att 
kunna fortsätta producera. I en borrcell kontrollmäts t.ex. var femte bit av 
operatören och produktionen står still till dess att biten blivit kontrollerad. 
Är operatören inte på plats kan produktionsbortfallet i och med detta bli 
onödigt långt. I en lasersvetscell kapas första och sista bit för att 
kontrollera svetsen. Detta tar vanligtvis två timmar och sker i mätrummet 
av annan personal. Det visade sig i tidigare nämnd undersökning att om 
dessa detaljer produceras på kvällen står produktionen till dagen efter.  

5.3.1 Cellayout 

Idag är det vanligaste scenariot att en hanteringsrobot betjänar minst två 
maskiner. I nästan samtliga celler handlar det om en fast monterad robot 
som har maskinerna placerade i en u-liknande form fram för sig. Det finns 
även några robotar som går på skena.  

Den vanligaste åtgärden för att uppnå de säkerhetskrav som ställs på 
robotcellen gällande säkerhetsavstånd och arbetsområde är staket men det 
finns några celler med en sensorlösning.  

In- och utmatning till cellerna görs på ett av följande sätt:  

• Bana där operatören lyfter över materialet till och från pall. 

• Pall med obearbetade detaljer körs in i ett fack i cellen (roboten plockar 
till och från pall) och färdiglastad pall med bearbetade detaljer tas ut.  

• Materialet kommer in eller ut genom en bearbetningsmaskin.  
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5.3.2 Exempel på cellayout och flöde i cellen - Borrcell 

Utrustning i cellen 

Borrcellen består av en robot och fyra maskiner, tre borrmaskiner (två 
långgående hål och en uppifrån) samt en gradmaskin. Inne i robotcellen 
finns två mellanstationer, båda med plats för fyra detaljer vardera. Det 
finns även en mätstation där operatören kontrollmäter ett bestämt antal 
detaljer. Mätstationen ligger utanför robotcellen, men genom en sluss kan 
operatören hämta detaljer för mätning.  

In och utmatning 

Operatören måste manuellt ladda inbanan till robotcellen. Operatören 
måste lägga upp två detaljer åt gången på inbanan för roboten plockar 
alltid in två bitar i taget i cellen. För att roboten skall kunna greppa 
detaljen rätt och för att bearbetning ska ske med rätt precision måste 
operatören lägga detaljen rätt, med rätt riktning och rätt avstånd, för att 
fixera botten till rätt avstånd så används en fixtur (skiva som botten skall 
ligga mot). Vanligtvis är utflödet genom gradmaskinen.  

Kontrollmätningar 

Inför varje nystart körs en provdetalj, den går då igenom alla de tre 
borrmaskinerna och lämnas sedan till mätstationsslussen. Om detaljen är 
godkänd lämnas den åter till roboten via slussen och då startar 
produktionen åter. Om detaljen inte skulle vara godkänd måste eventuella 
nyinställningar göras och efter det stängs slussen utan detaljen på plats. 
En ny provdetalj måste då köras. Återigen körs bara en detalj igenom alla 
borrmaskiner. Proceduren upprepas tills dess att detaljen har godkända 
mått på de borrade hålen. Sedan kontrollmäts var femte detalj, denna 
detalj måste också ställas tillbaka i slussen för att roboten inte skall hämta 
nästa detalj till mätning. Vid mätkontrollen kontrolleras de borrade hålens 
djup och att de sitter på rätt avstånd. Operatören har en ritning för att se 
vilka mått och toleranser som gäller för hålen. Ritningen sitter väl synlig 
och måtten är markerade med överstrykspenna men textstorleken är 
ganska liten. Det är viktigt att den detalj som kontrollmätts lämnas 
tillbaka med hålen i rätt riktning för att efterföljande gradmaskin skall 
kunna göra sitt jobb. I mätstationsslussen används inga fixturer utan 
operatören måste veta åt vilket håll detaljen skall ställas.  

Miljö 

Det är väldigt halt på golvet inne i cellen p.g.a. all olja som droppar från 
detaljerna. Efter borrningen håller roboten detaljen så att olja kan rinna av. 
Nedanför ena borrmaskinen står en hink där olja kan droppa. 

Driftstörningar 

Vid den här studien av robotcellen är gradmaskinen tillfälligt ur funktion 
men utifrån vad författarna kan se påverkar det inte driften av resten av 
robotcellen. Operatören säger också att gradmaskinen är så mycket 
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snabbare än vad de andra operationerna är så det kan hamna ca 30 
detaljer i buffert och den hinner fortfarande köra ikapp.  

Just nu fraktas detaljerna till Lysekil för gradning. Det innebär att roboten, 
efter operatörens kommando, lämnar de borrade detaljerna till 
mätstationsslussen och de plockas ut ur cellen den vägen.  
Programmeringen av den här roboten görs av konsulter från SWEROB och 
därför måste operatören trycka på en knapp varje gång för att få roboten 
att lämna detaljen vid slussen. Att programmera om robotcellen skulle 
kräva att konsulter från SWEROB togs in.  

Ibland stannar roboten och författarna får veta av operatören att 
gripbackarna är slitna och de griper inte riktigt tag om detaljen. 
Operatören får då gå in i robotcellen efter att ha slagit av strömbrytaren 
som säkerhetsåtgärd och knacka på roboten. Sen måste han manuellt sätta 
igång roboten igen vid en ”manöverstation”. På den tiden författarna var 
där vilket var ca 15 min stannade den tre gånger p.g.a. gripbackarna. 

Under tiden som författarna var på plats kom även personal från 
underhåll som skulle rätta till problemet med gradmaskinen. Vissa 
reparationer klarar operatörerna själva medan andra jobb skickades vidare 
till internservice.  

Ställ 

Det som görs vid omställning i den här cellen är exempelvis byte av 
borrar. Robotens gripdon behöver aldrig bytas. 

 

5.4 Att bygga en ny cell – CS09 

I de samtal författarna haft med olika tekniker har författarna fått 
uppfattningen att det inte finns några riktlinjer för utformandet av celler 
och inköp av maskiner. De intryck som har förmedlats har varit att vid 
goda tider behöver beslut inte redovisas eller dokumenteras lika noga. 
Författarna har alltså inte kunnat få fram något material på varför celler är 
uppbyggda som de är.  

Det har emellertid funnits en layout-handbok, nedan har författarna valt 
att redogöra för ett urval av de punkterna som återfinns i den version som 
gäller från den 2:a april 2007. Författarna har valt att presentera de som 
anses ha samband med lean automation samt har på eget initiativ försökt 
grupperat dem efter sammanhang: 

Generella 

• Yteffektivitet och närhet bidrar starkt till produktivitet och låg 
kostnadsnivå. 

• Översikt och enkelhet - är det lätt att se och förstå flödet/processen? 

• Processen ska driva materialet i rätt riktning och bestämma 
placering av maskiner. 
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• Volymflexibilitet - finns möjligheten att lägga till/ta bort maskiner? 
 
Flöde 

• En väl disponerad och kompakt layout kräver god disciplin avseende 
materialhantering och är en förutsättning för framtida expansion. 

• Raka enkla materialflöden och transportvägar, vilket leder till minsta 
möjliga antal omtag. 

• Onödiga transporter ska elimineras.  
• Minsta möjliga omplock. 
• Genomtänkt materialhantering kring monterings- och 

bearbetningsstationer 
• Specificerat materialbehov och en lösning för hur detta hanteras inom 

gruppen 
• Materialflöde 
• In och utflöde 
• Materialhantering ska minimeras, nödvändigtvis inte automatiseras.  
• Använda enkla lösningar för att underlätta materialhantering. 
• In- och utytor samt buffertplatser ska vara tydligt uppmärkta och 

placerade för att underlätta materialhantering. 
 
Arbetsmiljö 

• Ordning och reda – 5S - Tydligt uppmärkta pallplatser och logistikytor. 
• Mindre hantering med träemballage, vilket ger en mindre skräpig miljö 
• Spån och avfallshantering 
• Arbetsmiljö  
• Belysning 
• Arbetsergonomi 
• Säkerställa en ergonomisk arbetsplats m.a.p lyftutrymme m.m. 
 
