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SAMMANFATTNING	  
Idag råder en alltmer ökande globalisering, vilket innebär att företag 
nu delar marknad med andra länder. Det har satt större tryck på företa-
gen att bli mer flexibla i sin tillverkning för att kunna tillverka och 
producera enligt efterfrågan. Likväl måste företagen dra ned på sina 
kostnader för att bibehålla sin konkurrenskraft och flyttar därav sin 
tillverkning till lågkostnadsländer. För att öka företagens konkurrens-
kraft på marknaden har konceptet Lean Automation utvecklats. Det 
handlar om att reducera den upplevda komplexiteten med automation 
och därmed skapa nya användningsområden och nå ut till fler använ-
dare samt en öka företagens konkurrenskraft.  
 
Ett företag som vill behålla sin tillverkning i Sverige är Haldex Brake 
Products AB. De tillverkar idag en produkt som är mogen på mark-
naden och starkt konkurrensutsatt. I och med det så är de en del av det 
forskningsprojekt inom Lean Automation som pågår vid Mälardalens 
högskola. Det handlar om att konkretisera Lean Automation i en ro-
botcell. Resultatet kommer att bli en pilotinstallation som ska installe-
ras på Haldex under 2012.   
 
Målet med examensarbetet är att ta fram en utvecklingsprocess för 
automation som ska möjliggöra att företaget kan bli mer konkurrens-
kraftigt på marknaden genom att använda sig av den interna kunskapen. 
Även en robotprogrammering till pilotinstallationen ska tas fram. 
 
I examensarbetet utfördes robotprogrammeringen i en testcell, avsedd 
för just detta. För att vara anpassat till Lean är den färdiga programme-
ringen enkel att hantera genom tydlig struktur och är av den orsaken 
lättöverskådlig. Vidare resultat av examensarbetet är en utvecklings-
process för automation till Haldex. Den ska möjliggöra att Haldex kan 
standardisera sitt arbete med automation inom företaget, utan att be-
höva ta in integratörer. Utvecklingsprocessen för automation användes 
också under examensarbetet för att ta fram en automationslösning till 
deras monteringslina. Automationslösningen resulterade i en robotcell 
som konstruerades i befintlig testcell för att avgöra om dess konceptu-
ella lösningar fungerade. Fortsatt arbete blir att testa all utrustning i 
robotcellen så att den fungerar innan robotcellen installeras på monte-
ringslinan. 
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ABSTRACT	  
Due to the globalization today the competition in the market has in-
creased and it requires flexibility and produce according to customer 
demand. In order to reduce the cost of wages industrial companies are 
now considering moving the manufacturing to low-cost countries. To 
keep up with the competition in the market without moving the manu-
facturing abroad, Lean Automation was developed. The concept of 
Lean Automation is to reduce the perceived complexity with automa-
tion and make automation available for new users and in new applica-
tions.  
 
Haldex Brake Products are situated in Sweden and want to maintain the 
manufacturing of the automatic brake adjusters in the country. It is a 
product well-known and highly exposed to the competition in the mar-
ket. Due to this situation Haldex are collaborating with Mälardalen 
University to develop a robotic cell based on the concept of Lean Au-
tomation. It will be installed on their assembly line in 2012. 
 
The goal with this master thesis is to create a development process for 
automation, which can enable the company to be more competitive in 
the market and this by using their own knowledge to develop automat-
ed solutions for higher efficiency in the production line. In addition to 
the development process for automation, programming of the Lean Au-
tomation robotic cell is to be conducted. 
 
The conducted work in the master thesis was the programming of the 
robotic cell and the development process for automation. The pro-
gramming was made Lean by reducing waste of time when working 
with the programmed code. This by a clear structure in the program-
ming which makes it easy to handle. A development process for auto-
mation was made and used for developing a robotic cell for the assem-
bly line. The robotic cell was then tested at Haldex, an important stage 
before implementing the cell on the assembly line. Testing the robotic 
cell will give important information about how the equipment actually 
runs and failures can be observed and adjusted. Testing of the robotic 
cell will continue after the end of this master thesis.        
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ORDLISTA	  

5S Ett Lean-verktyg för att skapa ordning och reda 
på arbetsplatsen. 

Andon  Påvisar om problem uppstått i tillverkningen ge-
nom att signalera detta. 

Applikationer Inom robotiken syftar applikationer till använd-
ningsområden, t ex sprutmålning och svetsning. 

CNC-maskin  Computer Numerical Controll. En maskin som 
styrs numeriskt. 

Just-In-Time (JIT)  Enstycksflödet, att producera i rätt takt, rätt tid 
och efter behov. 

Linjärenhet  Används till att flytta, hantera och positionera 
skruvdragaren. 

Lågkostnadsländer  Länder med billig arbetskraft. 

OEE Nyckeltal för att mäta produktionseffektivitet. 

Poka Yoke  Säkra produktionen för att undvika fel. 

Palett  Bromshävarmen transporteras på denna under 
monteringen. 

SME  Små- och medelstora företag, färre än 250 an-
ställda. 

Wermtec 2  Monteringslinan där pilotinstallationen och stat-
ion 3-0 ska införas.  
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INLEDNING	  

Det här kapitlet syftar til l att introducera läsaren til l varför detta examensarbete har 
genomförts samt att ge en beskrivning av företaget och hur de kom att bli en del av 
forskningen kring Lean Automation. Därefter beskrivs syftet och målet med exa-
mensarbetet, den problemformulering som ligger til l grund för arbetet, de bestämda 
avgränsningarna och slutligen det förväntade resultatet. 

1.1 BAKGRUNDEN TILL LEAN AUTOMATION 

Idag råder en alltmer ökande globalisering, vilket innebär att företag 
nu delar marknad med andra länder. Det har satt större tryck på företa-
gen att bli mer flexibla i sin tillverkning för att kunna tillverka och 
producera enligt efterfrågan (Jackson et al, 2011). Det för att på så sätt 
hålla kostnaderna och priserna nere. Det här leder till att företagen 
måste bli alltmer drastiska i sina åtgärder för att kunna bibehålla mark-
nadsandelar och fortfarande tillfredsställa sina kunder. Som ett led till 
detta väljer många företag att placera sin tillverkning i lågkostnadslän-
der. Resultatet av detta är att arbetstillfällena minskar i det egna landet 
och fler riskerar att bli arbetslösa om tillverkningen fortsätter att flytta 
utomlands. Här skulle ett svar kunna vara att börja införa automation. 
Ett produktionssystem som till större del är automatiserat resulterar i 
ökad effektivitet och reducerade kostnader. Även om antalet anställda 
skulle minska i sammanhanget med införandet av automation så är det 
inte i närhet av den omfattning som om företaget skulle ha placerat sin 
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tillverkning utomlands. Användandet av automation kan dock anses 
komplext och kan vara en dyr investering för mindre företag, vilket 
leder till att de har svårare att bibehålla sin marknad och sina kunder. 
Konceptet Lean Automation syftar därför till att reducera den upplevda 
komplexiteten med automation och därmed göra den tillgänglig för fler 
användare och inom nya applikationer. Det här skulle kunna vara det 
som behövs för att svenska företag ska kunna konkurrera på marknaden 
med tillverkningen kvar i det egna landet och likväl möjliggöra för 
mindre företag att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.  
 
Ett företag som vill behålla sin tillverkning i Sverige är Haldex Brake 
Products AB. De tillverkar idag en produkt som är mogen på mark-
naden. Den har funnits under många år och är, trots detta fortfarande 
en framgångsrik produkt. Det finns många konkurrenter och för att 
möjliggöra en fortsatt tillverkning i Sverige måste Haldex Brake Pro-
ducts reducera tillverkningskostnaderna eftersom det inte ligger någon 
vinning i att designa om produkten. Det här skapar ett fokus på hur 
tillverkningsprocessen måste förbättras och därav är företaget en del av 
det forskningsprojekt inom Lean Automation som pågår vid Mälarda-
lens högskola (MDH). Projektet syftar till att ta fram en automations-
lösning ur ett Lean-perspektiv som ska kunna bibehålla Haldex Brake 
Products, och framöver även andra företags konkurrens på marknaden. 
Genom att hålla tillverkningskostnaderna nere kan det även möjliggöra 
att produktionen kan stanna i Sverige. Projektet med att ta fram en pi-
lotinstallation som ska konkretisera konceptet Lean Automation har 
pågått tillsammans med Haldex Brake Products sedan hösten 2011. 
Framtaget resultat kommer att bli den konkreta bevisning av hur Lean 
Automation som koncept är tänkt att fungera i praktiken och därmed 
hur det vidare skulle kunna användas av nya användare såsom små- och 
medelstora företag (SME). 

1.2 HALDEX BRAKE PRODUCTS AB 

Haldex Brake Products affärsidé bygger på att tillhandahålla egenut-
vecklade och innovativa fordonstekniska lösningar som förbättrar sä-
kerhet, miljö och köregenskaper inom vissa nischer till den globala 
fordonsindustrin. Företaget har sitt huvudkontor i Landskrona, och i 
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fabriken tillverkas bland annat automatiska bromshävarmar till trum-
bromsar för tunga fordon. 
 
Haldex har anor ända tillbaka till tidigt 1900-tal, då Thulinverken AB 
etablerades i Landskrona av Enoch Thulin. De både tillverkade och 
utvecklade alltifrån flygplan till bilar och blev under 1930-talet en vik-
tig underleverantör till SAB (Svenska AB Bromsregulator, grundat 
1916), som med åren kom att bli en av världens mest meriterande leve-
rantör av bromssystem till rälsburna fordon. SAB kom att förvärva 
Thulinverken AB till eget dotterbolag och under början av 1960-talet 
började de att utveckla bromshävarmen för landsvägsburna fordon. 
1968 levererades den första serietillverkade bromshävarmen och den 
kom att bli världsledande inom sitt område. 1984 förvärvade SAB 
Automotive AB Haldex AB i Halmstad, som då tillverkade taxametrar 
och kilometerräknare. Året därpå övertar SAB Automotive AB namnet 
Haldex AB och verksamheten i Halmstad avvecklas. Incentive var 
länge huvudägare av Haldex men 1995 upphörde det och under 1999 
övertog moderbolaget Garphyttan Industrier AB namnet Haldex och 
blir istället Haldex Brake Products AB. År 2000 påbörjas lokal monte-
ring av bromshävarmen i både Brasilien och Kina. Totalt har hela 
Haldexkoncernen runt 2 200 anställda varav cirka 300 är anställda på 
Haldex Brake Products i Landskrona (vidare i rapporten skrivs enbart 
Haldex ut men syftar till Haldex Brake Products).  
 
Sedan introduktion av bromshävarmen har det sålts 30 miljoner stycken 
världen över och med det är Haldex fortfarande världsledande inom 
bromssystem. Det har lett till att bromshävarmen har bidragit ekono-
miskt till utveckling av flera affärsområden inom Haldex. Idag tillver-
kar de även skivbromsar och vevhusgasrenare. 
 
Organisationen på Haldex ser ut enligt följande, se figur 1. Området 
som studeras i examensarbetet ligger under ABA Product Line Team. 
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Figur 1 – Organisationen på Haldex Brake Products (Källa: Haldex Intranät) 

1.2.1 PROCESSBESKRIVNING 

I Landskrona bearbetas bromshävarmen från rågods för att sedan målas 
och monteras ihop till färdig produkt. Figur 2 visar hur processen ser 
ut inne i monteringshallen efter att råmaterialet bearbetats. Broms-
hävarmen målas parallellt med att styrenheten monteras. Dessa två 
monteras samman innan bromshävarmen kommer till monteringsli-
norna. På monteringslinorna monteras komponenter i bromshävarmen 
som resulterar i en färdig produkt att paketera och leverera till kund. 
Det finns tre monteringslinor där Wermtec 1 och 2 är de monteringsli-
nor som till större delen består av automatiska stationer till skillnad 
från den tredje monteringslinan där allt arbete utförs manuellt. De 
bromshävarmar som inte blir godkända i monteringen korrigeras innan 
de skickas ut till kund.  
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Figur 2 – processen inne i monteringshallen (Källa: Haldex Intranät) 

1.2.2 PRODUKTBESKRIVNING 

Idag finns många varianter av bromshävarmen för att tillgodose kun-
dens krav och önskemål. Bilaga 1 visar hur de kan variera till utseen-
det. I Landskrona tillverkas cirka 900 000 bromshävarmar per år och 
dessa levereras till bland annat Scania och Volvo. Produkten tillverkas 
förutom i Sverige, i fyra Haldex fabriker världen över; USA, Kina, 
Indien och Brasilien.  
 
Bromshävarmen är den del i trumbromsen som styr bromstrycket vid 
inbromsning, se placering enligt figur 3. Som nämnt tidigare både be-
arbetas och monteras bromshävarmen i fabriken i Landskrona. De in-
gående delarna i bromshävarmen som ska monteras ihop är själva huset 
och där i monteras snäckhjulet och snäckskruven, se figur 4. Utanpå 
huset monteras styrenheten. Figur 5 visar två varianter av broms-
hävarmen och här ses tydligt snäckhjulet, snäckskruven och styrenhet-
en.  
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Figur 3 – Placering av bromshävarmen (Källa: 

http://www.haldexindia.in/s_aba.html) 

 
Figur 4 – Bromshävarm(hus), snäckskruv och snäckhjul(Källa: Haldex Intra-

nät) 

 

 
Figur 5 – S-ABA och AA1 (Källa: Haldex Intranät) 
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1.3 PROBLEMFORMULERING 

Konceptet Lean Automation syftar till att reducera den upplevda kom-
plexiteten. Hur skulle det kunna realiseras i en robotcell på Haldex? Då 
bromshävarmen är en mogen och en starkt konkurrensutsatt produkt 
måste en förändring ske i produktionen för att möjliggöra fortsatt till-
verkning i Sverige. 

1.3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Baserat på problemformuleringen anses följande frågeställningar rele-
vanta för arbetet då de syftar till att ta fram ett förslag till hur Haldex 
kan behålla produktionen i Sverige, det utifrån konceptet Lean Auto-
mation. 

o Hur kan Lean Automation konkretiseras i en skarp robotcell? 

o Vad för lärdom kan pilotinstallationen ge och hur kan ”samma” 
lösning införas i en ny cell på Haldex med andra förutsättning-
ar?  

o Hur ska detta arbete standardiseras på Haldex i form av en an-
vändbar process vilken inkluderar stadierna från starten med 
nulägesanalysen till slutet med själva införandet? 

1.4 SYFTE OCH MÅL  

Syftet med examensarbetet är att ta fram programmeringen till roboten 
i pilotinstallationen. Arbetet med pilotinstallationen är till grund för 
resterande del av examensarbetet, framtagandet av ytterligare en ro-
botcell baserad på konceptet Lean Automation och lärdomarna från 
arbetet med pilotinstallationen. Arbetet med ytterligare en robotcell 
innebär att arbeta fram en utvecklingsprocess för automation för att 
förenkla användandet med automationslösningar inom företaget.  
 