Åtkomlighet 

• Åtkomligheten för underhåll 
• Åtkomlighet för logistik 
• Tillgänglighet vid reparation 
• Åtkomlighet kring maskin 
 

På uppdrag av avdelningschef (ytansvarig) ansvarar arbetsgruppen för 
detaljprojektering och genomförande. Arbetsgruppen bör innehålla 
deltagare från: 

• Produktionsteknik 
• Produktionsledare 
• Materialhantering – interna transporter 
• Produktionsplanering 
• Underhåll, vid behov 
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5.4.1 Planering av celler och flöden 

Författarna har genom muntliga så väl som skriftliga källor 
(Jupiternavgruppen står modell för ”nya” fabriken, internmaterial) 
uppfattat det så att Jupiternav är att anses vara ett exempel på vad CS09 
vill uppnå. Det känns därför naturligt att presentera denna lösning här. 
Samma källor understryker dock att Jupiternavkonceptet utformades och 
beställdes innan CS09 startade. 

Jupiternav består sammanlagt av sju maskiner; svarvar som även kan 
fräsa, borra och gänga, en skruvmonteringsrobot, ett induktionshärdverk 
och en tvättmaskin. Ovanför maskinerna finns en ytportal (en 
helautomatiserad hanteringsutrustning) vilken kommer att sköta alla 
förflyttningar inom cellen. Operatören kommer alltså att mata in 
råmaterial genom att placera det på en inbana och sedan tömma utfacket 
där ytportalen placerar färdiga detaljer på en slags vagn. Vagnen körs 
sedan direkt till montering. Skruvmonteringsroboten är del av ett 
nytänkande då detta moment tidigare utfördes på montering.  

Samtidigt som cellen växer fram växer det också fram ett nytt arbetssätt. 
Ett arbetssätt som också det ska vara mall för övriga bearbetningsceller. 
Arbetssättet ska tas fram i samråd mellan operatörerna i gruppen och 
produktionsledaren. Hela processen kontrolleras, från ämne till färdig 
detalj. Alla tidigare problem gås igenom och åtgärder vidtas för att 
förhindra att de inte inträffar igen. Under våren påbörjades intrimningen 
av cellen.  

5.4.2 Kontrollmätningar 

De mått som operatörerna kan påverka ska i nya bearbetningsceller mätas 
direkt i processerna och inte i mätrum. Just nu pågår ett stort arbete med 
att ta fram rutiner för var och hur ofta varje artikel ska mätas. Det tittas på 
mätkapaciteten och vilken mätutrustning som krävs i celler respektive i 
mätrummet. Målet är att minska fel och att gå ifrån ett reaktivt till ett 
proaktivt kvalitetsarbete, att jobba med processtyrning och att ha full 
spårbarhet på utvalda komponenter.  

Stabila processer är mycket betydelsefulla för ett framgångsrikt 
kvalitetsarbete eftersom stabila processer kräver mindre mätning och spar 
tid. För ett lyckat kvalitetsarbete krävs därför även stabila processer, det 
går inte att enbart mäta sig till kvalitet.  

Det nya sättet att arbeta med kvalitetsarbetet kommer introduceras 
successivt i takt med att de nya bearbetningscellerna tar form. Vidare 
kommer det även att finnas en mätteknisk grupp som ska fungera som 
stöd åt produktion och som ska utföra kontrollberedningar när en artikel 
ändras eller det introduceras en helt ny (Internmaterial Component). 
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5.4.3 Materielhantering 

Vid informella samtal med personer inblandade i intern logistik har det 
framkommit att det ännu inte finns några beslut om riktlinjer för 
materialtransporterna i fabriken från CS09.   
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6 Arbeta med lean automation  

6.1 Grunden i lean automation 

Först och främst måste företaget självklart arbeta med lean produktion. 
För att arbeta med lean automation krävs att rätt förutsättningar skapas. 
Mycket av det som presenteras i det här kapitlet kan anses som 
självklarheter för den som arbetar med lean produktion men författarna 
har ändå valt att ha det med för att belysa dess inverkan på lean 
automation.  

Det är lätt att tro att lean automation endast sker i företagets verkstad eller 
fabrik. Vilket är helt felaktigt. Lean automation kräver riktlinjer från 
företaget om hur robotcellerna skall byggas upp samt dokumentation om 
hur företagets fulländade lean automation bör bedrivas. Liker (2004) 
menar på att många företag misslyckas med sin transformation till lean 
produktion därför att fokus ligger på att bara använda verktygen t.ex. 5S 
och missar att ta till sig grunden och filosofierna. För att lyckas måste 
ledningen vara involverad i de dagliga procedurerna och arbetet med 
ständiga förbättringar. Detta gäller såklart även för lean automation.  

En utav de viktigaste frågorna som företaget måste ta ställning till innan 
arbete med lean automation påbörjas är varför automatisera. En förstudie 
där det analyseras och belyses var automation ska användas, kan 
användas, varför, i vilka situationer automation kan vara ett alternativ till 
manuellt arbete och vad är det för vinning med det bör vara grunden till 
företagets lean automationsvision. Det är viktigt att förstå att all teknik 
och automation inte är relevant överallt, effekten kanske inte alltid är 
positiv (Sumanth, 1998). 

Företaget måste ha en helhetssyn där det är fokus på produkten och 
flödet. Vägen till denna helhetssyn går bl.a. genom att genomföra en 
omfattande produktkartläggning (för att se vilka variationer som skall 
mötas upp), kartlägga ställtider och produktflöden och en 
värdeflödesanalys. De flaskhalsar som eventuellt uppdagas bör analyseras 
ytterligare för att kunna elimineras. 

I en maskinpark måste det satsas på variationsflexibilitet. Ett önskvärt 
system är ett som inte är känsligt för omställningar och relativt snabbt när 

 

Innehållet i det här kapitlet är baserat på författarnas 
egna diskussioner, reflektioner och tolkningar kring hur 
automation och lean produktion ska kunna vara 
kompatibla. Riktlinjer för lean automation presenteras i 
bilaga 4. 
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de görs. I lean produktion eftersträvas ett enstycks- flöde så även i lean 
automation. Detta kan anses omöjligt och svårt men då ska det som är så 
nära som möjligt eftersträvas. 

Lean automation ska hela tiden sträva efter att uppfylla lean produktions 
två huvudmål: 

• Eliminera slöseri  

• Skapa värde för kunden 

Robusthet, enkelhet och flexibilitet är stadigt återkommande ord vid 
arbetandet med lean automation.  Här följer en presentation av ordens 
innebörd i sammanhanget.  

6.1.1 Robusthet 

Med robust menas ett systems förmåga att fortsätta levererar och fungera 
trots störningar. Robusthet är en viktig faktor i lean automation och ställer 
samma krav vid en låg automationsnivå som vid hög. Ett av syftena med 
lean automation är bl.a. att höja tillgängligheten på utrustningen och det 
kan bara uppnås genom att de maskiner och robotar som ingår i cellen och 
flödet inte går sönder så ofta utan kan fortsätta producera samma kvalité 
under långa perioder. Med ökande grad automation ökar även kraven på 
att allt fungerar, att systemet är robust. 

6.1.2 Enkelhet  

Med komplexa automationslösningar ökar riskerna att fel uppstår. Desto 
komplexare och avancerad en utrustning blir desto större risker finns det 
att något kan gå sönder och lean automation strävar därför efter att 
automatisera rätt, d.v.s. inte med en komplexare och mer avancerad 
utrustning än situationen kräver. En robot eller maskin som är tänkt att 
användas på ett visst sätt behöver med andra ord inte klara av att arbeta 
på tio andra olika sätt. Lean automation förespråkar enkelhet.  

6.1.3 Flexibilitet  

Produktionssystemen måste vara kapabla att förändra sig snabbt och 
enkelt till nya förutsättningar. Det krävs av systemen att de har en 
förmåga att avhjälpa produktionsstörningar som uppstår, samt att 
förebygga att de återkommer eller att eliminera att nya uppkommer. Med 
flexibilitet menas systemets förmåga att snabbt kunna anpassas till 
ändrade förutsättningar, nya produkter, kundkrav, m.m.  

Flexibilitet innebär även hur snabbt systemet klarar att ställa om från en 
produkt till en annan. Företaget bör arbeta med SMED för att aktivt 
försöka minimera sina ställtider.  

Ett alternativ för att höja produktflexibiliteten kan även vara att celler som 
är känsliga för omställningar ”delas” på två. Finns det möjlighet för att ha 
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två liknande celler på samma station kommer detta att höja 
produktflexibiliteten och minska ställtider. ”Systercellerna” skall alltså 
finnas i första hand för flexibilitetens skull och inte för produktiviteten. 

 

6.2 Att arbeta med Lean Automation 

Det måste finnas klara direktiv från ledningen på hur, när och varför 
automation ska införas.  

Figur 15 visar hur författarna tänker sig att arbetet med lean automation 
bör bedrivas. Bilden bygger på PDCA-cirkeln6, d.v.s. att 
förbättringsarbetet är kontinuerligt och att det alltid finns utrymme för 
förbättringar. Varje liten förändring som genomförs medför ett steg 
närmre att vara i fas med lean automation men det handlar hela tiden om 
ständiga förbättringar (Kaizen). 

Det är tänkt att arbetet ska kunnas bedrivas både individuellt och i team, 
tvärfunktionell såväl som inom arbetsgruppen. 

 

 
Figur 15, Arbetssätt för Lean automation 

 

Grunden för allt arbete med lean automation ligger som tidigare 
konstaterat i att det arbetas med lean produktion, detta symboliseras i 
Figur 15 som den gula grunden som ligger bakom hela arbetsprocessen. 
Från vänster till höger ska figuren sedan läsas så här: 

                                                      
6 Plan, Do, Check, Act (PDCA) cirkeln är ett kraftfullt verktyg för förbättringar. PDCA anses vara 
en grund inom lean produktion (Bicheno, 2004). 
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• Nulägesanalys - Innan några förändringar kan genomföras för att ta 
företaget närmre målet måste en kunskap om nuläget införskaffas. 
Orden symboliserar några av de områden som författarna anser viktiga 
att belysa i och med lean automation.  

• Snabba åtgärder - Syftar på att identifiera sådant som inte kräver någon 
större utredning och/eller investering för att åtgärdas. Alltså sådant 
som operatören kan åtgärda själv, möjligen i samråd med tekniker.  

T.ex. mycket olja på golvet för att det droppar från produkten när 
roboten förflyttar den. Lösningen kan vara att lägga in ett droppstopp 
där roboten håller biten stilla några sekunder, exempelvis över en hink. 
Ett annat exempel kan vara enklare poka yokes som förbättrar kvalitén 
samt operatörens vardag.  

• Plan – Planering. När information om dagsläget är insamlad måste det 
planeras för att ta fram konkreta lösningar på de identifierade 
förbättringsområdena. Detta material bör också utgöra grunden för 
beslut om hur företaget bör prioritera sitt införande av lean automation. 

• Do – Genomför förändring. Steget innan ska ha resulterat i en plan. Nu 
är det dags att omvandla analys och planering till ”Do”, d.v.s. att ta 
produktionen närmare målet.  

• Check – Kontrollera. Följ upp och kontrollera resultatet av de 
förändringar som är genomförda. 

• Act – Agera. Lär av de du gjort och börja om. Hur ser det ut nu? Hur 
kan du med hjälpa av detta ta produktionen ytterligare närmare målet? 

• Lean automation symboliserar målet. Föregående steg strävar mot att 
uppnå en produktion som genom fokus på robusthet, enkelhet och 
flexibilitet uppnår rätt kvalité första gången.  

6.2.1 Motverka Muda 

Om företaget inte har gjort en grundläggande förstudie varför automation 
ska användas föreligger en stor risk för Muda. Automation för sakens 
skull, för avancerad automationsutrustning eller ofullständig automation 
bidrar till att motarbeta ett av de grundläggande begreppen inom lean 
produktion. Fel automationsnivå bidrar därför många gånger till att öka 
mängden muda, olika typer av muda förknippade med lean automation 
presentera nedan.  
 

Muda i form av rörelser  

Hur material emballeras internt mellan olika värdeskapande stationer bör 
vara kartlagt. Transportemballaget kan givetvis variera beroende på hur 
stort produktsortiment är, storlek och design på produkterna. Det som 
måste vara känt när en ny cell ska automatiseras eller en gammal skall 
förbättras är i vilket emballage materialet anländer och hur output ska 
emballeras. Alla onödiga manuella arbetsuppgifter ska elimineras bl.a. 
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genom att materialet ska kunna tas direkt in i cellen i det emballage det 
anländer i. Omplock7 tillför inte värde till kunden och är därför inte ett 
alternativ inom lean automation. Genom att göra en värdeflödesanalys 
kan det åskådliggöras var det är möjligt att minska omplock. 

Processkartor och layoutkartor bör göras för cellerna för att dokumentera 
arbetssekvenser. Alla onödiga rörelser ska elimineras. Med en 
processkarta schemaläggs operatörens arbetssekvenser och hur denne 
måste förflytta sig för att utföra arbetsuppgifterna. Utifrån processkarta 
kan sedan operatörsområdet och arbetssekvenser optimeras. Låt 
operatörerna förbättra och standardisera dessa. 

Operationerna ska placeras så att det blir ett naturligt flöde och minimala 
avstånd som operatören måste förflytta sig. Dock inte för trångt då 
operatören behöver utrymme för att kunna bibehålla en korrekt 
arbetsställning. Operatörens arbetsområde ska byggas upp enligt 5S. 
Verktyg etc. som används dagligen ska finns nära till hands och det ska 
vara rent och översiktligt.  
 

Muda i form av transporter 

Material som kommer till de värdeskapande stationerna bör av de interna 
transportörerna placeras så bra som möjligt. Därmed kan transporterna av 
materialet på stationen minskas. Om material ska bearbetas i flera celler 
på stationen så bör även dessa transporter minimeras.   
 

Muda i form av överarbete 

Lean produktion handlar om att minska eller helt eliminera icke 
värdeskapande aktiviteter och det samma gäller för lean automation. 
Ytterligare en icke värdeskapande aktivitet är programmering. I ett lean 
automation produktionssystem bör antalet olika programtyper minimeras. 
Mer komplex utrustning än vad situationen kräver ska inte användas. 
Eftersom som komplex utrustning oftast medför längre ställtider och 
programmering. Komplexa celler minskar även möjligheten för 
jobbrotation. 
 

Muda i form av kompetens 

En cell skall inte vara beroende av operatörerna som normalt sköter cellen 
utan personalen skall vara så pass kompetent att de kan avhjälpa 
varandra.  

Skapa kompetens hos operatörerna som möjliggör jobbrotation och 
möjlighet till att hjälpa andra grupper när detta behövs.  Detta kan 
underlättas genom att cellen inte byggs komplexare än situationen kräver. 
Det kan även vara bra att använda sig av ett fåtal leverantörer och på så 
sätt begränsa antalet olika styrsystem som används på företaget.  
                                                      
7 När material måste plockas från emballage till en inbana/utbana eller mellan olika typer av 
emballage. 
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6.2.2 Konstruktion 

Vid arbete med lean automation ska fokus vara på produkten och för att 
kunna producera i en automatiserad cell bör samarbete mellan 
produktionsteknik och konstruktion ske på ett tidigt stadium. 
Produkterna måste konstrueras med tanke på hur de ska produceras, 
anpassningar kan behövas för att passa in i befintliga flöden och celler. 
Vid konstruktion finns ytterligare detaljer att tänka på t.ex. hur 
produkterna skall kunna gripas av gripdon. Detaljerna bör utformas så att 
så få gripdon som möjligt behöver användas. Detta reducerar 
omställningstider och kostnader. Ett tidigt samarbete mellan produktion 
och konstruktion kan alltså även vinna fördelar i den totala 
omställningstiden av en robotcell, operationstid etc.  

6.2.3 Underhåll 

För att företagets automationssystem ska hålla så hög driftsäkerhet, 
prestanda och leveransförmåga som möjligt, krävs en tydlig 
underhållsstrategi. Snabb tillgång till kompetens och eventuella 
reservdelar är utav stor vikt.  

Antingen upprättar företaget ett väl formulerat serviceavtal med 
leverantören eller ser till att skaffa sig och ha kompetensen inhouse. Vilket 
alternativ som än väljs ska företagets underhållsstrategi anpassas till att 
stödja lean automation. 

För att minska produktionsstörningar och framförallt deras effekter är det 
också viktigt att etablera ett långsiktigt samarbete mellan olika 
avdelningar och funktioner på företaget. 