Målet med examensarbetet är dels programmeringen av roboten i pilot-
installationen vilken bör vara utformad så att den möjliggör enkel han-
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tering av roboten, till exempel vid underhåll eller förbättringsarbeten. 
Andra delen av målet att ta fram en utvecklingsprocess för automation 
som Haldex ska kunna arbeta vidare med och därefter standardisera. 
Det för att de ska kunna ta fram automationslösningar själva och där-
med öka den interna kompetensen. Denna process ska även tillämpas i 
arbetet med automationslösningen till station 3A på monteringslinan. 

1.5 PROJEKTDIREKTIV 

Examensarbetet är en del av forskningsprojektet Lean Automation och 
därmed en förlängning av det arbetet som utfördes gällande pilotin-
stallationen på Haldex som pågick under hösten 2011 och pågår under 
våren 2012. Då examensarbetet omfattas av forskningsprojektet kom-
mer ett fortsatt samarbete med MDH att pågå under arbetets gång. 
 
För att möjliggöra ovannämnda så kommer möten med MDH att äga 
rum i Eskilstuna varannan vecka (måndagar).  
 
Då arbetet med pilotinstallationen har pågått sedan hösten 2011 kom-
mer den att anges som referens i rapporten. Det eftersom robotpro-
grammeringen som ska utföras baseras på denna.  

1.6  AVGRÄNSNINGAR  

Det som ska tas fram under arbetet är först och främst en färdig robot-
programmering till pilotinstallationen. Därefter är målet ytterligare en 
robotcell, baserad på konceptet Lean Automation och pilotinstallation-
en. Med denna robotcell menas en automationslösning avsedd för be-
fintlig station 3A på företagets monteringslina. Tiden är dock en myck-
et begränsande faktor och i det här läget har pilotinstallationen dragit 
ut på tiden vilket medfört att starten av den delen av examensarbetet 
som behandlar den nya robotcellen har blivit förskjuten. Det har lett 
till att avgränsningen för examensarbetet är vid konceptverifieringen 
av den nya automationslösningen. Det innebär att följande faser kom-
mer att avklaras i arbetet: nulägesanalys, förstudie, konceptutveckling 
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och konceptverifieringen. Framtagen utvecklingsprocess för automat-
ion är inte tänkt att vara slutgiltiga versionen utan tanken är att Haldex 
ska arbeta vidare med denna för att ta fram en optimal process som 
passar dem.  
 
Examensarbetet kommer att sträcka sig över 20 veckors heltidsstudier 
och inräknat är då även Lean Automation möten i Eskilstuna, rapport-
skrivande, seminarier samt slutpresentation. 

1.7 FÖRVÄNTAT RESULTAT  

Robotprogrammeringen bör vara avklarad i samband med att examens-
arbetet avslutas. Likväl en utvecklingsprocess för automation, dock 
med avslut i konceptverifieringen istället för vid sista stadiet, införan-
det, det på grund av tidsbrist. Att avsluta arbetet vid konceptverifie-
ringen bestämdes av Haldex då de av detta får ett bra underlag att ar-
beta vidare med.   
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METODIK	  

Det här kapitlet behandlar först ämnet vetenskaplig metod och därefter vilka metoder 
som har valts att ti l lämpas i examensarbetet. Arbetsprocessen beskrivs och kapitlet 
avslutas med att redogöra för arbetets generaliserbarhet. 

2.1 VETENSKAPLIG METOD  

Vetenskaplig metod bygger på de metoder som används för att syste-
matisera, kartlägga och hämta in kunskap för användning inom veten-
skapen. Utifrån detta går det att behandla valt ämne på ett sätt som 
vidare kan anses vetenskapligt korrekt. 
 
Ett vetenskapligt arbete måste vara korrekt utfört, och med det menas, 
enligt Ejvegård (2003), sakligt, objektivt och balanserat, vilket är vad 
arbetets disposition och valda metoder står till grund för. 
 
Med saklighet handlar det främst om att den fakta som anges i arbetet 
ska vara sanna och riktiga. All fakta måste kontrolleras noggrant och 
en huvudregel är att alltid utgå från primärkällan vid faktainsamlande 
(Ejvegård, 2003).  
 
Objektivitet bygger på att som författare vara objektiv i sitt arbete och 
inte blanda in personliga åsikter eller förutfattade meningar. Ett arbete 
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som denna rapport kommer personliga åsikter att ingå, men för att en-
kelt skilja dem från fakta anges de under ett eget kapitel, se kapitel 7 
(Ejvegård, 2003). 
 
För att arbetet ska fokusera på det väsentliga är det viktigt att finna en 
balans i det som skrivs, det vill säga att inte låta mindre väsentliga 
fakta ta upp alltför stor plats (Ejvegård, 2003).  

2.2 RAPPORTENS UTFORMNING 

För att skapa en bra struktur i den rapport som ska sammanfatta det 
arbete som utförts i examensarbetet finns det ett antal områden som 
rapporten bör besvara. Detta benämns sammanfattningsvis, enligt 
Maxwell (2005), som Qualitative Research Project och innefattar fem 
stycken områden. Förklaringar nedan till varje område ger även in-
formation om vad som förväntas utav framtaget resultat och hur arbetet 
ska läggas upp för att nå det. Framtagen arbetsprocess finns under ka-
pitel 2.6.   

o Mål – Vad är motivationen i examensarbetet? 

Under frågeställningen och förväntat resultat, kapitel 1.3.1 re-
spektive kapitel 1.7, beskrivs den vetenskapliga motivationen 
till arbetet. Därutöver bygger även en stor del av motivationen 
av att ta fram ett resultat som kan gynna den forskning som på-
går inom Lean Automation men även att Haldex kan få en grund 
till fortsatt arbete när det handlar om framtagning av egna 
automationslösningar.  

o Arbetets ramverk – I vilket sammanhang utförs examensarbetet? 

Kapitel 3 omfattar referensramen och skapar den konceptuella 
ramen för arbetet. Resultatet bygger sedan på denna samt vald 
metodik i kapitel 2. Genom dessa två förtydligas i vilket sam-
manhang arbetet utförs, i det här fallet Lean Automation. 

o Frågeställningar – Vad ska uppnås i examensarbetet? 

Det som skapar grunden till arbetet och den röda tråden är frå-
gorna utifrån problemformuleringen som ska besvaras. Dessa 
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knyter ihop hela arbetet genom att de besvaras i analysen av re-
sultatet. Frågeställningarna finns under kapitel 1.3.1. 

o Metoder – Vilka medel används för att besvara frågeställning-
arna?  

De metoder och verktyg som använts i det här examensarbetet 
presenteras i kapitel 2.  

o Validitet – På vilket sätt kan resultatet bli felaktigt? 

I kapitel 2.10 presenteras validiteten och reliabiliteten samt i 
kapitel 7.1 diskuteras arbetets validitet, reliabilitet och även 
dess kvalitet. Arbetet vore felaktigt om det inte gav något form 
av data till vare sig Haldex eller till forskningen vid MDH. 

2.3 METODVAL FÖR INSAMLING OCH ANALYS AV DATA 

Det finns två typer av metoder för insamling av data, kvalitativ och 
kvantitativ. Dessa utesluter inte varandra vid insamling eftersom båda 
bygger på två helt skilda metoder och kan användas till att komplettera 
varandra. I tabell 1 jämförs de två metoderna och följande underrubri-
ker 2.3.1 och 2.3.2 sammanfattar dem.  
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KVALITATIV KVANTITATIV 

Induktion 
Begrepp undersöks utifrån empiri. 

Deduktion 
Empiri studerats utifrån begrepp. 

Ostrukturerad 
Proceduren, datainsamlingen och 
frågeställningen kan revideras under 
arbetets gång. Flexibel datainsamling 
som kan anpassas under arbetets 
gång. 

Strukturerad 
Proceduren, datainsamlingen och 
frågeställningen revideras inte efter 
att arbetet påbörjats. Strukturerad 
datainsamling. 

Närhet 
Långvarig kontakt är önskvärd. 

Avstånd 
Långvarig kontakt är inte önskvärd. 

Djup 
Ofta mycket information om få män-
niskor. 

Bredd 
Ofta lite information om många 
människor. 

Variation 
Teoretiskt eller strategiskt urval. 

Likhet 
Representativt urval. 

Det unika 
Målet är att beskriva alla observat-
ioner man har. 

Det genomsnittliga 
Målet är att beskriva genomsnittet av 
alla observationer. 

Tabell 1 – Kvalitativ och kvantitativ metod (Källa: 
http://kvalitativmetod.webs.com/metodjmfrelse.htm) 

2.3.1 KVANTITATIV INSAMLING AV DATA 

Med kvantitativ metod menas att insamlingen sker av empirisk och 
kvantifierbar data som sedan sammanfattas i statistisk form och utifrån 
detta analyserar utfallet i testbara hypoteser (www.ne.se). Vanligen är 
insamlingen i form av numerisk data som vidare kan bearbetas till ta-
beller och diagram för att utläsas och vidare verifieras.    

2.3.2 KVALITATIV INSAMLING AV DATA 

Vid användning av kvalitativ metod i arbetet avser det meningen att 
finna sådan information som inte framgår i statistik eller annan kvanti-
tativ data. Denna typ av metod används vid mer komplexa studier där 
till exempel observationer utförs tillsammans med intervjuer för att 
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sedan kunna skapa en helhet och tolka insamlad data till att få fram den 
typ av information som sökes.   
 
I det här arbetet har till stor del kvalitativ insamling skett i form av 
möten, diskussioner, praktiskt arbete och observationer. Det har kom-
pletterats med kvantitativ data vid insamling till nulägesanalysen.  

2.4 INFORMATIONSINHÄMTNING 

Informationsinhämtning kan utföras på olika sätt och i det här arbetet 
har en litteraturstudie, observationer, nulägesanalys och förstudie ge-
nomförts. Det för att få fram rätt sorts information till att kunna utföra 
ett ordentligt arbete med ett resultat som svarar på de frågeställningar 
som angetts.  

2.4.1 LITTERATURSTUDIE 

För att få reda på vad som skrivits och utförts inom ämnet för exa-
mensarbetet utförs en litteraturstudie (Ejvegård, 2003). Genom att följa 
de anvisningar och referenser som anges i vald litteratur går det snabbt 
att få information om litteraturen är viktig för valt ämne. 
 
I det här arbetet har vald litteratur studerats för att ge en referensram 
kring ämnet Lean Automation och rådande produktutvecklingsproces-
ser, vilka kommer att ligga till grund för den utvecklingsprocess för 
automation som ska tas fram till Haldex. Artiklar inom ämnena Lean, 
robotik och Lean automation har studerats för att skapa både förståelse 
och ge information till examensarbetet samt bidragit till referensramen 
som ligger till grund för arbetet. Tidigare utförda examensarbeten har 
bistått som ram för hur rapporten bör utformas för att på bästa sätt pre-
sentera utfört arbete. 

2.4.2 OBSERVATIONER 

Direkta observationer är mycket lämpade för att samla in komplette-
rande information till det studerade området (Yin, 1994). Det innebär 
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att passivt delta och observera en rådande situation, till exempel obser-
vation under möten eller i pågående tillverkningsarbete. På så sätt ger 
det en bättre bild av sammanhanget och av hur något fungerar i prakti-
ken. En observation kan dock bli missvisande om inte den görs i till-
räcklig stor omfattning. En annan risk är att observatörens blotta när-
varo påverkar antingen händelsen eller de personer som är inblandade i 
observationen. 
 
För att ta fram en nulägesanalys har observationer utförts i det här ar-
betet. Med observationer har kvalitativ data samlats in som sedan tol-
kats och sammanställts, i det här fallet i en nulägesanalys. Nulägesana-
lysen kompletterades med en mängd kvantitativ data i form av cykelti-
der för att kunna ge en så tydlig bild av nuläget som möjligt. 

2.4.3 DOKUMENTATION 

Med dokumentation menas alltifrån mötesprotokoll, projektrapporter, 
administrativa dokument till brev. Enligt Yin (1994) är den viktigaste 
aspekten i arbetet med befintlig dokumentation att det kan styrka 
material från andra informationskällor. 
 
För att få en tydlig bild av hur arbetet fungerar idag och vilka doku-
ment som finns tillgängliga har Haldex interna dokumentdatabas kom-
mit till stor nytta. I det här examensarbetet har tidigare framtagen 
dokumentation (i form av arbetsspecifikationer) varit till stor betydelse 
för arbetets framgång när det avsett framtagningen av utvecklingspro-
cessen för automation. Dokumentationen har gett information om hur 
projektarbeten fungerar idag och hur dokumenten skulle kunna redige-
ras för att anpassas till automationsprojekt.  

2.5 ARBETSPROCESSEN 

Den process som strukturerat upp examensarbetet kan beskrivas i fem 
steg: 

Ø Planering – Här togs en planering fram (i det här fallet ett 
Gantt-schema) för att redogöra för vad som skulle utföras i ar-
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betet. I den här fasen skrevs även en planeringsrapport som för-
tydligade bakgrunden till arbetet och dess frågeställningar samt 
förväntningar. 

Ø Informationsinhämtning – I det här stadiet utfördes själva nulä-
gesanalysen och därefter förstudien, parallellt med att arbetet 
med robotprogrammeringen till pilotinstallationen fortsatte. 

Ø Analys – Det gjordes på data insamlad under nulägesanalysen 
och förstudien samt av hela utvecklingsprocessen för automat-
ion och av utförd robotprogrammering. 

Ø Genomförande – Konceptverifieringen och fortsatt robotpro-
grammering där programmeringen testades gentemot annan ut-
rustning i robotcellen. 

Ø Sammanställning – Rapportskrivning och presentation. 
 
Vid alla projekt är det viktigt att ta fram en planering, inte bara för 
egen del utan även för att kunna stämma av med andra berörda parter 
hur arbetet fortskrider. Planering möjliggör även att sätta beslutsdatum 
så att arbetet inte riskerar att dra ut på tiden och även att samarbets-
partner får en plan att utgå ifrån.  
 
För att få en övergripande bild av hur ett projekt fortlöper kan ett 
Gantt-schema användas. Det är ett planeringsverktyg som används fli-
tigt och som visar hur aktiviteterna i ett projekt fortgår och beror av 
varandra. Upplägget av ett Gantt-schema är enkelt, alla aktiviteter 
listas till vänster i en kolumn och tidsaxeln löper från vänster till höger 
där aktiviteternas tidsperiod markeras. Det som blir tydligt är hur lång 
tid aktiviteterna kräver, både var för sig och totalt men även i vilken 
ordning, det vill säga en aktivitet kan inte påbörjas förrän en annan är 
avslutad. Här blir det även tydligt om vissa aktiviteter måste utföras 
parallellt. 
 
Fördelen med Gantt-schemat är att det är lätt att förstå och det ger en 
tydlig bild av vad som pågår i projektet och vad som är planerat i nästa 
steg. I Gantt-schemat går det även att lägga till ett utfall under varje 
aktivitet, på så sätt går det att se huruvida aktiviteten är påbörjad, för-
skjuten eller avslutad. Genom att även inkludera mantimmar i schemat 
ger det en bra grund till att senare utvärdera projektet när det är fär-
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digt, det vill säga vad kunde ha planerats annorlunda, var hade det be-
hövts fler mantimmar alternativt färre? Nedan visar figur 6 hur ett 
Gantt-schema kan se ut med aktiviteter, utfall och mantimmar. 