Operatörerna skall kunna avhjälpa så mycket fel som möjligt direkt på 
plats utan att kalla på hjälp. Detta kräver mer utbildning. Men enligt Liker 
(2004) skall metoden learning by doing användas i proportionerna 80 % 
learning by doing och 20 % utbildning och information. The Toyota Way, är 
att sätta personalen i olika situationer och låta dem lösa problemen 
(Womack & Jones, 1996). Ju mer problem som kan lösas på plats desto 
snabbare kommer produktionen komma igång igen. Problemen skall lösas 
med permanenta lösningar inga nödlösningar. Kan det inte lösas med 
permanenta lösningar på en gång, se till att det finns en tillfällig lösning 
som gör att produktion kommer igång snabbt igen, därefter bör det 
arbetas effektivt för att hitta en permanent lösning.  

Ofta kan leverantörerna bistå med kurser och utbildningar (som vänder 
sig till operatörer, underhålls- och servicepersonal, automationsingenjörer 
och programmerare).  

Att arbeta med riskhantering innebär att företaget är förberett så att 
skadorna kan minimeras när det väl händer något, d.v.s. att det finns 
resurser för att lösa problemen. Kontinuitetsplanering, se till att det finns 
system och rutiner på plats så företaget med minimala förluster kan 
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fortsätta sin verksamhet även under och efter ett avbrott. Kartlägg 
(riskanalys och FMEA) de risker som finns för driftstörningar och 
kalkylera för optimala åtgärder när något händer. En robot går sällan 
sönder och därmed är en robot som sköts med regelbundet underhåll en 
mycket driftsäker produkt. 

I en automatiserad fabrik sker insamling av data, det gäller att se till att 
inte informationen försvinner vid stopp.  

Ju högre säkerhet för att förhindra t.ex. stopp desto större kostnad. 
Lösningarna måste anpassas till företagets olika behov, alla företag har 
olika krav och förutsättningar så det finns inga generella lösningar. 

Cellerna skall planeras och utrustningen placeras så att så mycket som 
möjligt av underhållet går att sköta utifrån d.v.s. operatör eller 
servicepersonal skall inte behöva gå in i robotcellen. All service som kan 
utföras utan att det blir stillestånd i cellen är välkommen.  

6.2.4 Val av leverantörer 

Vid val av leverantör bör företaget beakta hur framtidssäkert systemet är, 
hur framtidssäker är leverantören. Om systemet slutar fungera, var finns 
den kompetens som behövs för att få igång systemet igen. Det är därför 
viktigt att när leverantör väljs att även tänka på saker som underhåll, 
service och reservdelar.  

Alla inköp och utformningar av celler måste dokumenteras. 
Dokumentationen ska senare kunna användas för att analysera de beslut 
som togs och dra lärdom av dessa. 

Genom att ha få leverantörer av integrationssystem (styrsystem för 
robotarna och övriga maskiner) underlättas det för jobbrotation. 

6.2.5 Kvalitet 

För att uppnå lean automation måste det arbetas aktivt med poka yoke. 
Rätt utformade poka yoke ger upphov till en stabilare process med en hög 
repeterbarhet, vilket resulterar i stabilare kvalité. Några exempel på poka 
yoke presenteras nedan:  

• Visionsystem kan användas till kontrollmätning efter bearbetning så att 
avvikelser i förhållande till ritning upptäcks. 

• En poka yoke exempelvis en kamera eller mätutrustning kontrollerar 
att materialet är rätt placerat i bearbetningsmaskinen. Arbete kan inte 
starta om materialet ligger fel.  

Dessa poka yoke kan anses dyra men automatiska kvalitetskontroller 
hjälper till att öka graden av frikoppling mellan operatör och maskin, 
något som lean automation vill uppnå. Operatören ska ha tid att ägna sig 
åt förbättringsarbete som i sin tur leder till ännu effektivare produktion. 
En poka yoke behöver inte vara en teknisk lösning utan en mindre teknisk 
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lösning är ofta att föredra. Men det får inte innebära att en operatör måste 
gå in och kontrollera eftersom det genast gör cellen beroende av 
bemanning 100 % av tiden. Det är också viktigt att belysa att poka yoke 
inte nödvändigtvis behöver ha en direkt koppling till roboten utan även 
kan var inbyggd på annat sätt i cellen, t.ex: 

• En fixtur där material kan placeras (av robot) för att avgöra dess 
position innan det förflyttas in i bearbetningsmaskinen eller emballeras. 

Att roboten kan gripa materialet rätt eller har möjlighet att orientera sig 
om hur den har greppat materialet är en förutsättning för att roboten skall 
kunna lämna i från sig materialet på ett korrekt sätt. Rätt placerat material 
minskar i sin tur risken för felaktig bearbetning.  

Elimineras gripfel hos roboten kan det vara ett steg mot en ökad robusthet 
hos cellen så väl som stabilare kvalitet. Gripbackar ska aldrig bli så slitna 
att risk föreligger för att roboten tappar, får detaljen ur position eller 
gripförmåga uteblir. Detta minskar också risken för att operatören måste 
stoppa processen och starta om den.  

Det bör analyseras vilken noggrannhet som gäller för inmatning i varje 
cell. Med noggrannheten menas bl.a. med vilken precision som roboten 
måste gripa materialet för att kunna placera det rätt i 
bearbetningsmaskinen. Ett sätt kan vara att tänka på detta redan vid 
emballering av output på föregående cell.   

En möjlig metod för att öka noggrannheten vid greppning är att ha ett 
standardiserat moduluppbyggt sortiment av gripdon som är 
genomgående för hela fabriken., d.v.s. att försöka hålla nere antalet olika 
gripdon till ett minimum. För detta krävs att man känner till 
produktsortimentet och vilka greppytor som krävs för att möjliggöra rätt 
placering av materialet. Det är viktigt att kartlägga hur betydelsefull 
orientering är för varje enskilt bearbetningsmoment så att det kan tas fram 
rätt typ av gripdon.   

En annan möjlig lösning är att koppla ihop robotarna med en eller flera 
kameror (ett visionsystem) och på så sätt ge roboten möjlighet att orientera 
sig i förhållande till material alternativt kontrollera greppunkterna, lämna 
ifrån sig och greppa om. 

 

6.3 Utformning av en lean robotcell 

Vad som kan kategoriseras som en lean robotcell definieras utifrån den 
situation cellen befinner sig i. En robotcell som uppfyller kraven för lean 
automation i en fabrik behöver inte nödvändigtvis göra det i en annan, 
t.ex. cellen kanske inte bidrar till att öka produktiviteten då omgivningen 
inte kan producera i samma takt och därmed blir cellen i sig muda 
(överautomatiserad). Att definiera och ta fram en lean robotcell kräver 
därmed att det finns ett standardiserat arbetssätt. Robotcellerna ska så 
mycket som möjligt planeras efter samma riktlinjer för att passa in med 
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omgivningen, alternativt att det finns en tydlig plan på hur omgivningen 
ska anpassas till cellen.  

6.3.1 Riktlinjer för cellen 

Robotcellerna ska utformas så att det är lätt för operatören att komma åt 
samtliga maskiner. Ett önskat scenario är att operatören ska kunna göra så 
mycket som möjligt utan att gå in i cellen. Samt att det ska vara ett tydligt 
flöde så att operatören snabbt ska kunna identifiera ineffektivitet, 
flaskhalsar och avvikelser.  

• Ställ- och reparationstid - planera cellerna så att man kan arbeta smidigt 
utifrån (SMED). 

• Operatörsområdet skall vara så logiskt utformat som möjligt både i och 
utanför cellen. Placera maskiner och verktyg i uttänkt ordning. De som 
används ofta skall finnas tillgängliga nära arbetsområdet.  

• Det ska vara lätt att städa och hålla snyggt, lätt att komma åt 
maskinerna i cellen.  Skapa en kompakt funktionell layout. 

• Ha markerade ytor för in- och utleveranser från cellerna. Tydligt 
markerade ytor för var material som skall in och ut ur robotcellen ska 
stå. Det ska finnas maxgränser för buffert både på in- och 
utleveranspositionerna.  

• Ta hänsyn hur materialet levereras till cellen och hur nästa cell önskar 
det levererat. Se till att eliminera omplock.  

• Lyssna på operatörerna, som är närmast produktionen, när lösningar 
ska tas fram. Låt dessa också skriva arbetsrutinerna för hur arbetet skall 
bedrivas. 

• Kvalitetssäkra i cellen (poka yoke). 

• Gör en omfattande produktkartläggning. 