	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Aktivitet	  1	  

	  	   	  	   	  	   	  	   15	  h	  
	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   33	  h	  

	  
	   Aktivitet	  2	  

	  	   	  	   	  	   	  	   40	  h	  
	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   20	  h	  

	  
	   Aktivitet	  3	  

	  	   	  	   	  	   	  	   10	  h	  
	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   10	  h	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  

	  	   	  Planerad	  tid	  
	   	  

	   	  
	  	   	  Utfall	  

	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  Figur 6 - Förenklat Gantt-schema 

Gantt-schemat för det här arbetet se bilaga nr 2. 

2.6 NULÄGESANALYS 

För att få en tydlig bild av hur rådande situation ser ut kan en nulä-
gesanalys utföras. Det studerade området observeras, kvalitativ data 
och kompletteras med kvantitativ data i form av till exempel cykeltider 
och produktionsvolym. Med en väl utförd nulägesanalys kan rådande 
situation bedömas i form av vad som faktiskt fungerar och vilka pro-
blem som råder. En analys av rådande nuläge ligger till grund för att 
vidare kunna jämföra de förändringar, alternativt förbättringar, som 
utförts och mäta resultaten de gav. Genom detta blir nulägesanalysen 
en bra grund till vidare arbete för att lösa befintliga problem, därav har 
metoden använts som en första fas i att klargöra hur det ser ut inom det 
studerade området vilket examensarbetet omfattar.  
 
För att finna de problem som uppstår idag är det bra att förstå hur arbe-
tet utförs. Sekvensbaserad aktivitets- och metodanalys, SAM 2, är en 
metod för att gruppera och strukturera alla rörelser som utförs vid ett 
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givet manuellt arbetsmoment. Då det är sekvensbaserat analyseras 
varje rörelse i den ordning den utförs. Det kan vara alltifrån att ta en 
skruv ett visst avstånd från kroppen och placera den i en gänga med 
precision (www.nordiskproduktivitet.com). Med SAM 2 tas alla rörel-
ser med i uträkningen, exempelvis så kan momentet ”att hämta en låda” 
innefatta två steg, böja sig ner, greppa lådan och med kraft dra den till 
sig innan det går att få ett bra grepp för att lyfta upp den till bestämd 
position. Alla dessa delar av momentet ”att hämta lådan” ska tas med i 
analysen, då det ger ett resultat som visar hur lång tid det faktiskt tar 
att utföra ett moment. Genom att gradera varje rörelse enligt en given 
skala resulterar det i en tid som visar hur lång tid hela momentet tar. 
Rörelserna mäts i faktorer (TMU) och en faktor är ungefär 5,56 sekun-
der, se exempel i figur 7.  

 

 
Figur 7 – SAM 2 (Källa: www.nordiskproduktivitet.com)  

 
Det här är ett väldigt bra verktyg när det handlar om att förbättra en 
stations arbetsmoment för montören rent ergonomiskt vilket även kan 
bli en reducering rent tidsmässigt utifall montören kan jobba bättre och 
snabbare. Det ger även tydlig och strukturerad information om vad som 
sker i arbetsprocessen vilket underlättar för att finna eventuella pro-
blem. I det här examensarbetet har SAM 2 valts att arbeta med för att 
kunna skapa en bättre förståelse för hur montörerna arbetar vid den 
station som ska komma att automatiseras.  

2.7 FÖRSTUDIE 

Syftet med att genomföra en förstudie är för att skapa ett beslutsun-
derlag för projektets utförande utifrån en teknisk och ekonomisk be-
dömning (Bolmsjö, 2006). Förstudien baseras på den nulägesanalys 
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som är utförd då denne specificerar hur nuläget ser ut och vad som 
möjligen skulle behöva förbättras.  
 
Utförandet av en förstudie är ett bra underlag till att ta fram lösningar 
som kräver en viss investering, då förstudien visar en ungefärlig kost-
nadskalkyl baserad på ett grovt framtaget förslag. Det här är precis vad 
som behövs i en utvecklingsprocess för automation och därmed har en 
förstudie utförts i arbetet. 
 
Under arbetet med förstudien tas en kravspecifikation fram. Syftet med 
att upprätta en kravspecifikation är att ge en tydlig bild av vad som 
förväntas av det färdiga resultatet och specifikt ange vad resultatet ska 
uppfylla, i det här fallet en automatiserad station på monteringslinan. 
Som en utgångspunkt för fortsatt detaljarbete till att specificera fram-
tagna koncept är kravspecifikationen ett bra och viktig alternativ. Vi-
dare för att sedan utvärdera framtagna koncept, att de uppfyller de krav 
och önskemål som bestämts, används kravspecifikationen som en mall 
att utgå ifrån (Bellgran och Säfsten, 2005).  
 
En kravspecifikation förtydligar vad som krävs av tilltänkt lösning och 
är en viktig del vid projektarbeten. Därav har en kravspecifikation upp-
rättats i det här arbetet.  

2.8 KONCEPTUTVECKLING 

Efter det att all information bearbetats och förstudien resulterat i ett 
bra underlag för tilltänkt arbete kan utvecklingen av koncept påbörjas. 
I det här stadiet genereras koncept fram varvid de utvärderas för att 
sedan avgöra vilket/vilka som går vidare för att testas och verifieras. 
Ett koncept beskriver formen på tilltänkt lösning, i det här fallet en 
automationslösning. Även funktion och egenskaper beskrivs och utgår 
då ifrån uppställd kravspecifikation (Ulrich och Eppinger, 2008).  
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2.9 KONCEPTVERIFIERING 

För att ta reda på huruvida ett framtaget koncept är möjligt att genom-
föra rent praktiskt ska det verifieras genom praktiska tester. I det här 
fallet testas den utrustning som är tänkt att ingå i automationslösning-
en.  
 
Då arbetet behandlar teknisk utrustning som ska in i produktionen är 
det viktigt att på förhand ta reda på om det faktiskt fungerar som tänkt 
i konceptstadiet, för det sista som önskas är en lösning som resulterar i 
att bli en flaskhals. Genom noggranna tester av utrustningen går det i 
ett tidigt stadie att förutse hur lösningen kommer att fungera och vad 
som kan behöva göras annorlunda. Den här typen av verifieringen i ett 
tidigt skede möjliggör reducering av onödiga kostnader vid installat-
ion. 
 
Steget efter konceptverifieringen är design och därefter införandet. 
Dessa två steg avhandlas inte i det här arbetet och är därmed ej med i 
rapporten.  

2.10 VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET 

För att kunna bedöma kvaliteten på ett genomfört arbete görs det ge-
nom validitet och reliabilitet. En annan aspekt på kvaliteten är relevan-
sen till industrin, det vill säga hur pass applicerbar är resultatet i indu-
strin och likväl, hur användbart resultatet är för forskningen.   
 
Validitet handlar i grund och botten om huruvida något som ska mätas 
verkligen blir uppmätt (Ejvegård, 2003). Det går vidare att dela upp i 
två olika kategorier, intern och extern validitet (Merriam, 1993). Intern 
innebär att validiteten är definierad för det studerade området och ex-
tern handlar istället om huruvida resultatet är validerbart för andra si-
tuationer förutom det studerande.  
 
Reliabilitet avser noggrannheten i det som blir uppmätt, hur väl det 
utförs och att det därav alltid ska bli samma resultat hur många gånger 
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det än uppmätts eller oberoende av vem som utför mätningen (Ej-
vegård, 2003).  
 
För att en genomförd studie ska påvisa akademisk höjd i sitt utförande 
måste arbetet vara generaliserbart, resultatet ska gå att användas av 
andra företag än det studerade. Kvaliteten på arbetet avspeglas i hur 
generaliserbart det är, ju högre kvalitet desto större möjlighet är det till 
att införa på andra företag än det studerade.  
 
Då examensarbetet ingått i forskningen för Lean Automation bör resul-
tatet vara generaliserbart eftersom det är tilltänkt att nyttjas av andra 
företag inom industrin, däribland små- och medelstora företag. Arbetet 
som utförts är av väldig generell karaktär eftersom det handlat om ut-
vecklingsprocesser och arbetssätt inom industrin. Därav anses resulta-
tet som presenteras i kapitel 5 vara generaliserbart. 
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REFERENSRAM	  

Kapitlet introducerar den teoretiska referensram som har använts i examensarbetet. Först ges en 
beskrivning av de produktutvecklingsprocesser som används idag då de avses att ligga till grund 
för utvecklingsprocessen för automation. Därefter beskrivs Lean produktion, robotik och automat-
ion samt Lean Automation. Avslutningsvis sammanfattas det arbete som utfördes under hösten 
2011 vilket ligger till grund för pilotinstallationens fullföljande arbete. 

3.1 PRODUKTUTVECKLING  

Det finns idag mängder med olika utvecklingsprocesser när det handlar 
om att ta fram alltifrån en ny produkt, en ny tjänst eller ett nytt pro-
duktionssystem. Det som är gemensamt för de olika processerna är att 
det finns en struktur att följa för att vara säker på att all nödvändig 
information ses över, tas med och analyseras. Det för att undvika even-
tuella misstag i ett senare skede av arbetet som kan resultera i att hela 
projektet blir dyrare än planerat, läggs ner eller får startas om. 
 
Det viktiga vid användningen av en utvecklingsprocess är att den är 
standardiserad för användaren och som därmed är bekväm med att an-
vända den. Det möjliggör ett bra resultat eftersom det är begripligt vad 
varje fas i processen ska innehålla och hur arbetet ska läggas upp för 
att få ut så mycket användbar information som möjligt. Därför kan ut-
seendet på processen se olika ut beroende på vilket företag och deras 
arbetssätt. 
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Enligt Pahl et al (2007) kan produktutvecklingsprocessen delas upp 
enligt följande fyra faser:  

o Planering och uppgiftsklargörande: Specificering av inform-
ation. I det här stadiet är det viktigt att klargöra de krav som 
ska uppfyllas och därmed samla in all nödvändig information 
som kan komma att krävas och upprätta en detaljerad planering. 

o Konceptuell design: specificering av principiella lösningar 
(koncept). Här handlar det om att omvandla givna krav till möj-
liga koncept. Utformningen kan vara alltifrån skisser till CAD-
ritningar, från grova skisser till mer detaljerade. Det är i den 
här fasen de ska utvärderas och ställas mot varandra för att 
finna det slutliga konceptet. 

o Införlivande design: Specificering av layouten (konstruktion). 
I den här fasen ska layouter tas fram, vilka kan vara preliminära 
för att öka valmöjligheten och se vad som går att skapa utifrån 
de ekonomiska och tekniska parametrarna. När en slutlig layout 
tagits fram som uppfyller alla krav ska det detaljerade arbetet 
påbörjas. 

o Detaljerad design: Specificering av produktionen. 
Här tas ritningar med exakta mått fram, val av material, utform-
ning med mera i detalj. Eftersom det är det sista steget är det 
viktigt att hela tiden se på arbetet med ett kostnadsperspektiv, 
hur kan vald lösning utformas till att bli mest kostnadseffektivt? 
Vad kostar tillverkningen av valt material, finns det ett billigare 
alternativ? Utifrån denna fas skapas ett produktionsdokument 
som visar in i detalj hur vald lösning ska tillverkas.   

 
Ulrich och Eppingers (2008) produktutvecklingsprocess är lik den pro-
cess ovan som Pahl et al (2007) upprättat. Enligt dem finns det sex 
faser: planering, konceptutveckling, design på systemnivå, detaljerad 
design, verifiering genom test och slutligen produktion.  

o Fas 0, Planering: Den här fasen innehåller själva grunden till 
varför ett projekt påbörjas, det kan vara alltifrån ledningens på-
tryckningar om ökad effektivitet eller förändringar i kraven från 
marknaden. Resultatet från den här fasen bör vara projektets 
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och verksamhetens mål (vad som ska uppnås), viktiga antagan-
den och avgränsningar. 

Denna fas skulle kunna kompletteras med följande figur 8 
(Ullman, 2010) för en tydlig struktur i arbetet. Vid Godkänd 
plan kan antingen projektet avslutas alternativt förfinas om det 
finns för många frågetecken att reda ut eller så fortsätter pro-
jektet vidare till att definiera projektet genom en nulägesanalys. 

 

                
 

        
 

    
                 Förfina                                        Definiera 

   
 

   Avsluta 
Figur 8 - Projektplanering 

 

o Fas 1, Konceptutveckling: Här är det viktigt att definiera vad 
som ska förbättras med projektet (till exempel information från 
utförd nulägesanalys och förstudie), vad koncepten ska omfatta. 
Ett koncept beskriver form, funktion, egenskaper hos en till-
tänkt lösning samt de ekonomiska och tekniska parametrarna 
som kan komma att avgöra konceptets utformning. I den här fa-
sen ska koncepten tas fram och sedan utvärderas mot varandra. 
Därifrån kan valda koncept verifieras genom tester för att få 
fram ett slutligt koncept.  
 

Cell 

Vilka? Schema Tid 

Uppgifter 

Godkänd  plan 
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Kompletterande figur 9 visar en lämplig process i denna fas för 
framtagning av koncept (Ullman, 2010). 

 

 
                                                     Förfina koncept 

     
 

 
 

 
 

 
            Förfina                                        Design på systemnivå 

 
 

Avsluta 

Figur 9 - Konceptframtagning 
 

o Fas 2, Design på systemnivå: I den här fasen tas designen fram 
på en sådan nivå att all utrustning fastställs, det för att skapa en 
förståelse kring vad för typ av kommunikation som kan komma 
att krävas (det här är utifrån en automationslösnings egenskap-
er, Ulrich och Eppinger beskriver mer en produkts egenskaper). 
Från denna fas skapas en färdigställd layout, lösningens till-
tänkta funktionella egenskaper och ett flödesdiagram.  

Generera koncept 

Utvärdera koncept 

Konceptbeslut 

Dokumentera 
kommunicera 

Förfina plan 

Godkänn koncept 
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o Fas 3, Detaljerad design: I den här fasen bestäms exakt vilken 
utrustning som ska komma att användas och det kan vara lägligt 
att börja kontakta leverantörer. Vidare kan komponenter som 
krävs för att lösningen ska börja tas fram (om de inte köps in), 
till exempel gripdon och linjärenheter. Nu tas även slutliga rit-
ningar fram då de fastställer den framtagna lösningen.  

o Fas 4, Verifiering genom test: Genom att testa tilltänkt lösning 
kan den justeras utifall det är något som inte alls blir som pla-
nerat. Att testa vald lösning spar både tid och pengar tillskillnad 
om den hade installerats direkt. Det kan även visa sig att vald 
utrustning inte fungerar tillsammans och justeringar kan komma 
att behövas.  

o Fas 5, Produktion: I den här fasen installeras det framtagna 
systemet i produktion och testas av både operatörer samt pro-
duktionstekniker, det för att alla ska god kunskap om hur sy-
stemet fungerar.  

 
Med ovannämnda utvecklingsprocesser bildar de tillsammans med 
nästkommande process, en bra grund för framtagningen av en utveckl-
ingsprocess för automation till Haldex. I figur 10 visas den grundläg-
gande utformningscykeln enligt Roozenburg och Eekels (1995). De 
aktiviteterna i cykeln utförs nödvändigtvis inte sekventiellt utan då 
processen är utformad att vara cyklisk är det möjligt att backa i proces-
sen. Det viktiga är att beslut fattas i slutändan och att det leder pro-
jektet vidare framåt. 
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Funktion 

 

 
 

Kriterier 

 

 
 

Provisorisk utformning 

 

 
 

Förväntade egenskaper 

 

 
 

Värdet av föreslagen utformning 

 

 
 

Godkänd utformning 
Figur 10 – Den grundläggande utformningscykeln 
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3.2 LEAN PRODUKTION 

Konceptet resurssnål produktion härstammar från Toyota och utveckla-
des efter andra världskriget. Under den här tiden fokuserade västvärl-
dens stora bilföretag Ford och GM på massproduktion vilket inte var 
möjligt i Asien eftersom marknaden såg annorlunda ut. Toyotas förut-
sättningar var en liten marknad där flera olika fordon var tvunget att 
monteras på en och samma monteringslina för att ge det kunden efter-
frågade. Det var i detta skede flexibilitet blev en viktig del för Toyota. 
Med detta arbetssätt upptäcktes att kvaliteten blev högre om genomflö-
destiderna kortades ned och produktionen hölls flexibel. Ett annat vik-
tigt resultat av detta var även nöjdare kunder, högre produktivitet, att 
utrustningen fick en högre nyttjandegrad och ytor frigjordes inom fa-
briken tack vare kortare genomflöden och högre lageromsättning. (Li-
ker, 2009)  
 
För att idag bli framgångsrik med Lean i den egna produktionen är det 
bästa sättet att införa hela Lean filosofin. Filosofin är grunden till att ta 
fram en hel företagskultur som är Lean då Lean inte enbart är ett verk-
tyg, det är ett sätt att tänka (Liker, 2009). Enligt Liker (2009) har 
många företag enbart infört metoderna och verktygen för att skapa en 
Lean produktion medan framgången har legat hos dem som infört hela 
filosofin i företaget då det involverar alla anställda i alla led. Det beror 
troligen på att om det finns en ledning som är väl insatt in ämnet och 
leder de förändringar som behövs för att bli mer Lean kommer denna 
kunskap och engagemang ligga till grund för företagets framgångar och 
därmed stärka den rådande Lean kultur inom organisationen (Boyle et 
al, 2010). Figur 11 visar modellen för hur Toyota Way ser ut med de 
metoder och verktyg som används. Den visar även att filosofin är 
grundstenen till hela Lean konceptet, inklusive Lean produktion.  
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Figur 11 – Toyota Way, 4 P:na (Källa: 

http://www.emeraldinsight.com/content_images/fig/5260010161001.png) 
 
Nedan följer en mer ingående beskrivning (Liker, 2009) av figur 11 
med fyra punkter som sammanfattar Toyota Way med sin långsiktiga 
filosofi, denna för att kunna använda sig av Lean Produktion effektivt 
vid tillverkning.  

o Långsiktigt tänkande: Anpassa sig utefter den föränderliga 
världen, annars skulle det inte vara möjligt för Toyota att göra 
de långsiktiga investeringar som de gör i deras ständiga förbätt-
ringar.  

o Rätt process ger rätt resultat: Nyckeln här är enstycksflödet 
(Just-In-Time) och de har lärt sig utifrån denna att rätt process 
ger bäst utfall. Enstycksflödet genererar alla de parametrar som 
är önskvärda av en produktionsprocess: högsta kvalitet till 
lägsta kostnad med hög säkerhet och hög arbetsmoral.  

o Tillför organisationen värde genom att utveckla personal 
och samarbetspartners: Genom att använda enstycksflödet, 
som kräver ständiga förbättringar för att undvika onödiga stopp 
i produktionen får de anställda kontinuerligt vara med och bidra 
till utvecklingen. Det här är bra för då får de känna sig delakt-
iga och ta ansvar i utvecklingen av den egna produktionen.  
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o Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lä-
randet inom organisationen: Det här är en viktig del i pro-
duktionen eftersom det handlar om att förhindra att samma pro-
blem uppstår på nytt. Det är viktigt att förstå vad som gjorts ti-
digare för att kunna skapa nya förbättringar samt att standardi-
sera arbetssättet. 

3.2.1 SLÖSERI 

Slöseri är en stor del av Lean produktion och för att kunna reducera så 
mycket av slöseriet som möjligt finns en del verktyg att använda sig 
av. Toyota tog fram TPS-huset, se figur 12, för att sammanfatta vad de 
använder sig av för metoder och verktyg i fabriken men den togs även 
fram i utbildningssyfte för att kunna föra kunskapen vidare inom före-
taget.  

 
Figur 12 – TPS-huset (Källa: 

http://affinity.editme.com/files/ToyotaProductionSystem/TPSHouse.jpg) 

 



31	  

Syftet med att eliminera alla sorters slöseri är att de inte tillför något 
värde för slutkunden. Nedan följer en lista med de sju sorters slöseri 
som Toyota definierat samt en åttonde som Liker själv lagt till (Liker, 
2009). 

1) Överproduktion: Det skapar ett onödigt lager som kräver be-
manning utöver det vanliga och det blir en ökad kostnad samt 
onödiga transporter.  

2) Väntan: Observation av automatiska maskiner eller väntan på 
arbetsuppgifter på grund av flaskhalsar, förseningar eller annan 
icke värdehöjande aktivitet.  

3) Onödiga transporter eller förflyttningar: Produkter i arbete 
(PIA) som transporteras längre sträckor eller transporter till och 
från lager eller olika processer är alla lika ineffektiva och onö-
diga.  

4) Överbearbetning eller felaktig bearbetning: Helt enkelt att 
arbeta en produkt mer än nödvändigt eller att felaktigt bearbeta 
en produkt är lika mycket onödigt då båda fallen inte bidrar 
med något värdehöjande för slutkunden.  

5) Överlager: Det här kan få kostnaderna att skena i väg (lager-
hållning, PIA, transporter) och riskera att dölja själva produkt-
ionsplaneringen till den grad att det inte går att skapa någon an-
vändbar struktur. Det i sin tur kan leda till försening i tillverk-
ning, leverans med mera.  

6) Onödiga arbetsmoment: Rörelser, sträckor, att leta efter något 
eller att behöva gå och hämta något. Alla är de onödiga för pro-
cessen och tar endast tid och energi från de anställda.  

7) Defekter: Produkter som blir defekta och måste åtgärdas eller 
slängas. Det innebär onödiga kostnader när det gäller reparat-
ioner, kontroller, ersättning och skrotning. Dessa kräver både 
tid, pengar och energi, något som skulle kunna ha lagts på vär-
dehöjande uppgifter istället.  

8) Outnyttjad kreativitet hos de anställda: Alla sitter inne med 
en viss kunskap och har idéer som ingen annan tänkt på förut. 
Det är viktigt att ta reda på dessa annars är det slöseri.  
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3.2.2 ANVÄNDANDET AV LEAN PRODUKTION 

Lean produktion innebär inte bara att göra ändringar i den egna pro-
duktionen utan det är även ett sätt att tänka på (det här är själva Lean 
filosofin, grundstenen i Lean produktion), att allt fokus är på total 
kundtillfredsställelse och på så sätt behålla kunden och skapa en trygg 
relation och av det ett gott rykte. Alla anställda ska vara involverade 
och det genom att skapa olika arbetsgrupper som ansvarar för avdel-
ningar på företaget. Då Lean produktion är något som ska vara bestå-
ende gäller det att hela tiden söka förbättringar, att alltid sträva efter 
att utvecklas och bli bättre. På så sätt blir det enklare att förstå den 
flexibilitet som råder på marknaden och kontinuerligt anpassa sig där-
efter. Alla processer ska ha inbyggd kvalitet och arbetsplatserna ska 
vara organiserade och disciplinerade efter 5S (ett verktyg för att skapa 
ordning och struktur) (Liker, 2009). 
 
Genom att använda Toyota Production System (TPS) möjliggör det för 
företag att uppnå konkurrenskraftigt övertag inom industrin. Företag 
har idag utvecklat egna produktionssystem baserade på TPS, till exem-
pel VPS (Volvo Production System). Fortsatt är även att företag mer 
och mer börjar komma till insikt i att de måste bli Lean inom hela före-
taget, att införa hela filosofin och inte bara tillverkningsprocessen 
Lean produktion (Womack et al, 1990). Företagen bör dock vara nog-
granna med att inte överanvända Lean då det kan resultera i en negativ 
effekt om inte tillräcklig kunskap inom ämnet finns. Det kan till exem-
pel innebära att företag tar bort alla sin automation då de kan anse att 
automation är något som förkastas enligt Lean, vilket inte är helt sant 
eftersom Toyota har en av världens mest framgångsrika produktion 
med automationsutrustning (Jackson et al, 2009, Liker 2009). Vidare 
kan risken finnas att fokus kring reducerandet av slöseri innebär att 
företag väljer kortsiktiga lösningar istället för långsiktiga i sitt arbete 
med att reducera slöseriet i produktionen (Chen et al, 2010). Det finns 
även de som poängterar att införandet av Lean sätter mer press på de 
anställda eftersom de då får mer att göra under sin arbetstid (värdehö-
jande och icke monotona uppgifter medför ökad kunskap inom fler om-
råden i produktionen) vilket kan leda till stress och i värsta fall ökad 
sjukskrivning. De anställdas expertis inom valda områden riskerar att 
förloras eftersom de nu måste ha lite kunskap om flera områden, det 
för att undvika monotont arbete (Chen et al, 2010). Det här kan ge för-
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klaring till varför kritiska röster har döpt Lean Manufaturing till Mean 
Manufacturing (Parker, 2003). 
 
Frågan utifrån detta är huruvida väl insatta dessa företag har varit i att 
anamma hela Lean filosofin och inte enbart Lean produktion? Som Li-
ker (2009) skriver så har han stött på mängder med företag som enbart 
anammat Lean produktion och det kan i sin tur ha medfört att förståel-
sen för Lean inte varit helt utarbetad i sin tur kan leda till att just dessa 
scenarion uppstår, att användandet av Lean blir till en negativ effekt i 
stället för en positiv och konkurrenskraftig effekt.  

3.3 ROBOTIK OCH AUTOMATION 

Det här kapitlet syftar till att ge en ökad förståelse för ämnet robotik 
och automation samt de tillhörande områdeskategorier användargräns-
snitt och robotprogrammering eftersom de är delar av vad som omfattas 
av examensarbetet.  
 
När ämnet robotik behandlas brukar det vara i samband med automat-
ion, till exempel automationslösningar. Automation innebär numerisk 
styrning av maskiner, att arbetet i en process därav utförs automatiskt. 
En CNC-maskin är ett bra exempel på en automatiserad lösning för 
svarvning och fräsning, istället för att utföra arbetet manuellt. Robotar 
är flexibla och därmed bra automationslösningar då de kan användas 
inom många arbetsområden. Figur 13 visar hur en automationslösning 
kan se ut som innehar både automatiska maskiner och använder sig av 
en robot. Denna robot betjänar två CNC-maskiner så denna automatise-
rade lösning har reducerat bemanningen både genom att CNC-
maskinerna utför själva bearbetningen och att roboten tjänar maskiner-
na med material.  
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Figur 13 – Robot betjänar två CNC-maskiner (Källa: 

http://littleent.com/robot%20and%20cnc.jpg) 
 
Till en början avsågs robotar att ersätta människor i ogästvänliga mil-
jöer eller i icke ergonomiska uppgifter. Arbetsförhållanden där det 
fanns faktorer som avgjorde att en robot skulle ersätta människan var 
till exempel värme, buller, giftiga gaser, olycksfallsrisker, monotona 
(icke ergonomiska) arbetsuppgifter eller extrem fysisk ansträngning 
(Shoham, 1993). Robotiken har ersatt människan i dessa miljöer sedan 
60-talet och har utvecklats enormt sedan dess när det gäller antalet 
användningsområden. Under de första decennierna användes roboten i 
stabila processer med låg flexibilitet med en eller ett fåtal olika pro-
dukter. Här var inte roboten involverad i själva arbetsprocessen utan 
det kom först när de första sprutmålningsrobotarna togs fram 1969. 
Därefter började användningsområdet för roboten att öka. ABB (dåva-
rande ASEA) tog fram arbetsområden såsom fräsning, borrning, grad-
ning, slipning och polering. Allt detta blev en lärdom då resultaten av 
robotens arbete inte alltid var perfekt. Det ledde endast till vidareut-
veckling av robotiken (Bolmsjö, 2006). 1985 kom den sexaxliga robo-
ten ut på marknaden och är den mest flexibla roboten hittills, se figur 
14.  
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Figur 14 – ABB’s IRB 140, en liten men mångsidig robot  
(Källa: http://www.trendrobotics.com/images/products/irb140.png) 

 
Begreppet industrirobot innefattar de grundläggande egenskaperna för 
denna typ av maskin: mångsidig, flexibel och programmerbar 
(Bolmsjö, 2006). Detta sammanfattar de industrirobotar som finns idag 
då de är mångsidiga i sitt arbete och flexibla till den grad att de kan 
programmeras till att utföra olika arbetsuppgifter. 
 
Idag utvecklas robotiken kontinuerligt till att kunna användas allt ifrån 
bevakning (www.rotundus.se) till inom sjukvården (www.robot-
dalen.se). Inom industrin har utvecklingen gått framåt, roboten har bli-
vit en framgångsfaktor för företag som förbättrat sin produktion genom 
att använda sig av robotiken (högre noggrannhet medför högre kvalitet) 
och därmed blivit mer konkurrenskraftiga. För att hålla produktions-
kostnaderna nere och öka användandet av tekniken och därav reducera 
antalet manuella operationer så skulle länder med höga produktions-
kostnader kunna bli mer konkurrenskraftiga på marknaden (Jackson et 
al, 2011). 

3.3.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 

En av grundstenarna till Lean Automation är ett användarvänligt HMI, 
därav ges lite grundläggande information i det här kapitlet. 
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Ett användargränssnitt, brukar benämnas som HMI: Human Machine 
Interface, möjliggör kommunikation mellan användare och dess hård-
vara eller programvara. Genom att användaren matar in information ger 
det utdata till systemet att prestera enligt användarens önskemål. Figur 
15 visar ett exempel på ett HMI som kontrollerar en maskin med hjälp 
av ett antal valbara alternativ som visas på skärmen.  