• Gör en processkarta, en processFMEA för att kartlägga vad som kan gå 
fel och en säkerhetsFMEA för att se över personsäkerheten.  

• (Säkerhet – omringa cellen med staket eller ljusridåer.) 

Ytterligare ett styrdokument som bör användas för att nå ett lyckat 
resultat är en kravspecifikation. Kravspecifikationen ger en samlad bild av 
de tekniska, miljömässiga, ergonomiska och utseendemässiga krav som en 
produkt, system eller process (i det här fallet robotcellen) ska klara av.  I 
kravspecifikationen tolkas och konkretiseras de krav och önskemål som 
marknaden eller kunderna har ställt (i det här fallet Component själva).  
Kravspecifikationen är ett levande dokument som måste uppdateras när 
förutsättningarna ändras. Författarna har därför valt att ha med ett 
dokument (bilaga 5) med en mall för en kravspecifikation. 
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Varje cell ska byggas upp utifrån ”Riktlinjer för lean automation” (bilaga 4), 
”riktlinjer för cellen” (kap 6.3.1), ”Arbetsgång - att bygga en lean robotcell” 
(bilaga 1) och ”kravspecifikationen” (bilaga 5).  Därigenom tas en cell fram 
som är anpassad efter villkor och krav som ställs på den enskilda cellen 
och dess direkta omgivning.   
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7 Diskussion och 
rekommendationer till fortsatt 

arbete 
  

7.1 Diskussion 

Trots att utgångspunkten för examensarbetet gick mer i linje med att 
skapa en lean robotcell valde författarna baserat på förutsättningarna i 
fabriken ett annat sätt att angripa uppgiften på. De riktlinjer som har 
tagits fram under arbetets gång är huvudsakligen väldigt vida och 
handlar mycket om att skapa en organisation runt hur, var och varför 
företaget väljer att arbeta med lean automation. Författarna är av den 
uppfattningen att det fanns så mycket områden runt själva cellen som 
behövde struktureras upp innan det resultat som är att vänta av en lean 
robotcell kunde uppnås.    

Vidare kan det diskuteras huruvida de riktlinjer författarna kommit fram 
till borde ha varit snävare. Avgränsningen angående vad som skulle tas 
upp och inte i den här rapporten var inte självklar och har lett till livliga 
diskussioner mer än en gång. Det är i ett tidigt skede konstaterat att alla 
de förutsättningar som råder inom ett lean produktionssystem måste ligga 
som grund för att arbeta med lean automation och i och med det även 
uppbyggnaden av en lean robotcell. En av de största utmaningarna har 
därför varit att avgöra var gränsen mellan lean produktion och lean 
automation skulle dras för att inte enbart upprepa lean filosofins alla 
principer. 

Vid flera tillfällen har därför författarna fått betrakta lean automation som 
lean produktion men med starkare fokus på automationen och robotarna 
än på människorna engagemang. Detta har dock inte varit ett 
genomgående synsätt då lean automation samtidigt vill skapa en bra 
arbetsmiljö för operatörerna och andra involverade samt att författarna 

I följande kapitel diskuteras det författarna har kommit 
fram till och sedan ges det även förslag på hur 
Component kan fortsätta arbetet. 
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slagit fasta på att lean automation är beroende av människorna närmast 
produktionen för att kunna utvecklas.   

För att få en balans mellan riktlinjerna (hur, var och varför) och den 
ursprungliga tanken med examensarbetet (en lean robotcell) valde 
författarna att göra ett utkast med förslag på hur arbetsgången skulle 
kunna se ut för att bygga en lean robotcell. Författarna är av den 
uppfattningen att det hade behövts mer djupgående analyser av ett flertal 
robotceller för att kunna detaljera riktlinjer för att bygga en lean robotcell. 
Det här arbetet har hållits på en nivå för att skapa ett flyt av både material 
och informationshantering samt arbetssätt runt omkring cellerna för att 
uppnå det författarna definierat som lean automation. 

Författarna har hämtat intryck från Components verkstad och har när 
riktlinjer och arbetsgång togs fram använd dessa intryck tillsammans med 
litteraturstudie, intryck från studiebesök etc. för att försöka anpassa 
riktlinjerna till Component. Rapporten har dock skrivits så generell som 
möjligt då författarna är av uppfattning att ämnet kan vara intressant även 
för personer utan koppling till Component. När riktlinjerna togs fram har 
de huvudsakligen handlat om att belysa områden som författarna 
uppfattat som mindre bra hos Component. Författarna är dock på det 
klara med att en del av de föreslagna riktlinjerna redan nu är i fokus på 
Component i och med transformationen. Riktlinjerna syftar på att få 
Component att skapa klarare direktiv när, var och hur mycket företaget 
önskar att automatisera samtidigt som en struktur med riktlinjer för 
arbetssätt, underhåll, interna transporter och emballage etc. byggs upp. 
Det arbetssätt och den arbetsgång som författarna föreslår är tänkt att 
hjälpa Component med hur de kan bedriva arbete med lean automation 
om företaget beslutar att satsa på mer automation och i och med det lean 
automation.    

Det finns självklart mycket mer som kunde ha tagits upp i det här arbetet. 
Kapitlet 3.4 Robotteknik hade bl.a. annat kunnat vara mer detaljerat med 
tekniska lösningar eftersom det var till för att ge läsaren en bild av vad 
som är möjligt att göra med robotar. Men mycket av den information som 
författarna hittade var från företag och vinklad för företaget ifråga och 
dess egen vinning. Därför är, i författarnas mening, kapitlet, något tunt 
eftersom syfte var att presentera generella lösningar, inte göra reklam för 
ett fåtal olika lösningar.  

7.2 Vidare arbete för Component 

Först och främst måste Component bestämma sig för om företaget har 
intresse av att arbete med lean automation. Författarna anser att företaget 
har det i och med den pågående lean transformationen och lean 
automations nära kopplingar till lean produktion. Författarna tycker att 
det arbete Component har påbörjat med att förvandla sin traditionella 
verkstad till en flödesorienterad verkstad är en bra början för att 
vidareutveckla och ta till sig lean automation. Under den perioden 
författarna har arbetat på den här rapporten har det observerats att ett 
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antal arbeten som skulle kunna härledas till riktlinjerna som återfinns här 
är påbörjade på Components. Detta tyder författarna som en indikation på 
att det sätt som uppgiften tolkats på inte kan uppfattas som helt fel. Detta 
bekräftades också genom samtal med diverse utställare under mässan 
Scanautomatic 2007 i Göteborg.   

Författarna föreslår följande sätt för vidare arbete med lean automation på 
Component. En grupp sätts samman som vidare kommer ha ansvar för 
företagets arbete med lean automation. Gruppen bör vara 
tvärvetenskaplig och absolut innehålla kunskap inom automation och lean 
produktion men även representera områden som logistik, underhåll och 
layout. För att praktiskt gå vidare bör denna grupp gå igenom detta arbete 
där gruppen tar till sig det som den känner kan tillföra företaget något och 
i möjligtvis några avseenden förkastar det som inte känns relevant.   

Som tidigare nämnts kommer vissa arbeten och åtgärder gå snabbare att ta 
itu med än andra. Därför bör gruppen bl.a. arbeta fram en handlingsplan8 
med åtgärder samt tidsplan för visioner som kan bli aktuella. Gruppens 
arbete ska ske efter den modell (se figur 15, sid 45) som författarna skapat.  

 

7.3 Vidare arbete med examensarbetet 

Detta examensarbete lämnar som de flesta forskningar utrymme för 
fortsatt arbete då Patel och Tebelius (1987) enligt figur 1 (sid 4) visar att 
forskningsprocessen är en kontinuerlig process som aldrig tar slut och 
bara fortsätter.   

Författarnas exempel på rekommendationer för vidare arbete är: 

• Att utifrån riktlinjerna, som presenteras i arbetet, försöka att bygga 
ihop en lean robotcell.  

• Att i ett företag kunna påverka och implementera flera av dessa 
riktlinjer.  

• Att studera företag som arbetar med lean och automation och se om 
författarnas riktlinjer gör sig gällande i rådande situationer.  

• Att göra vidare utredningar om visionsystem, gripdon och tekniska 
lösningar så som styrsystem. 

• Att utifrån ett leverantörsperspektiv se på dessa riktlinjer.  