 

 
Figur 15 – HMI som låter operatören kontrollera vald maskin 

 (Källa: http://proudcoinc.com/offices/20/productimages/compact-graphic-
hmi-maple-systems.jpg) 

 
Det finns även mjukvaruprogram som möjliggör att användaren kan 
utforma sitt eget HMI utefter behov, vilket är bra vid att upprätthålla 
en flexibel tillverkning och blir då inte begränsad av maskinens till-
gänglighet. För även om en programmerare kan programmera om ma-
skinens tilltänkta arbetsmoment måste en operatör kunna hantera denna 
utan att besitta en programmerares kunskaper.  
 
Framtagning av ett HMI som är utformat att fungera likadant på alla 
automationslösningar inom ett företag gynnar arbetet i produktionen 
eftersom operatörerna på så sätt inte behöver lära sig olika typer av 
HMI:et, kan de ett kan de alla. Fördelen vidare är att eftersom HMI:et 
går att programmera själv går det även att utöka det efter behov och 
därmed möjliggöra en flexibel tillverkning och utnyttja den egna ut-
rustningen maximalt (Jackson et al, 2011). Genom detta skapas ett an-
vändarvänligt sätt att kontrollera en automationslösning och det kan 
även minska på den upplevda komplexiteten om HMI:et utformas så att 
det även är möjligt att kontrollera utrustningen (Jackson et al, 2009). 
Då behövs inte vare sig tekniker eller programmerare vid problem, vil-
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ket leder till att det inte blir några väntetider i produktionen eftersom 
operatören kan handskas med automationsutrustningen på egen hand 
via HMI:et.  

3.3.2 ROBOTPROGRAMMERING  

 I det här kapitlet är följande information hämtat från boken Industriell 
Robotteknik av Gunnar Bolmsjö, 2006. 
 
Till en robot finns tillhörande styrsystem för att kunna styra robotens 
arbetssätt och därmed programmeringen. Förutom detta utför även 
styrsystemet logiska och aritmetiska operationer i så kallade applika-
tionsprogram, det vill säga den har kommunikation med tillhörande 
sensorer samt stödjer programmeringen av roboten. Styrsystemet har 
kommit att spela en allt viktigare roll i mer komplexa automations-
lösningar där inte detaljer i förhand kan förutses enbart med program-
mering utan kan behöva kommunicera med databaser och sensorer. 
Med hjälp av att styrsystemet kan reagera i realtid kan denne utföra de 
förändringar som krävs i förprogrammerade rörelser och i med det kan 
kollisioner undvikas.  
 
Ett styrsystem kan se ut som i figur 16, ett styrskåp som innehåller de 
moduler som krävs, en styrdator, kraftelektronik, PC-dator för 
kommunikation med operatören, Ethernet och I/O hantering för 
kommunikation med sensorer eller liknande. 
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Figur 16 – Styrskåp IRC5 med tillhörande flexpendant 

(Källa: http://www.robotnorge.no/bilder//Bilder%20Controller/IRC5-
Controller.jpg) 

 
Det som möjliggör en robots flexibilitet är dess programmerbarhet, och 
vid programmering används så kallat implicit programmeringsspråk, 
det vill säga programmeringen beskriver vad roboten ska göra och inte 
hur det ska utföras. Förutom att programmera robotens rörelser krävs 
en del logik för att kunna utföra valda applikationer, det för att kunna 
hantera de förändringar som kan uppstå i en arbetsmiljö. Därmed har 
informationen från sensorer kommit att utnyttjas alltmer för att kunna 
utföra mer avancerade uppgifter än tidigare. Systemet för programme-
ringen kan beskrivas enligt figur 17. I denna tydliggörs att systemet är 
uppdelat i en utvecklingsdel och en exekveringsdel. Utvecklingsdelen 
innehar programspråket med dess logik och struktur, en databas med 
innehållande geometrier samt ett kunskapssystem som fungerar som ett 
stöd för programmeraren vid val av processdata och hur arbetsuppgif-
ten kan utföras. När roboten är programmerad utförs dessa instruktion-
er i exekveringsdelen enligt given logik och utifrån databasens inform-
ation.  
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Figur 17 – Struktur och funktion i en robots programmeringssystem  

(Källa: figur från Bolmsjö, 2006) 
 
Programmering av en robot behöver nödvändigtvis inte enbart ske via 
flexpendanten (handkontrollen) vid roboten utan det finns datorpro-
gram att tillgå för att programmera roboten antingen on-line eller off-
line. Med on-line programmering menas att programmeringen sker via 
robotsystemet och off-line innebär att det görs med hjälp av en dator. 
On-line programmering är att föredra då det sker i verklig miljö och 
direkt mot roboten samt att programmet, i det här fallet ABB’s Robot-
Studio Online, har de stöd och hjälpfunktioner att tillgå för att ta fram 
en väl fungerande programmering. Nackdelen är att roboten inte kan 
arbeta i produktion medan detta utförs, vilket den hade kunnat om ar-
betet utförs off-line. Då hade hela programmeringen utförs via dator-
programmet och sedan hade ett kort stopp krävts för att kunna föra 
över programmet till robotsystemet. Nackdelen är att det inte alltid blir 
exakt med positionerna och kan därmed behöva konfigureras för att 
fungera felfritt.  
 
Tack vare att utvecklingen kontinuerligt går framåt vad gäller robot-
programmeringen ökar robotens mångsidighet och flexibilitet. Det här 

Programmerare 

Logik och struktur Produktdatabas Kunskapssystem 

Kompilator 

Givare Styrsystem, drivdon 

Utvecklingsdel 

Exekveringsdel 
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är vad som gör den mer och mer anpassningsbar till en Lean produkt-
ion. 

3.3.3 SÄKERHET 

För att skapa en säker cell som operatörerna ska kunna handskas med 
utan att det ska finnas några säkerhetsrisker är det viktigt att se över 
hur riskerna kan minimeras. Det huvudsakliga skyddet vid en robotcell 
är ett galler som omsluter hela cellen. Det finns även säkerhet i form 
av ljusridåer och andra typer av sensorer vid behov. Vid programme-
ring kan det vara nödvändigt att stå i cellen för att ha bättre uppsikt, 
därav måste säkerheten ses över så att ingen olycka kan uppstå. Det 
finns två funktioner i programmeringen som möjliggör en säker miljö i 
cellen och även för den utrustning som finns där. Den första funktionen 
är en applikation som heter World Zone. Det handlar om att definiera 
upp rymder i cellen som roboten aldrig kommer att kunna komma åt, 
den stannar helt enkelt när den når en World Zone (ABB, 2004). Det 
bygger helt enkelt på att definiera upp rymder i robotens koordinatsy-
stem, till exempel en box eller en sfär. När roboten når dessa med an-
tingen sitt verktyg eller en axel så sätts en signal hög och då stannar 
roboten. Det här är en väldigt bra applikation när det gäller att skydda 
den ömtåliga utrustning som roboten arbetar med. Dessutom fungerar 
det även om någon manuellt skulle styra roboten via handkontrollen. 
World Zone är alltid aktivt när strömmen är till och det medför att det 
inte är möjligt att styra roboten in i de World Zones som är upprättade.  
 
Förutom att använda World Zone i programmeringen ska även en till 
applikation nyttjas, Path Recovery. Det för att se till att roboten kan ta 
sig ut ur en situation genom att backa samma väg som den kom in och 
därmed kan den inte krocka med någon utrustning (ABB, 2004). Det 
handlar helt enkelt om att ge roboten instruktioner om att minnas den 
väg som den kom in och därmed använda samma väg tillbaka om ett fel 
uppstår. Det här är väldigt bra att använda sig av vid tillfällen då robo-
ten stannar av okänd anledning i en sådan situation som kan vara kne-
pig att ta sig ur, till exempel intill ömtålig utrustning som roboten inte 
får köra in i.  
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3.4 LEAN AUTOMATION  

Baserat på Lean produktion samt robotik och automation har konceptet 
Lean Automation utvecklats. Vad det innebär och varför det har kom-
mit att bli ett behov beskrivs mer ingående i det här kapitlet. 
 
Den ökade globaliseringen och konkurrensen från lågkostnadsländerna 
har satt större tryck på företagen att bli mer flexibla i sin tillverkning 
för att kunna tillverka och producera enligt efterfrågan (Jackson et al, 
2011). Förutom marknadens betydande storlek har kundernas roll 
kommit att bli en alltmer betydande faktor för företagen. Då är frågan, 
vad krävs för att kunna behålla en plats på den globala marknaden och 
bibehålla nöjda kunder? Enligt The US National Research Council 
Committee finns det sex mål att uppnå för att bibehålla sin konkur-
renskraft (National Research Council, 1998, s. 13): 
 

o achieve concurrency in all operations  
o integrate human and technical resources to enhance workforce 

performance and satisfaction  
o instantaneously transform information gathered from a vast ar-

ray of sources into useful knowledge for making effective deci-
sions  

o reduce production waste and product environmental impact to 
"near zero"  

o reconfigure manufacturing enterprises rapidly in response to 
changing needs and opportunities  

o develop innovative manufacturing processes and products with 
a focus on decreasing dimensional scale  

 
De här målen passar bra in på den flexibilitet som företagen idag strä-
var efter för att behålla sina kunder och därmed möjliggöra att tillmö-
tesgå de krav och den efterfrågan som ställs. Det här innebär vidare att 
företagen måste kunna ha låga tillverkningskostnader och korta ställti-
der för att uppnå den flexibilitet som önskas. Därför har fler och fler 
börjat anamma Lean produktion. Det här har visat sig varit framgångs-
rikt inom många företag (de mest framgångsrika har anammat hela 
Lean filosofin) och lett till att fler bygger om sina fabriker för att 
kunna upprätthålla denna tillverkning. Genom att få bort allt onödigt 
arbete och fokusera på det som faktiskt är värdehöjande för kunden 
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resulterar det i en ökad kvalitet och på så sätt bibehålla en god kundre-
lation.  
 
Vidare har det visat sig att kvaliteten alltid kan skifta (även vid en 
övergång till Lean produktion), det på grund av olika faktorer till ex-
empel mänskliga och maskinella. Ett sätt att öka möjligheten till att 
undkomma detta och dessutom öka effektiviteten är att investera i 
automationslösningar där robotiken gör arbetet (Jackson et al, 2011). 
Förutom att spara in på personal i de momenten som inte tillför något 
värde för kunden kan även robotiken placeras i produktion för att upp-
rätthålla god kvalitet. Då den stora kostnaden för företag i Sverige är 
just personalkostnaden är det viktigt att kunna använda sig av automat-
ionslösningar för att kunna placera sin personal inom mer värdehöjande 
arbetsuppgifter. Automation och robotik kan dock uppfattas som kom-
plext och därav bli orsaken till skiftande kvalitet i tillverkningen på 
grund av utebliven förståelse för utrustningen. Investeringen som krävs 
vid införande av automationslösningar är oftast hög vilket är en nack-
del för små- och medelstora företag som inte har möjligheten att klara 
av en sådan investering. Dock är det dem som är i störst behov av 
automation för att bibehålla sin konkurrenskraft på en växande mark-
nad. Därför är utmaningen att kunna ta det bästa ur två världar, det vill 
säga Lean produktion och automation. Lean Automation innebär en 
hopsättning av de fördelaktiga konkurrensmetoder ett företag skulle 
behöva använda sig av för att bibehålla sin konkurrenskraft på mark-
naden, nämligen Lean produktion och automatiserad tillverkning. Dock 
anser en del företag att Lean och robotik inte fungerar tillsammans 
utan mer säger emot varandra (Hedelind och Jackson, 2008). Det ef-
tersom användandet av robotiken anses skapa icke flexibla arbetsstat-
ioner som är svåra att anpassa efter förändringar. Hur kan då Lean 
Automation göra automationslösningar användarvänliga så att nya an-
vändare (små- och medelstora företag) kan ta del av detta? 
 
Lean Automation syftar till att reducera den upplevda komplexiteten 
kring automation. Genom detta kan automation bli mer Jidouka, 
”automation med mänsklig kontroll” (Liker, 2009), vilket innebär att 
människan fortfarande har möjligheten att kontrollera en automatiserad 
tillverkning för att se till att inga kvalitetsbrister uppstår. Med Lean i 
Lean Automation menas att automationslösningen ska utformas till att 
vara resurssnål, både när det gäller vid drift men även vid projektering 
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(Jackson, 2011). Att bygga upp egen kunskap inom företaget och där-
med undvika användandet av integratörer leder till minskade kostnader 
men även ökad intern kunskap som i slutändan resulterar i en ökad 
konkurrenskraft.   
 
När det diskuteras kring automation brukar det handla om att automati-
sera i rätt nivå, vilken kan beskrivas som ett spektrum, att antingen 
utföra arbetet helt manuellt eller helt automatiskt (Frohm, 2008). Vi-
dare kan det beskrivas i tre nivåer, manuell hantering, mekanisk hante-
ring och automatisk hantering. Med mekanisk hantering menas att ar-
betet utförs manuellt men med mekaniskt drivna enheter (Gattorna et 
al, 1991). Med rätt nivå av automatisering innebär att noggrant se över 
produktionen då för mycket automatisering kan leda till att en icke 
flexibel produktion uppstår. Att finna rätt balans med automation är 
nyckeln till att lyckas (Harris och Harris, 2008). Risken finns att pro-
duktionen börjar byggas upp kring automationscellerna istället för att 
automationscellerna byggs upp utefter produktionen. Det måste hela 
tiden finnas fokus på att det är tillverkningsflödet som ska gynnas i 
produktionen. Det som företag måste se över är vad som kan automati-
seras i produktionen för att kunna uppfylla kundens krav utan att ris-
kera längre omställningstider eller flaskhalsar. Det är viktigt att förstå 
att Lean inte innebär att allt ska utföras manuellt utan att rätt automat-
ionsgrad är önskvärt för att uppnå en effektiv produktion enligt Lean 
(Harris och Harris, 2008).   
 
Genom minskad komplexitet och fokus på att öka den interna kunskap-
en inom företag för att hålla kostnaderna nere leder till att små- och 
medelstora företag skulle kunna börja använda sig av automationslös-
ningar. Den största fördelen med den interna kunskapen är möjligheten 
till att skapa en flexibel automationslösning som företaget själva kan 
anpassa efter sin tillverkning och därmed få ut det mesta av sin auto-
mationsutrustning. 

3.4.1 AUTOMATIONSSTRATEGI 

Då automation och robotik fortfarande är ett komplext område idag är 
det viktigt att förenkla i så lång utsträckning som möjligt för att fler 
företag ska våga anskaffa automation med vetskapen om att de kan 
hantera den i största tänkbara omfattning. Mindre företag har ofta en 
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produktion med mindre batcher och större variation i produktsortimen-
tet, därav är det viktigt att en automationslösning ska vara flexibel för 
att anpassas till fler ändamål än ett. Lösningen till detta skulle vara en 
framtagen automationsstrategi som avser att förenkla för nya användare 
när det handlar om införandet av automation i den egna produktionen.  
 
En automationsstrategi syftar till att skapa en strategi som företag kan 
använda sig av för att enklare kunna hantera både projektering och 
själva driften av tilltänkt automationslösning. Det kan till exempel 
handla om att se över vilka medarbetare som ska vara med i framta-
gandet av lösningen däribland underhåll, operatörer och produktions-
tekniker. Det för att ta fram en automationslösning inte bara ska utföra 
sitt arbete utan även ska vara lätt att underhålla och enkel att manö-
vrera. Automationsstrategin syftar också till att sätta upp egna mål och 
visioner inom företaget för att visualisera vad det är som ska uppnås 
med automationslösningarna. För att ta fram en automationslösning 
som är baserad på Lean Automation bör följande punkter uppfyllas: 
 

o Gör en noggrann studie över vad som faktiskt behöver automa-
tiseras och varför. Det viktiga är att det leder till att kundens 
krav uppfylls. Automatisera inte mer än nödvändigt. 

o Lösningen ska möjliggöra enkel hantering och därmed bör ett 
användarvänligt HMI utformas. Denna ska inte bara styra auto-
mationslösningen utan även möjliggöra kontroller som krävs för 
att till exempel inga kvalitetsbrister ska passera. 

o Automationslösningen ska installeras i produktionen och som 
ett komplement till tillverkningsflödet. De verktyg som används 
i Lean produktion kan även införas i automationslösningen som 
till exempel Andon, Poka-Yoke och 5S. 

o Framtagningen av automationslösningen ska så långt som möj-
lig utföras av det egna företaget för att utnyttja den egna kun-
skapen och därav undvika onödiga kostnader i form av integra-
törer om kunskapen faktiskt finns inom företaget.  

o God förståelse av den egna automationslösningen förenklar un-
derhåll och andra problem som kan uppstå samt att ständiga 
förbättringar blir enklare att se över eftersom det finns en djup 
förståelse för hur systemet fungerar tillskillnad mot om en in-
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tegratör utfört arbetet. Då hade denne haft kunskapen om hur 
systemet konstruerats och även om kunskapen vidareförts till 
företaget så skulle fortfarande förståelsen för hur allting skapa-
des från början och hur det byggdes upp saknas. 

 
För att möjliggöra att allting verkligen ses över noggrant och att fram-
tagningen blir så optimal som möjligt att det viktigt att företaget har 
just en strategi för automationslösningar. Tanken med automationsstra-
tegin inom forskningen för Lean Automation är att den ska utformas 
till en handbok vilken företag kan använda sig av, från projekteringsfa-
sen, införandet och även vid driften. Automationshandboken beskriver 
hur de ska gå tillväga redan vid planerna av automatisering i produkt-
ionen och sedan instruera tillvägagångssättet vid själva införandet i 
produktionen. Med en sådan strategi kan den upplevda komplexiteten 
reduceras och skapa ett enklare användande av automation (Jackson et 
al, 2011).  
 
Idag finns ingen automationshandbok och därav är forskningen kring 
Lean Automation betydande för framställandet av en sådan.  

3.5 PILOTINSTALLATIONEN PÅ HALDEX BRAKE PRODUCTS 

I det här kapitlet sammanfattas det arbete som gjordes under hösten 
2011 inom forskningen för Lean Automation. För en mer ingående be-
skrivning av robotcellens framtagning hänvisas till examensarbetet som 
utförts av Linda Carnbo och Nadja Suonperä. 
 
Under hösten 2011 påbörjades arbetet med pilotinstallationen som ska 
konkretisera den forskning kring Lean Automation som pågår vid Mä-
lardalens högskola i samarbete med Haldex. Arbetet med pilotinstallat-
ionen delades upp i tre kategorier:  
 

o HMI, utvecklingen av användargränssnittet. 

o Hur själva robotcellen skulle utformas på Haldex. 
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o Automationsstrategin, hur arbetet med automationslösningar 
skulle kunna förenklas och struktureras för att nå ut till fler an-
vändare.  

 
Ansvarig för detta forskningsområde är Mats Jackson, professor på 
Mälardalens högskola och från Haldex är det Per Holmqvist, senior 
specialist. Erik Hellström, forskningsingenjör på MDH har varit ansva-
rig för framtagning och utveckling av HMI, vilket har varit ett på-
gående arbete sedan starten i höstas och beräknas kunna testas i slutet 
av maj. Utformningen av robotcellen var ett samarbete mellan produkt-
ionsteknikerna på Haldex och ingenjörsstudenterna Linda Carnbo (för-
fattare av detta examensarbete) och Nadja Suonperä. Denna cell bygg-
des även upp på MDH för att möjliggöra att parallellt arbete kunde ske 
och på så sätt byta nödvändig information mellan de involverade. Cel-
lens design blev klar och godkänd i slutet av 2011 och kommer att 
byggas upp vid monteringslinan i slutet av maj på Haldex. Doktoran-
derna Anna Granlund och Niklas Friedler har haft hand om automat-
ionsstrategin, det vill säga hur en strategi gällande automation skulle 
kunna tänkas se ut, både för Haldex men även mer generellt för andra 
företag. Under hösten har de arbetat tillsammans med Haldex för att 
skapa en bild av hur det fungerar idag på företaget. Tanken är att deras 
arbete från hösten och under våren ska bli en informationskälla till 
automationshandboken.  
 
Eftersom robotcellens utformning som togs fram under hösten är 
grundläggande för den programmering som utförs i det här examensar-
betet innehåller följande kapitel beskrivning av den layout som togs 
fram samt sekvensen som blev utgångspunkten för programmeringens 
struktur. 

3.5.1 UTFORMNING 

Robotcellen kommer att innehålla ett HMI för hantering av denna, både 
för operatör men även för underhåll och produktionsteknikerna. Enkelt 
kommer det att vara i den mening att förutom övergripande information 
om vad som sker i cellen ska även roboten kunna hanteras genom 
HMI:et vid oplanerade stopp eller vid andra behov. För att utföra kvali-
tetskontroll av bromshävarmarna, som är robotcellens syfte, så kommer 
det att finnas ett visionsystem med tillhörande databas. Visionsyste-
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mets databas innehar alla recept, det vill säga all information om hur 
bromshävarmarna ser ut, bestämda mått och allt som behövs för att den 
ska kunna utföra en noggrann kvalitetskontroll. Denna kommer att läsa 
av varje bromshävarm individuellt med hjälp av kameror och utifrån ett 
antal kvalitetspunkter avgöra om bromshävarmen är godkänd eller inte. 
Roboten i cellen, en IRB 1600 1.45, kommer att tjäna visionsystemet 
med en bromshävarm i taget som den hämtar från paletten på monte-
ringslinan och lämnar i visionsystemet. Därefter kommer roboten att 
hämta bromshävarmen därifrån och placera den på utbanan om den är 
godkänd alternativt på rejectbanan om den inte är det. Anledningen till 
två banor är för att kunna särskilja på de bromshävarmar som är god-
kända och inte godkända. För att undvika kvalitetsbrister så kommer 
hela robotcellen att avstanna om fler än fem bromshävarmar i följd 
placeras på rejectbanan. Det för att det är ett tecken på att något inte 
har gått rätt till på monteringslinan. Figur 18 visar robotcellens ut-
formning och redogörs mer i detalj i följande text. 

 

 
Figur 18 – Robotcellens utformning (Källa: Carnbo och Suonperä, 2012) 

Följande text är hämtad från examensarbetet Projektering av Robotcell 
(Carnbo och Suonperä, 2012). 

MONTERINGSLINA	  

TRUCKGÅNG	  
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o Roboten har ett arbetsområde enligt den transparenta halvcir-
keln för att möjliggöra ett säkert område för operatörer i cellen 
vid till exempel programmering, se nr. 1 i figur 18.  

o Då visionsystemet är tänkt att kunna användas av både manuell 
station och automatisk station så löstes detta genom att göra 
visionsystemet rotationsbart och placerades på lämpligt arbets-
område för både roboten och den manuella stationen, se nr. 2. 
Genom rotation kan manuell station arbeta med vision och när 
automatisk station ska arbeta roteras helt enkelt visionsystemet 
180 grader.  

o För att få plats med rejectbanan går den under utbanan och 
kommer ut mot truckgången, se nr. 3. Här kan då icke godkänd 
bromshävarm hämtas för vidare utredning och korrigering.  

o Även styrskåpet placeras under utbanan för att få plats i cellen, 
se nr. 4. Det måste vara åtkomligt från utsidan och därmed var 
det inget alternativ att placera det inuti cellen.  

o Utbanan sticker ut 500 mm ur cellen för att få plats i cellen, se 
nr. 5. Bredden på utbanan möjliggör för roboten att utnyttja 
denna och fylla den med bromshävarmar maximalt till bredden.  

o Placeringen av HMI-displayen på cellgallret är mellan rejectba-
nan och där operatören kommer att packa i bromshävarmarna i 
pall, mellan nr. 3 och 5 i figur 18. Det för att operatören, vid 
hantering av robotcell, kommer att befinna sig där för packning 
av bromshävarmar.  

o För att möjliggöra packning mellan automatisk station och ma-
nuell var svaret på detta en pallyft. Det är något som Haldex har 
och ska därför användas som lösning i det här arbetet. När 
automatisk station arbetar höjs pallen till lagom höjd så att ope-
ratören kan ta bromshävarmar från utbanan och packa direkt i 
pallen. Om manuell station skulle vara igång höjs pallen till 
operatörens valda höjd och kan därmed packa direkt i pallen. 
Därmed kan båda stationerna utnyttja samma pall.  

 
Med denna utformning är det möjligt att placera roboten på tilltänkt 
plats vid monteringslinan och utföra givna arbetsuppgifter. 
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3.5.2 PROGRAMMERING 

Vad som gjordes tidigt i projektet var att skapa en sekvens över vad 
robotens tilltänkta arbetsmoment skulle komma att bli i robotcellen, det 
gav ett underlag till utformningen av själva cellen och även grunden 
till själva programmeringen, se figur 19.  
 
För att kunna testa robotcellen innan den installeras på monteringslinan 
så har en testcell byggts upp på Haldex. Testcellen har samma utform-
ning som den tilltänkta robotcellen, det för att kunna få en så noggrann 
programmering som möjligt, avgöra hur lång cykeltid det kommer att 
bli när roboten arbetar i full hastighet och testa kommunikationen mel-
lan robot, HMI, visionsystemet och monteringslinans PLC. Då det är en 
del kommunikation som kommer att ske i cellen är det viktigt att den 
testas ordentligt så att det inte uppstår problem när den ska in på mon-
teringslinan.  
 

 
Figur 19 – Tilltänkt robotsekvens i pilotinstallationen 

 
Vad figuren ovan visar är att sekvensen troligen kommer att hamna på 
23 sekunder, vilket är 5 sekunder långsammare än vad önskas. Dock är 
detta enbart teoretiskt antagande eftersom den verkligen cykeltiden 
kommer att erhållas när allt är på plats i testcellen och all utrustning 
med tillhörande kommunikation kan testas.  
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TILLÄMPNING	  

Utifrån de metoder och den referensram som har presenterats i rapporten innehåller 
detta kapitel det empiriska arbetet som utförts. Här beskrivs hur metoderna och refe-
rensramen tillämpats i arbetet. 

4.1 FRAMTAGNING AV UTVECKLINGSPROCESS FÖR AUTOMATION 

Det som skiljer arbetet på Haldex gentemot de nämnda utvecklingspro-
cesserna i kapitel 3.1 är det faktum att det för det första ska vara en 
process som måste gå att generaliseras och därmed vara möjlig att utgå 
ifrån oberoende av vilken sorts automationsprojekt det handlar om. Det 
andra är det faktum att allt ska göras in-house, inga integratörer ska 
behövas utan tanken är att bygga vidare på Lean filosofin inom företa-
get (att öka den egna kunskapen för att bli mer konkurrenskraftig). Den 
tilltänkta utvecklingsprocessen för automation ser ut enligt följande, se 
figur 20, och är baserad på de produktutvecklingsprocesser som angetts 
i kapitel 3.1. Den kompletteras även med beslutsgater för att arbetet 
inte ska kunna dra ut på tiden. 

Figur 20 – Utvecklingsprocess för automation 
 

Uppstart	   Nuläges-‐
analys	   Förstudie	   Koncept-‐

utveckling	  
Koncept-‐
verifiering	  

Idri<-‐
tagande	  
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o Uppstart: Skälet till projektet, kan vara från ledningen eller från 
produktionsteknikerna gällande förbättringar i produktion. 

o Nulägesanalys: Hur arbetar de idag och hur fungerar cykeltider-
na? Vad finns det för problem? 

o Förstudie: Baserat på nulägesanalysen kan en förstudie tas fram 
med tilltänkt kravspecifikation. 

o Konceptutveckling: Efter godkänd förstudie kan koncept börjas 
tas fram. 

o Konceptverifiering: Utvärdering och godkännande av valt kon-
cept. 

o Idrifttagande: Kontakta leverantörer och integratörer.   
 
Förståelsefasen i den här processen är utförandet av en nulägesanalys, 
hur ser det ut idag i produktion? Vad är angivet i cykeltider, finns det 
några flaskhalsar att se över? Det här är viktig information som lägger 
grunden till när ett förbättringsförslag ska anslås och påvisa vilka för-
bättringar som resultatet blir rent kostnadsmässigt och även i pay-off 
tid. Därefter tas en förstudie fram vilken lägger grunden till de tek-
niska och ekonomiska bedömningar som ska göras för att se om pro-
jektet är möjligt att genomföra eller inte. Sedan påbörjas konceptut-
vecklingen, baserad på det förslag som angetts i förstudien. Redan här 
går det att börja se över vilka leverantörer av olika delsystem som 
skulle kunna vara möjliga då det blir en del av konceptframtagningen. 
Efter att ha verifierat ett valt koncept som slutlig lösning kan valda 
leverantörer kontaktas och samtidigt kan idrifttagande påbörjas.  
 
Resultatet av den här processen anges i kapitel 5.1 och tillämpas vid 
framtagningen av en automationslösning för station 3A, se följande 
kapitel.   

4.2 NULÄGESANALYSEN 

Med nulägesanalysen tas fakta fram om hur processen fungerar idag 
och om det finns några definierade problem på monteringslinan. Det 
som även skulle lokaliseras med nulägesanalysen var om det fanns 
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några avvikande cykeltider. För om en automatiserad lösning ska in på 
monteringslinan krävs det att vissa arbetsmoment flyttas till någon av 
de befintliga stationerna. Vidare följer en beskrivning av data som är 
nödvändig för att kunna ta fram ett resultat att jobba vidare med. 

4.2.1 ÖVERGRIPANDE PROCESSBESKRIVNING 

Då nulägesanalysen beskriver hur processen fungerar idag hänvisas 
denna information till kapitel 4.3.2 där den en övergripande bild av 
processen ges. Det för att undvika upprepning. 

4.2.2 ARBETSUTFORMNING 

Det finns idag två identiska monteringslinor vilka är placerade bredvid 
varandra och utför samma arbete. Figur 21 visar de stationer som li-
norna består av vardera. Det som skiljer dem åt är till vilken kund 
bromshävarmarna ska till och vid vissa stationer ser utrustningen en 
aning annorlunda ut. Alla stationer är utformade så att montören kan 
anpassa den utefter sin egen kroppslängd för att undvika att behöva 
jobba icke ergonomiskt. Genom att kunna höja och sänka arbetsgolvet 
kan varje station anpassas individuellt. 
  