 

7.4 Författarnas avslutningsord 

När vi blev erbjudna att göra detta examensarbete tvekade vi inte att tacka 
ja även fast vi inte var sena med att erkänna att vi egentligen inte hade 

                                                      
8 En handlingsplan med åtgärder, vem är ansvarig för att dessa blir gjorda. Den ansvarige behöver inte vara 
den som skall göra uppgiften men däremot ansvarig för uppgiften blir utförd.  
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någon större koll på området automation. Den andra hälften av 
examensarbetet lean produktion hade vi desto bättre koll på genom 
diverse kurser på högskolan. Det började med ett första möte på 
högskolan med handledare Mats Jackson och Mikael Hedelind, som i sin 
tur ledde fram till ett möte med Component där vi möttes av vår blivande 
handledare Tero Stjernstoft. Vi upprättade en projektplan, och satte igång. 

Först försökte vi förstå uppgiften. Att omvandla orden på projektplanen 
till något fysiskt och verkligt. Under examensarbetets första veckor vara 
det mycket upp och ner. Ena dagen hade vi full koll på hur vi skulle göra 
till att nästa dag inte ens veta vad vi skulle göra. Efter många turer fram 
och tillbaka med vägar hit och dit började vi så småningom fastställa 
målet så att det inte var lika rörligt och flyttade på sig hela tiden.  

Nu sätter vi punkt för det här arbetet. Vi har nått målet på vår krokiga väg 
och flera gånger har vi stannat till, kritiserat, diskuterat, kommit fram till 
en ny vinkel eller insett att tidigare väg varit korrekt och gått vidare. Nu 
när vi är färdiga och tittar i backspegeln känner vi oss nöjda med det vi 
levererat och förhoppningsvis Ni också om Ni kommit så här långt i 
rapporten. Tack för visat intresse.  
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Arbetsgång - Att bygga en lean 

robotcell 
1. Gör en VSM som tydligt visar alla steg i produktionsflödet. Kartlägg antal 

artiklar genom flödet, hur materialet kommer in i flödet samt förflyttas mellan 
arbetsstationerna (cellerna), placering av in- och utmatningsstationer och 
viktiga tider.  

2. Samtidigt som arbetet med VSM genomförs observera hur materialet matas in 
i respektive cell. Gör en tydlig översiktsbild av detta. Samt kartlägg 
utformningen av respektive arbetsstation (cell).  

3. Analysera – Var är flaskhalsen. Varför är det en flaskhals. Är cellerna 
placerade i bästa tänkbara flöde. Förekommer onödigt omplock.  

4. Gör om – placera arbetsstationerna i ett optimalt flöde om de inte redan är det. 
5. Minimera omplock. 

• Gå igenom varje arbetsstation (cell) och analysera den. Kan cellen göras bättre? 
Betrakta följande aspekter: 

• Hur är maskinerna placerade i förhållande till hanteringsutrustningen. 
• Är cellen bra utformad i förhållande till bearbetningstider. 
• Vad händer om en av bearbetningsmaskinerna går sönder? 

Hanteringsutrustningen? Hur påverkas hela produktionen om det 
inträffar. Gör en liten riskanalys (processFMEA). 

• Är det rätt antal maskiner på samma hanteringsutrustning? Tänk 
robusthet! Det är dumt att göra för många maskiner beroende av 
samma hanteringsutrustning. Se punkten innan.  

• Är cellen visuell 
• Service och underhåll 
• Ställtider 
• Kvalitetskontroller 
• Hur mycket av opratörenstid kräver cellen 
• Hur ser det ut runt omkring cellen 
• Säkerhet, gör en säkerhetsFMEA för att se över personsäkerheten. 
• Tillgänglighet 
• Ställtider (Använd SMED för att se om det finns tid att spara.) 

6. Gör om – optimera cellen. Placera maskiner och hanteringsutrustning så att 
underhåll, service och ställ underlättas. Hur blir cellen enklast tillgänglig för 
opratören och annan personal utan att tumma på säkerheten. Gör det möjligt 
för operatören och hantera så många som möjligt av de fel som kan tänkas 
uppstå. Integrera poke-yokes.   

Glöm sedan inte att arbeta med ständiga förbättringar och se till att personalen är 
engagerad och kompetent. Arbeta med personal utveckling. 
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Studiebesök (070525) på Getrag i 

Köping 
Getrag Corporate Group utvecklar och producerar tekniska lösningar för ledande bil- och 
båttillverkare.  

Fabriken i Köping är uppdelad på flera byggnader och det första man slås av som besökare är 
att det känns fräscht, rent, visuellt och lätt att ta sig fram. Inte många truckar syns till, däremot 
cyklar, människorna i fabriken förflyttar sig snabbt med hjälp av cykel. Köping har 1000 
anställda fördelat på följande sätt; 800 i fabriken och 200 tjänstemän. Alla maskininköp görs 
av två personer.  
 
Den byggnaden som går under benämningen C–fabriken är uppbyggd efter flödesprincipen, 
maskiner är visserligen grupperade tillsammans utifrån funktion istället för i dedikerade 
flöden. Håkan Hamnstedt förklarar att så här har man gjort för att få en ökad flexibilitet, 
material kan enkelt flyttas till en annan maskin om den tänkta maskinen skulle vara sönder en 
längre tid. Flödet genom C-fabriken delas av en mittgång, mjukt (icke härdat) är på ena sidan 
gången och hårt (härdat) är på den andra. Förflyttning mellan maskinerna görs genom att 
operatörerna drar materialet i staplar av korgar (närmare definition längre ner i texten) medan 
nästan all matning av maskinerna görs automatiskt, antingen med en felsomatlösning eller 
robot. I sista stationen innan härdning sker en omplockning från korg till härdfixtur och i 
första stationen efter härdningen sker samma tillbaka igen. Författarna kunde inte se någon 
manuell omplockning av material i flödet som genomsyrade C-fabriken.  
 
I stort sett är det en robot eller en felsomatlösning på en maskin som bildar en cell och detta 
genomsyrar hela fabriken. Material matas in i cellerna på ett av följande sätt; lastpall, korg, 
eller flak (rullbord). Det finns dock en cell där materialet lastas in via rullband. 
Rullbandstationer tar en stor yta i besittning och anses på Getrag ta längre tid att ställa om. 
 
För optimal lastning av lastpallarna används mellanlägg av plast för att kunna stapla artiklarna 
i höjdled. Roboten hanterar sedan även detta plast mellanläggen.  
 
Speciella korgar används för att förflytta material runt i fabriken och även in i maskinerna och 
cellerna. Dessa korgar finns i två storlekar och kan staplas på varandra. Staplarna körs sedan 
in i cellen och robot alternativt felsomat hämtar material och hanterar korgarna. Det här 
innebär att det blir ett litet bortfall i produktionstid när en robotlösning används eftersom 
roboten måste hantera både material och korg, alltså först lyfta bort full korg för att kunna 
plocka in nytt material från korgen under. Med en felsomatlösning är det en del som hanterar 
korgarna och en del som hanterar materialet, alltså måste bearbetningsmaskinen vänta kortare 
eller ingen tid på nytt material att bearbeta. 
 
De artiklar som transporteras i korg kan även utan omplockning köras igenom tvätten. Det 
finns en gemensam tvätt för alla produkterna, detta fungerar tack vare korgarna. 
 
För att kunna transportera staplarna med korgar runt i fabriken på ett effektivt sätt har 
företaget tagit tillvara på interna idéer och tillverkat burar, kända på företaget som 
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”grisburarna”. Dessa möjliggör att fyra staplar med korgar kan förflyttas samtidigt med en 
truck. Vidare har man också specialbeställt ändringar av en handtruck för att få denna att 
passa med korgarna och på så sätt hjälpa till att skapa en bättre ergonomisk arbetsställning för 
operatörerna.   
 
Det finns även ett bestämt system för hur de tomma korgarna skall hanteras. 
 
Flaklösningen innebär att operatörerna lastar på de obearbetade materialet på en vagn som 
sedan byts ut mot en annan vagn som är full med bearbetat material inne i cellen. Laddning av 
en ny vagn kan alltså göras oberoende av när cellen kräver nytt material. 
 
Vid in- och utmatning använder företaget sig ofta av en tre inmatningsstationaslösning. Detta 
medför att man får en längre tid som cellen kan producera utan att operatören behöver vara 
där. Tre inmatningsstationslösningen innebär att på två platser placeras obearbetat material 
och en plats lämnas tom för att roboten eller felsomaten ska kunna placera bearbetat material.  
 
Vidare har man byggt in mycket av de dagliga kontroller i cellerna med hjälp av olika typer 
av vision system. Det fanns exempel där rakhet kontrollerades i samma maskin som riktade 
samt kontroller av håls djup och placering inbyggt i cellen. Endast när man ställer om till nya 
detaljer görs kontroller utanför cellen.  
 
Vision system används även för att läsa av var material befinner sig så att en robot kan plocka 
upp det. Det fanns exempel där roboten tog en massa kort på detaljen för att analysera dess 
position i pallen eller på inbanan och på så sätt möjliggöra rätt grepp och därmed också 
inmatning i bearbetningsmaskinen.  
 
I några av de cellerna som betjänades av en robot hade även andra funktioner byggds in. 
Bland annat fanns det en cell där roboten blåste rent inne i maskinen, laddade och sedan 
kontrollerade om biten satt rätt placerat inne i maskinen.  
 
De första robotcellerna som presenterades under studiebesöket på Getrag var en cell 
bestående av en ABB-robot för hantering av material och en maskin som pressade på 
aluminium på kåpor. Robotcellen var en av fyra likadana celler placerade på rad. Alla cellerna 
utförde samma process. Under ett skift hade en och en halv operatör ansvaret för hela gruppen 
d.v.s. fyra stycken celler. De här robotcellerna matades genom att operatören körde in ett flak 
med obearbetat material på en av cellens tre inmatningstationer och samtidigt tog ut ett flak 
med färdigt material. Sedan kunde cellen jobba 1timme/40minuter utan att operatören 
behövde vara direkt inblandad i bearbetningsprocessen.  
 
I dagsläget har ovan nämnda robotceller en mellanstation där roboten kan greppa om 
materialet för att sedan på nytt mata in det i maskinen. Detta för att maskinen skal kunna 
utföra all önskad bearbetning. Nu har dock en ombyggnad av robotcellerna påbörjats (en 
byggdes om medan tre fortsatte producera) där mellan stationen plockas bort. Tillsammans 
med konstruktionsavdelningen har en ny konstruktion av detaljen arbetats fram vilken gör det 
möjligt att utföra all bearbetning utan att vända detaljen och mellanstationen behövs därför 
inte mer.  
 
De här cellerna var också utrustade med en säkerhetscensorlösning vilket gjorde att de tog än 
större yta i anspråk än vad de skulle behöva göra. Ett avstånd på 1,20 meter krävs enligt 
gällande säkerhetsföreskrifter runt robotens arbetsområde.  
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Ytterligare observationer som gjordes i fabriken är att det framför maskinerna fanns tydligt 
definierade FIFO ”torg” uppmärkta med serienummer. Samt att det inte fanns några höga 
ställage i fabriken vilket medförde att fabriken kändes överskådlig och att det var lätt att gå 
utan att riskera att bli påkörd en truck eller cyklist.  
 
Enkelhet verkade vara något man eftersträvade, det fanns dock några större komplexa 
lösningar bl.a. en felsomat lösning kopplade till flera maskiner. Denna menade Håkan 
Hamnstedt var för komplex, svåråtkomlig och skrymmande.  
 
Det fanns en station där man hade dubbletter av en cell trots att detta inte var nödvändigt 
utifrån ett kapacitetsperspektiv. Lösning var istället vald för att uppnå en större flexibilitet. 
 
Överlag gav studiebesöket i Köping samt medföljande samtal ett positivt intryck av Getrags 
sätt att arbeta på. Det berättades om ett nära samarbete med konstruktion för att kunna 
möjliggöra förändringen av greppytorna, se exempel på förändring av robotcell för pressning 
av aluminium ovan, samt att operatörerna involveras i utvecklingsarbetet. På frågan om hur 
kunnig personalen var på att programmera robotar gavs följande svar; Vi har och har haft en 
del personer som kan programmera, men de blir ofta väldigt duktiga och försvinner till ABB. 
Det är det som är risken, med att utbilda inom detta område, avslutar Håkan Hamnstedt.  
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Studie av produktionstidsbortfall i 

robotcell 
Med ambition att pågå i tio dagar startades den 14 maj 2007 en datainsamling med 
hjälp av operatörerna på sju av de sjutton robotceller som identifierats på 
verkstadsgolvet hos Volvo CE. Operatörerna fick tilldelat ett antal förtryckta ark där 
de ombads att fylla i all den tid där berörd cell inte producerade samt vad som 
orsakade stoppet. Engagemanget hos operatörerna var väldigt individuellt och 
därmed varierar också mängden insamlad data från cellerna. Trots det skiftande 
kvalitén på inrapporterade värden känner författarna att det kan finnas information 
som kan hjälpa till att bygga en trovärdig helhetsbild, eftersom syftet inte var att 
kartlägga robusthet utan mer orsakerna till stopp.   

Värdena som presenteras här bygger alltså inte på ett konstant tidsintervall utan 
representerar mottagna värden som är insamlade under given period (14 – 24 maj) 
där det finns bortfall i så väl skift som hela dagar. Cirka hälften av de rapporterade 
stoppen var planerade. Till planerade stopp räknas följande: ställ, raster/möten, 
kontroller, planerade verktygsbyten/förebyggande underhåll, städning/skiftbyte 
och operatörerna har även valt att ta med uppstartsproblem. Det kan dock diskuteras 
huruvida uppstartsproblem hör hemma i den här kategorin. I likhet med lean 
produktion bör uppstartsfel åtgärdas första gången de uppstår så att liknande 
problem inte uppstår nästa gång.  

Av de oplanerade stoppen ansåg operatörerna att hälften orsakades av roboten. 
Några fel som rapporterades under den kategorin var: 

• larm (gränsläge) 

• dålig disk, ej formaterad/sätts på då roboten är ok 

• roboten börjar lossna från golvet 

• svarv dockar ej 

• underhåll, oljenivå koll 

• Robot krockar med mellanstation 

• kylvatten nivå låg 

• ställ 

• mätning, korrigering 
 

Samt även följande typer av fel rapporterades med roboten som delaktig men inte 
som grundorsak; verktygsbrott, skärbyte och byte av brotsch. (Brotsch är ett 
skärande verktyg som används för att upprymma ett borrat hål som skall hålla ett 
mycket exakt mått med mycket bra yta) (www.wikipedia.se) 

Genom att studera insamlat material och samtala med operatörer vid flera olika 
robotceller har slutsatsen dragits att de fel som uppstår i robotcellen och av 
operatören anses bero på roboten oftast beror på robotens förutsättningar och inte 
roboten i sig. Många korta stopp beror t.ex. på att roboten fastnar, exempelvis när 
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den hämtar eller lämnar material på mellanstationen, och är beroende av en fysisk 
knuff av operatören för att kunna fortsätta. Exakt varför detta fel uppstår är inte 
utträtt men troligtvis greppar roboten fel, då gripdonet är slitet, berättar en operatör. 
Vid ett besök i verkstaden observerades det hur en fel inställd positionslösning på en 
inbana orsakade att roboten slant på materialet, felplacerade det och resultatet blev 
att fel i bearbetningsmaskinen uppstod. Efter 20 minuter var felet ännu inte löst.   

För att kunna dra mer korrekta slutsatser, och gå djupare in på orsakerna av stopp, 
än ovan nämnda spekulationer krävs en noggrannare undersökning av en cell. Om 
det ska genomföras en mer omfattande analys eller inte fattas det beslut om under 
senare del av examensarbetet då denna undersöknings syfte är att ge en generell bild 
av nuläget.   

Förbättringsförslag    

Den här mindre felfrekvensstudie som genomfördes på ett antal robotceller visade 
att många av de fel som direkt kunde knytas till roboten berodde på att roboten 
tappade artiklarna. Som felorsak till detta identifierades en blandning av slitna 
gripdon och att artiklarna redan på inbanan var felplacerade. Det finns också en 
möjlighet att gripfel hos roboten direkt eller indirekt orsakar fel hos betjänad 
bearbetningsmaskin. För att identifiera tänkbara incidenter som uppstår till följd av 
tidigare nämnt problem kan en FMEA analys genomföras.  

En spontan reflektion är att en studie av produktsortiment och gripnogrannhet inför 
de olika bearbetningsmomenten bör genomföras för att se om det finns möjlighet för 
Volvo att ta fram ett standard sortiment för gripdon. I första hand bör dock en FMEA 
analys göras för att se vilka följder, och dess omfattning som, gripfel orsakar.   