 
Figur 21 – Monteringslinans arbetsmoment 

 
Vid monteringslinan arbetar sex montörer som utför själva montering-
en vid linan. Ytterligare 4,5 tjänster finns på plats varav en innebär att 
sköta underhållet, två ansvarar för korrigeringsarbete av icke godkända 
bromshävarmar (de har inte godkänts i någon av stationerna på linan) 
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och 1,5 tjänst sköter om materialhantering till monteringslinan. Det 
finns även en manuell monteringslina, men den är inte med i studien 
eftersom den inte kommer att beröras av eventuell automationslösning. 

4.2.3 MATERIALHANTERING OCH LOGISTIK 

Bearbetade bromshävarmar kommer i pall med truck och placeras vid 
station 1. Därefter monteras bromshävarmarna vid stationerna och av-
slutningsvis, vid station 6C, utförs en manuell kvalitetskontroll där 
godkända bromshävarmar packas direkt i pall som sedan hämtas med 
hjälp av truck. Icke godkända bromshävarmar hamnar på en vagn där 
de tas omhand av justerare.  
 
All montering är orderbaserad, det vill säga att en order i taget monte-
ras. Det möjliggör att ordern kan packas redan vid station 6C för att 
sedan transporteras vidare för leverans.   

4.2.4 TIDSSTUDIER 

Den utförda tidsstudien ligger som bilaga 3. Där framgår angiven tid 
och uppmätt tid, det för att förtydliga skillnaderna i resultatet. 
 
En SAM 2 analys utfördes på station 3A för att ge en tydlig bild av hur 
arbetet fungerar där idag och mer specifikt hur montören jobbar, vad 
det innefattar för rörelser och slutligen hur lång tid det tar. Kapitel 5.2 
presenterar resultatet av genomförd analys. De komponenter som han-
teras på stationen och analyserades enligt SAM 2 placeras enligt föl-
jande figur 22 i bromshävarmen:  
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Figur 22– Placering av monteringens komponenter i bromshävarmen (Källa: Haldex 
intranät) 

 
Först placerar montören tryckbrickan i bromshävarmen. Därefter 
skruvfjädern och sist det bakre locket som skruvas dit med hjälp av en 
skruvdragare. Återföringsfjädern placeras i bromshävarmen innan den 
taktas fram till nästa station.  
 
Det som även uppmärksammades här var att det fanns en del verktyg 
som montören idag använder sig utav. Det här är väldigt viktigt att 
beakta när en automationslösning ska utformas, hur ofta används verk-
tygen av montören? Till vad används de och varför?   

4.3 FÖRSTUDIE 

Baserat på nulägesanalysen tog en förstudie fram med all behövlig in-
formation för att kunna avgöra om projektet är värt att satsa på eller 
inte. Följande typ av information var nödvändig för att ta fram en bra 
förstudie: bakgrunden till projektet, nuvarande process, förbättrings-
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förslag, kostnadskalkyl samt slutsatser och rekommendationer. Sist-
nämnda delen tas upp i kapitel 5.  

4.3.1 BAKGRUND TILL FÖRSTUDIEN 

Den här förstudien är en del i det arbete att skapa en utvecklingspro-
cess för automation som ska gå att använda inom företaget. För att för-
bättra arbetet med automationslösningar på företaget blir det här pro-
jektet, automatisering av station 3A, ett första utkast av hur utveckl-
ingsprocessen för automation skulle kunna se ut.  
 
Starten på detta projekt var genom en nulägesanalys, som utfördes på 
monteringslinan för att ta reda på hur arbetet ser ut idag och vad som 
skulle kunna påverkas vid implementering av en automatiserad station. 
Förstudien kommer att ligga till grund för utformningen av tilltänkt 
automationslösning och innehåller grundläggande information som ska 
fungera som beslutsunderlag gällande de ekonomiska och de tekniska 
parametrarna.  
 

4.3.1.1 Problemformulering och projektmål station 3A 

Problemet idag är att station 3A på monteringslinan har arbetsmoment 
som går väldigt snabbt att genomföra för montören, vilket har resulte-
rat i att stationen har kommit att bli lite av en ”avslappningsplats”. Det 
genom att montören kan skapa en kö av paletter på monteringslinan för 
att sedan jobba igenom dessa snabbt och därefter ta en paus innan nästa 
kö har bildats. För nästa station blir det då lite av ett stressmoment när 
så många paletter kommer på en gång och det skapar dessutom otakt på 
linan. En sådan station är i nuläget inte värdehöjande för slutkund, då 
större delen av arbetstiden är väntetid. Därför är det bra att kunna re-
ducera en montör från monteringslinan genom att automatisera arbetet. 
Kostnadsminskningen är även önskvärd för att kunna behålla tillverk-
ningen i Sverige (hålla låga tillverkningskostnader då produkten är 
mogen på marknaden och starkt konkurrensutsatt). 
 
Projektmålen är enligt följande och baserade på ovanstående problem-
formulering: 

o Finna en automatiserad lösning till station 3A för ökad effekti-
vitet. 
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o Genom automationslösningen reducera antalet montörer med en 
person per skift och monteringslina.  

 
4.3.1.2 Projektorganisation 

Ansvarsfördelningen ser ut enligt följande: 
Projektledare: Linda Carnbo 
Projekt sponsorer: Philip Andersson och Per Holmqvist 
Resurser Haldex Brake Products: Produktionsteknikerna Philip Anders-
son, Per Holmqvist, Ville Husgafvel och Tommy Eklund  
Resurser MDH: Professor Mats Jackson, forskningsingenjör Erik Hell-
ström, doktoranderna Niklas Friedler och Anna Granlund 
 

4.3.1.3 Tidsplan och leverabler 

Tidplanen gällande det här projektet är enligt följande och innehåller 
en beslutsgate vid varje datum. På så sätt måste ett beslut fattas och 
dokumenteras för att kunna fortsätta arbetet.  
 
Planering: 
Nulägesanalys         2012-04-04     Rapporteras i dokumentform 
Förstudie                 2012-04-30     Rapporteras i dokumentform 
Konceptutveckling  2012-05-14      Rapporteras i dokumentform 
Konceptverifiering  2012-05-25     Tester, vilka dokumenteras 
Design                    2012-07-30     Rapporteras i dokumentform 
Införande                2012-09-30     Installation på lina, dokumenteras 
 

4.3.1.4 Avgränsningar 

Förstudien behandlar endast arbetet gällande den automationslösning 
som ska lösa situationen med nuvarande station 3A på Wermtec 2, vil-
ken monterar bromshävarmar.     
 
 

4.3.1.5 Förväntat resultat 

Vid införandet ska automationslösningen möjliggöra reducering av 
totalt en montör per skift och lina (automationslösningen ska även gå 
att installera på Wermtec 1). Det ska dessutom resultera i ett bättre 
flöde på monteringslinan så att köer av paletter kan undvikas.  
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4.3.2 NUVARANDE PROCESS 

Här redovisas hur processen fungerar idag, det för att få en övergri-
pande bild och ökad förståelse för monteringsarbetet.  
 

4.3.2.1 Processbeskrivning monteringslinan 

Här följer figur 23 som enkelt visar de manuella stationer vid monte-
ringslinan, vilka är de som kan komma att påverkas vid införande av en 
automationslösning. 

 
Figur 23 – De manuella stationerna på monteringslinan 

 
4.3.2.2 Fabrikslayout 

För att förstå hur det ser ut i fabriken på monteringslinan visualiseras 
det i figur 24. Här ses sex montörer som var och en arbetar vid de ma-
nuella stationerna. Pilen indikerar processens riktning och startar vid 
station 1, cirkulerar ett varv och avslutas i station 6. För att undvika 
monotont arbete roterar montörerna mellan stationerna varje halv-
timme. 
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Figur 24 – Ritning av monteringslinan (Källa: Haldex intranät) 

 
4.3.2.3 Bemanning och kapacitet 

Arbetsformatet idag är tvåskift på monteringslinan, för- och eftermid-
dag varannan vecka.  
 
Förmiddag: Mån – fre, kl 06.30 – 15.00. 41 timmar/vecka. 
Eftermiddag: Mån – tors, kl 14.54 – 23-30. 33,2 timmar/vecka. 
 
Förutom att montörerna utför själva monteringsarbetet så ingår även 
städning, möten och utbildning inom Haldex egna produktionssystem i 
ovannämnda arbetstider. En veckas produktionstid ligger runt 37 tim-
mar för förmiddagspasset och runt 31,5 timmar för eftermiddagspasset 
(ett snitt taget från den planerade produktionstiden från Haldex Intra-
nät).  
 
Monteringslinans produktionsvolym är ungefär 400 000  bromshävar-
mar om året (baserat på 950 bromshävarmar/skift, se bilaga 4). Denna 
siffra gäller enbart Wermtec 2. 
 

4.3.2.4 OEE 

Enligt dokument från Haldex intranät har monteringslinan ett OEE 
(Overall Equipment Effectiveness) på 71 %. Det stämmer väl överens 
med den OEE rapport som kontinuerligt uppdateras genom inmatning 
av data i form av kvalitet, tillgänglighet och utnyttjandegrad. Från ja-
nuari till april i år har monteringslinan, Wermtec 2, haft ett OEE på 
72,4 % (ett snitt av båda skiften).	  
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4.3.3 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

I kapitlet följer det förslag som ska uppnå de förväntade resultaten, det 
vill säga reducering av en montör per skift och undvika köbildning på 
monteringslinan.  
 

4.3.3.1 Automationslösning  

Utifrån problembeskrivningen togs en kravspecifikation fram för auto-
mationslösningen med de önskemål och krav från Haldex sida, se bi-
laga 5. Utifrån denna utformades en automationslösning för att upp-
fylla den problembeskrivningen som angetts. 
 
Med hjälp av den SAM 2 analys som utfördes i nulägesanalysen förtyd-
ligades vad för arbetsmoment som utförs på station 3A. Den är även 
underlag för hur sekvensen skulle se ut för tilltänkt automationslös-
ning, se resultatet i kapitel 5.2.1. Idag monteras även en återföringsfjä-
der i bromshävarmen på stationen, detta moment kommer att flyttas till 
station 4B där det ursprungligen utfördes. Station 1 kommer att få ett 
till arbetsmoment i samband med införandet av en automationslösning, 
det blir att placera ut tryckbrickan, skruvfjädern och bakre locket på 
varje palett. Det för att minska på komplexiteten med den automatiska 
lösningen och hålla kostnaderna nere genom att inte behöva köpa in tre 
matare för enbart dessa komponenter.  
	  

4.3.3.2 Utrustning  

Denna lista nedan är framtagen tillsammans med projektgruppen på 
Haldex. Tillsammans med dem har det även bestämts om vad av utrust-
ningen som tas fram in-house, egen konstruktion, och vad som ska kö-
pas in. För att uppfylla framtagen kravspecifikation, se bilaga 5, kom-
mer en robot att användas och följande utrustning:  
 

o Robot inkl styrskåp (Köps in)  
o Robotprogrammering (Utförs av Haldex själva)  
o Stativ till robot (Köps in)  
o Gripdon (Egen konstruktion)  
o Konstruera om palett (tillägg för placering av komponenter, 

egen konstruktion)  
o Skruvdragare inkl linjärenhet (Köps in)  
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o Tillägg på linan med en avtagsdel där armar som ska korrigeras 
manuellt passerar (Köps in)  

o Säkerhetsutrustning (galler, nödstopp och brytare, köper in det 
som inte finns hemma)  

o Panel PC (Köps in)   
o Palettstopplyft (Finns hemma)  

 
Att framtagningen sker inom företaget är en viktig del i att vara Lean 
eftersom det bidrar till ökad kunskap och kompetens för företaget. Det 
leder till att framtida underhåll blir både enklare att hantera och snabb-
bare att genomföra. Dessutom kan kostnaderna hållas nere då befintlig 
utrustning kommer till användning alternativt framtagning genom egna 
konstruktioner.  
 

4.3.3.3 Fördelar och nackdelar  

I tabell 2 nedan listas för- och nackdelar med robotinstallationen på 
monteringslinan.  
 

 
Tabell 2 – För- och nackdelar med automationslösningen 

 
Även om det kommer att krävas korrigering manuellt av de broms-
hävarmar som inte får det bakre locket monterat av roboten så kommer 
robotinstallationen att vara en del av det ständiga förbättringsarbete 
som utförs på Haldex och därmed är förhoppningen att detta problem 
kan komma att reduceras. Chansen finns att det visar sig inte alls vara 
ett problem vid testning. Det är svårt att avgöra och det är vad kon-
ceptverifieringen kommer att få utvisa. 

4.3.4 KOSTNADSKALKYL 

Här nedan följer information om den utrustning som är tänkt att an-
vända till den nya stationen.  
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4.3.4.1 Besparingskalkyl 

Enligt planering är det tänkt att automationslösningen ska reducera 
antalet montörer med en person per skift, det vill säga totalt två montö-
rer per monteringslina. Summan för det är 800 000 SEK/år. Denna be-
sparing innebär en kostnadsreducering per tillverkad bromshävarm med 
7,5 %.  
 

4.3.4.2 Kostnadsuppskattning 

Här följer en tabell med utrustningens kostnad och den totala kostnad 
för automationslösningen. Investeringen för station 3-0 är 800 000 
SEK, samma summa som den kan spara in per år åt företaget. 
 

 
Tabell 3 – Kostnad för utrustningen till station 3-0 

 
Avbetalningstiden för den totala investeringen beräknas ligga under 
strax ett år (0,81).  
 

4.3.4.3 Avskrivningstid 

Avskrivningstiden är upplagd på sju år, och med en planerad investe-
ring på 800 000 SEK blir det en årlig avskrivning på 114 286 SEK.  

4.4 KONCEPTUTVECKLING 

Framtagna koncept bygger på information från förstudien vad gäller 
krav att uppfylla och vilken utrustning som ska användas. I det här 
stadiet har många möten förts med tillhörande brainstorming i projekt-
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gruppen. Figur 25 visar en bild av hur ett koncept tagits fram i ett ti-
digt stadie, det med en förändring av monteringslinan. Bilden är rela-
tivt otydlig men den är tänkt att visa hörnet på monteringslinan där 
automationslösningen ska installeras.  
 

 
Figur 25 – Idéer gällande cellens utformning (Källa: Foto privat) 

 
För att alla involverade i projektet ska vara införstådda i hur det är 
tänkt att fungera i den tilltänkta automationslösningen beskrevs se-
kvensen enligt följande: 
 

1) Palett med alla komponenter anländer till robotcellen. En gi-
vare/palettstopp stannar paletten innan cellen och när det är 
tomt hos roboten taktas den fram till roboten. 

2) Roboten hämtar en komponent åt gången, alternativt två samti-
digt, och placerar dem i bromshävarmen.  