Möjlighet att införa poka yoke på inbanorna för att undvika felplacering bör också 
ses över.  
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Riktlinjer för att skapa förutsättningar 

för Lean automation 
Förbättringsarbete sker på tre olika beslutsnivåer i organisationen. De olika nivåerna 
är operativt, taktiskt och strategiskt. Förändringsarbetet kan ske samtidigt och 
nivåerna kan överlappa varandra.  

Den strategiska beslutsnivån är till för långsiktiga åtgärder för eliminering av fel i 
befintliga produktionssystem och vid utveckling av nya. Besluten på den strategiska 
beslutsnivån tas av ledningsfunktioner, systemdesigners, beredare, konstruktörer 
och systemleverantörer. 

Målgruppen på den taktiska beslutsnivån är underhållspersonal, produktionsteknisk 
personal, produktionsledning, leverantörer och konsulter. Dessa kan komma med 
förebyggande åtgärder för förbättring av befintliga produktionssystem, exempelvis 
med hjälp av resultat från händelsestyrd simulering.  

På Operativ beslutsnivå är det produktionspersonal, operatörsgrupper och 
produktionsunderhåll som kan ta beslut för att komma med avhjälpande och 
kortsiktiga förbättringsåtgärder. 

På varje nivå bör det finnas mål och mätetal för att möjliggöra samarbeten och 
förhindra missförstånd. Nedan ger författarna förslag på vilka ämnen som bör 
diskuteras på de olika nivåerna.  
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Strategiska beslutsnivån 

⇒ Analysera och skapa direktiv och riktlinjer för vad som och i vilka situationer det 
ska automatiseras.  

o Anpassa automationen utifrån behovet, inte behovet utifrån automationen. 

o Automationsnivå, vad är företagets policy? 

⇒ Utse ansvarig för automationen på företaget.  

o Gruppen behöver besitta kunskap om hur automationen på företaget 
fungerar för att kunna ställa de rätta kraven på konsulter och integratörer 
som arbetar åt företaget.  

o Gruppen bör vara tvärvetenskaplig och absolut innehålla kunskap inom 
automation och lean produktion men även representera områden som 
logistik, underhåll och layout. 

o Gruppen skall kunna hantera de förändringar som skall ske i cellerna så att 
företaget inte blir beroende av extern hjälp. 

⇒ Skapa direktiv för alla instanser som påverkar automationen i produktionen så att 
det arbetas åt samma håll.  

o Design for Automation 

o Underhållsstrategier (externt/internt) 

o Gripdon, fixturer etc. kan det struktureras upp? Bygga på ett modultänk så 
det blir lättare med att t.ex. ha gripdon tillgängliga när de behöver bytas 
ut. 
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Taktiska beslutsnivån 

⇒ Genomför en värdeflödesanalys (Value Stream Mapping) 

o Kartlägg existerande maskinpark 

o Kartlägg interna transporter/emballage 

⇒ Företaget bör ha en egen kravspecifikation för robotceller. 

o Skapa en kompakt funktionell layout   

o Se till att eliminera omplock  

o Kvalitetssäkra i cellen (poka yoke) 

o Gör en omfattande produktkartläggning 

o Gör en processchart 

o Säkerhetsstrategi 

o Arbeta med SMED för att minska ställtider 

⇒ Underhållsstrategier 

o Standard för hur länge gripbackar ska användas 

o Hur ofta underhåll ska utföras 

⇒ Vilka leverantörer av maskiner och utrustning ska användas. 

o Begränsa antalet olika styrprogram  

o Dokumentera alla maskinköp så att det går att gå tillbaka och dra lärdom 
av dem.  

⇒ Kunskapsplaner för de anställda 

o Se till att ha goda programmeringskunskaper internt. 
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Operativ beslutsnivå 

⇒ Arbetsstandarder 

o Möjliggör för jobbrotation  

o Arbeta med att minska ställtider (SMED) 

⇒ Underhållsstrategier 

o 5S 

o Hur ofta? 

⇒ Engagemang – ständiga förbättringar 

o Ta tillvara på kunskapen och idéer från de närmast produktionen 

o Poka yoke 
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Nedan presenteras en snabb guide över några samband mellan mål, aktivitet och 
förväntat resultat: 

Mål - Vad lean 
automation vill uppnå 

Vad som bör göras för att nå 
målen 

Förväntat resultat om det som 
bör göras görs 

Aktiviteter som skapar värde för kunden d.v.s. ...   

... inget muda (slöseri) Designa för automation Kan undvika dyra fixturer och att 
roboten måste greppa om 

  Se över emballage Mindre manuellt omplock 

  Poka yoke Det går inte att göra fel 

    Rätt kvalité första gången 

  Minska ställtider (SMED) Högre OEE 

... enkelhet Standardiserat arbetssätt Arbetsrotation 

 Ett fåtal leverantörer av 
hanteringsutrustning och maskiner 

Färre gränssnitt. Möjliggör för 
arbetsrotation. Enklare 
programmering 

    Lättare att samordna service- och 
underhållsavtal 

  Rätt utrustning (inte komplexare än 
situationen kräver) 

Robust. Flexiblare (om rätt 
utrustning inte är special 
tillverkad) 

  5S Ordning och reda, allting på sin 
plats. 

  Visuellt Bättre översikt, lättare att se vad 
som behöver göras 

... rätt kvalité Automatiska stopp vid avvikelser 
(poka yoke) 

Minskat omarbete 

    En defekt artikel inte hela batcher 

  Hög repeterbarhet Bättre kvalité 

  Tydliga flöden 
 

Fel blir synliga och kan lösas 
tidigare 

  Kontrollerade buffrar Inget muda i form av 
överproduktion 

... JIT 
 

Arbeta mot kundorder Inget muda i form av 
överproduktion 
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CS09 - Lean Transformation (det som presenteras under den här rubriken är lika ställt med de  

ovan men författarna vill understryka att de är i samband med det här examensarbetet anses  
något viktigare då de är kraven för Volvos lean transformation.) 

Flödesoptimering VSM Visuellt 

    Fel/flaskhalsar blir synliga 

Kapacitetsökning Bra repeterbarhet Kontinuerligt arbete 

    Snabbare matning 

  Robust Mindre oplanerade stop 

OEE Förbättring Minska ställtider Mer producerbar tid 

  Rätt andel förebyggande underhåll Högre robusthet 

  Optimera maskininställningarna Högre robusthet 

  Poka yoke Rätt kvalité första gången 

  5S Allt på rätt plats, minskade ställtider 

 

 



Lean Automation: Riktlinjer för arbete med robotceller i ett lean produktionssystem BILAGA 5 

1(1) 

Mall - Kravspecifikation  
1. Marknadsbedömning 
1.1 Vilka marknader skall produkten levereras till? 
1.2 Vilka volymer blir aktuella? 
1.3 Vilken marknadslivslängd beräknas produkten få, dvs. hur länge skall försäljning 
pågå? 
1.4 Vilken grad av standardisering blir aktuell och vilken kundanpassning? 
1.5 Jämförelse med konkurrenters motsvarande produkter 

2. Produktkrav 
2.1 Marknadskrav omsatta till produktkrav ( exvis. erhållna ur QFD) 
      Här kan ingå: prestandakrav, livslängdskrav, miljökrav(temp., fukt, smuts, ljud 
o.s.v.), tillförlitlighetskrav,  
      designkrav (form, ergonomi och liknande), ytbehandling, ytstruktur 
2.2 Lagstiftningskrav som skall beaktas 
2.3 Standarder och normer som skall uppfyllas 
2.4 Krav på certifiering, typgodkännande, typprovning och liknande 
2.5 Kostnadsramar 

3. Service och reservdelar 
3.1 Krav på auktoriserade serviceverkstäder 
3.2 Krav på reservdelshållning 

4. Dokumentation 
4.1 Hur skall tillverkningsunderlaget struktureras och dokumenteras; exvis. 
anpassning till ett speciellt       datasystem. 
4.2 Krav på skötsel- och serviceinstruktioner, bruksanvisning 
4.3 Säkerhetsföreskrifter 
4.4 Marknadsföringsdokumentation; kataloger, broschyrer och liknande. 

5. Packning och emballage 

6. Återvinning 

 