3) Medan en ny palett taktas fram till roboten används den tiden 
till att montera fast det bakre locket på skruvdragaren för mon-
tering under förutsättning att signalen ”skruvdragare i läge” är 
hög. 

4) Roboten placerar locket på skruvdragaren genom att rotera till 
dess att sexkanten passar i locket (alternativt att skruvdragaren 
roterar för att passa in i locket). Signal/givare till ro-
bot/skruvdragare behövs här för att verifiera att locket är på 
plats. 
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5) När roboten(alternativt skruvdragaren) placerat locket på 
skruvdragaren signalerar den till linjärenheten (linans PLC) och 
återgår sedan till sitt utgångsläge för att fortsätta montering av 
bromshävarmar. 

6) Vid linjärenheten känner palettlyften av paletten genom givare 
och lyfter upp paletten. Här meddelar palettlyften till linjär-
enheten att ”palett är i läge” genom puls. Linjärenheten utför 
sitt arbetsmoment (skruva i bakre locket på bromshävarmen).  

7) Vid problem av monteringen gällande det bakre locket signale-
rar linans PLC detta till roboten och denne är då programmerad 
till att hjälpa till med montering av locket.  

8) Roboten hjälper skruvdragaren enbart om signalen ”problem 
med lock” är hög då det indikerar att skruvdragaren är placerad 
i en viss position. 

9) När det bakre locket är iskruvat skickas en puls till palettlyften 
som hissar ner paletten och taktar fram till nästa station alterna-
tivt rejectbanan om locket inte gick att få på bromshävarmen. 
Roboten signalerar det till linans PLC eftersom det är roboten 
som är först med att avhjälpa problemet. 

 
Dock är det många osäkra parametrar i stationens utformning, där-
ibland vad som kommer att krävas för att linjärenheten ska kunna 
skruva i det bakre locket utan problem. Vidare är att om problem upp-
står hur ska roboten kunna hjälpa linjärenheten på bästa sätt? Det här 
framgår inte i koncepten därav fortsatte arbetet till nästa steg i proces-
sen, nämligen konceptverifieringen för att få det bekräftat. 

4.5 KONCEPTVERIFIERING 

Först togs beslutet om vad som skulle prioriteras i testcellen, det vill 
säga vad behövdes verifieras i koncepten? Det som ansågs prioriterat 
att testa var en fungerande robotprogrammering som visar att roboten 
kan utföra tilltänkt sekvens, om gripdonet klarar av att gripa om de tre 
komponenter som roboten ska placera i bromshävarmen och hur väl 
linjärenheten klarar av att skruva i det bakre locket. Utifrån detta var 
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det viktigt att skapa en gemensam förståelse kring vad för signaler som 
kommer att behövas för att genomföra både verifiering men även vid 
senare införande på monteringslinan. Baserat på den detaljerade se-
kvens som togs fram under konceptutvecklingen listades vilka signal-
utbyten som kommer att ske vid varje arbetsmoment (de är numrerade 
efter den detaljerade sekvensen, se kapitel 4.4):  
 

1) En givare/palettstopp som stannar paletten innan cellen om det 
redan finns en palett på palettlyften. 

2) En signal om att palett är i läge vid roboten. 

3) En signal från linjärenheten (linans PLC) till roboten om att 
skruvdragaren är i läge (för placering av locket). 

4) Signal om att locket är placerat på skruvdragaren behövs till ro-
bot så att denna vet när den har placerat locket rätt. 

5) En signal ”lock placerad på skruvdragare” från robot indikerar 
att roboten placerat locket på skruvdragaren och återgått till ut-
gångsläge. 

6) En signal från palettlyften att ”palett är i läge” vid skruvdraga-
ren.  

6) När paletten är upphissad av palettlyften till arbetsläge pulsas 
detta till linjärenheten (linans PLC). 

7) En signal ”problem med lock” från linjärenhet (linans PLC) till 
robot om problem med locket uppstår. 

9) En signal från linjärenheten till linans PLC att takta fram palet-
ten till nästa station. 

9) En signal från robot till linans PLC om bromshävarmen ej är 
godkänd att fortsätta till nästa station. Då aktiveras rejectbanan 
och paletten hamnar där. 

 
Utifrån detta byggdes testcellen upp för att vidare verifiera de koncept 
som tagits fram. Dock behövs enbart en utformning för de båda kon-
cepten då det enda som skiljer dem åt är huruvida monteringslinan ska 
konstrueras om eller inte gällande rejectbanan.  
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4.6 PROGRAMMERING AV PILOTINSTALLATIONEN 

Med hjälp av ABB’s mjukvara RobotStudio utfördes programmeringen 
on-line mot roboten, vilket underlättade vid att få fram exakta posit-
ioner och rörelser. Det som utfördes i programmeringen var följande: 

o Programmering av den sekvens som togs fram under hösten, se 
kapitel 3.5.2.  

o Skapa en säker miljö i robotcellen med hjälp av World Zone, se 
kapitel 3.3.3. Det eftersom robotens arbetsområde är stort, se 
bilaga 6, och roboten kan utgöra en fara om den inte är upp-
märksammad. Därför blev valet att tillämpa World Zone för att 
detta inte ska kunna inträffa. 

o Strukturering av själva programmeringen, det genom att ha 
procedurer skilda från varandra i egna moduler och likväl do-
kumentera vad som händer i varje procedur. Det för att undvika 
slöseri i form av att onödig tid går åt till att finna det som sö-
kes. 

 
De arbetsmoment som programmerades var de som är angivna enligt 
sekvensen i figur 19, se kapitel 3.5.2. Programmeringen delades upp 
enligt följande: 

o Roboten hämtar bromshävarm från paletten på monteringsli-
nan. 

o Roboten lämnar bromshävarmen i visionsystemet. 

o Roboten hämtar bromshävarmen ur visionsystemet. 

o Roboten placerar bromshävarmen på antingen utbanan (om den 
är godkänd enligt kvalitetskontrollen) eller på rejectbanan om 
något måste justeras. 

Utifrån dessa programmerades roboten att utföra angiven sekvens. För 
att underlätta när positioner togs fram i programmeringen användes 
work objects. Det innebär att utrustningen i cellen får varsitt koordi-
natsystem som programmerad position utgår ifrån. Genom att definiera 
upp dessa utgår inte positionerna från robotens egna koordinatsystem 
vilket gör det enklare att utföra ändringar, alternativt lägga till posit-
ioner vid senare tillfälle.   
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All programmering av roboten har skett i testcellen, se figur 26, och 
det har därmed varit viktigt att ha byggt upp robotens miljö precis som 
den kommer att se ut när den arbetar vid monteringslinan. Genom att 
ha utgått från den layout som togs fram under hösten, se kapitel 3.5.1 
var det möjligt att bygga upp testcellen så verklighetstrogen som möj-
ligt. Även om det inte är exakt samma utrustning så har material an-
vänts för att möjliggöra programmeringen, till exempel ett antal EU-
pallar får symbolisera utbanan. Det här arbetet kommer att underlätta 
när roboten installeras vid monteringslinan och alla programmerade 
positioner ska hamna rätt.  
 

 
Figur 26 – Testcellen på Haldex (Källa: Foto privat) 
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RESULTAT	  

Det resultat som presenteras i det här kapitlet är vad det empiriska arbetet lett till efter att ha 
använt de metoder och den referensram som angivits. Först presenteras resultatet gällande 
utvecklingsprocessen för automation och därefter den robotprogrammering som har utförts till 
pilotinstallationen.    

5.1 FRAMTAGNINGSPROCESSEN FÖR AUTOMATIONSLÖSNINGAR  

Ett första utkast av utvecklingsprocessen för automation utfördes av 
forskningsgruppen för Lean Automation på Mälardalens högskola och 
blev enligt följande, se figur 27. Den baserades på de produktutveckl-
ingsprocesser som finns idag samt den automationsstrategi som Niklas 
Friedler och Anna Granlund har arbetat med under hösten. Denna är 
väldigt generell och applicerbar inom många företag eftersom den inte 
i detaljerad nivå beskriver exakt vad som bör utföras enligt företagets 
egna arbetssätt. Det kan till exempel finnas standarder att ta hänsyn till 
eller metoder som föredras. Därför tog Haldex del av denna och la till 
än mer detaljerade avsnitt för att förtydliga vad som verkligen ska ut-
föras i varje fas och vilka dokument som ska användas enligt dem, se 
figur 28. Det här är en start på den standardiserade utvecklingsprocess 
för automation Haldex eftersträvar och det är denna process som har 
följts under arbetet med station 3A i det här examensarbetet.  
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Figur 27 – Utvecklingsprocess framtagen av Mälardalens högskola för Haldex 

 

 

FÖRSTA UTKAST AV UTVECKLINGSPROCESSEN FÖR AUTOMATION 
 
Gate 0: Uppstarten. Indata till detta skulle kunna vara de idéer som PT har gällande 
förbättringar inom produktionen. 

o Nulägesanalys – Här gås nuvarande process igenom, men även till exempel 
ekonomi och ergonomi, alla anledningar till varför helt enkelt. 

Gate 1: Här tas då beslutet om att gå vidare från nulägesanalysen 
o Förstudie framtida lösning – Vad är kraven, önskemålen gällande den nya 

lösningen, vad måste den uppfylla? 
Gate 2: Övergripande kravspecifikation, här kan typ av automationslösning diskute-
ras med underlag från förstudien 

o Konceptutveckling – Generera koncept, ta fram ett antal som skulle kunna 
fungera 

Gate 3: Konceptval, utvärdera och ta ett slutgiltigt beslut att arbeta vidare med. 
o Detaljerad utveckling – Gå ner på detaljnivå vad gällande kravspecifikat-

ionen och skapa ett mer detaljerad koncept.  
Gate 4: Kalkyl, scope of supply och andra nödvändigheter vad gällande lösningens 
tekniska innehåll 

o Upphandling  
Gate 5: Beslut gällande leverantör mm. 
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Figur 28 – Reviderad utvecklingsprocess baserad på föregående figur 28 

 
Det är tydligt att utvecklingsprocessen för automation i figur 28 är mer 
detaljerad och anpassad till Haldex än vad processen i figur 27 är. Uti-
från denna kan Haldex själva lägga till allt material de anser nödvän-
digt under varje fas och med det sedan anpassa processen utefter vilken 

HALDEX UTVECKLINGSPROCESS FÖR AUTOMATION 
 

Gate 0: Uppstarten. Här tas beslut om att utföra en nulägesanalys baserat på för-
bättringsförslag från produktionsteknikerna, alternativt från strategiavdelningen. En 
budget uppskattas redan i det här stadiet och en Projekt Charter skapas för att få 
med vilka som är delaktiga, datum för gater, en kortare beskrivning av projektet 
mm. 

o Nulägesanalys – Analysera nuvarande produktionsprocess och fyll i ett 
dokument för att visa hur kostnaderna ser ut idag (Production Part Cost). 
Dessa två påvisar inte bara var förbättringar bör utföras i den tilltänkta 
produktionsprocessen men även hur ekonomin ser ut. 

Gate 1: Baserat på nulägesanalysen fattas beslut om att gå vidare med projektet, är 
det rimligt, rätt i tiden och vilken prioritet bör det ha? 

o Förstudie framtida lösning – Här tas kravspecifikationen fram, vad är 
önskemålen och kraven? Vad måste lösningen uppfylla? Förstudien disku-
terar även möjliga lösningar. Förbättringsdelen av PPC fylls i för att på-
visa kostnadsbesparingar. 

Gate 2: Godkännande av kalkyl och ramarna för konceptutvecklingen beslutas. 
o Konceptutveckling – Generera koncept, ta fram ett antal som skulle 

kunna fungera enligt gällande kravspecifikation.  
Gate 3: Konceptutvärdering, Vilka koncept som ska arbetas vidare med beslutas 
utifrån kravspecifikationen. 

o Konceptverifiering – Gå ner på detaljnivå vad gällande kravspecifikat-
ionen. Skapa ett mer detaljerad koncept för att kunna ta fram vad som bör 
verifieras genom tester. Det för att se rimligheten i koncepten.  

Gate 4: Konceptgodkännande, utvärdera och ta ett slutgiltigt beslut att arbeta vi-
dare med. 

o Design - Detaljerad utveckling, utifrån kravspecifikationen skapa en fär-
dig lösning innehållande val av leverantörer och entreprenörer, BC, kalkyl 
och en Scope Of Supply för att täcka upp lösningens tekniska innehåll. 

Gate 5: Godkänna investeringen, initierar införandet  
o Införandet – Plan, vad för resurser kommer att behövas? Upphandling 

med leverantörer, uppbyggnad, processverifiering, SOP, processvalide-
ring, PPAP och avslutningsvis överlämnande av färdig lösning. 

Gate 6: Projektavslut med avrapportering samt utvärdering som sammanfattas för 
att underlätta och för att enklare standardisera arbetet. 
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typ av automationslösning som ska tas fram. Det är inte säkert att alla 
verktyg eller dokument alltid kommer att behövas men det är viktigt att 
de finns med från början. På så sätt har det blivit en generell utveckl-
ingsprocess för automation på Haldex. Utifrån det kommer Haldex att 
kunna standardisera utvecklingsprocessen för automation när de anser 
att den går att arbeta efter och innehåller allt nödvändigt som behövs 
för att ta fram optimala automationslösningar.  

5.2 NULÄGESANALYS 

Resultatet av tidsstudien visade att vissa stationer hade kortare cykeltid 
än angiven tid medan andra låg på gränsen alternativt lite över angiven 
cykeltid, se bilaga 3. Det här är dock inget märkvärdigt eftersom det 
inte var några särskilt avvikande tider och sedan spelade även den 
mänskliga faktorn in på hur utfallet av tiderna blev. Det viktiga var 
trots allt att se om det fanns några markanta tider att se över om en 
eventuell förändring vid installation av tilltänkt automationslösning 
kommer att krävas. Studien visade att station 1 var den station som 
utmärkte sig mest. Även station 3 hade en väldigt kort cykeltid, vilket 
är problemet idag då arbetsmomentet genomförs snabbt och det är där-
för den ska åtgärdas. Genom att station 1 hade en kortare cykeltid än 
angivet kan denna station ta över en del arbetsmoment för att förenkla 
arbetet i den automatiska stationen. Det innebär då att placera ut de 
komponenter, som ska monteras i den automatiska stationen, på palet-
ten. Det leder till att den automatiska stationen inte behöver bli alltför 
komplex och dyr (matning av komponenter i en automationslösning kan 
innebära en hög kostnad).  
 
Efter ett antal tidtagningar av montörens cykeltid vid station 3A så 
blev resultatet att arbetet går snabbare än vad som framgår av data från 
2010, där angiven cykeltid är 15 sekunder. Det eftersom den dåvarande 
uppmätta tiden speglar hur lång tid det tar sammanlagt att utföra varje 
del av arbetsmoment, en åt gången. Det här är inte hur montörerna ar-
betar idag, de arbetar mer parallellt med momenten genom att de skru-
var åt locket på en bromshävarm medan de förser nästkommande med 
nya detaljer. En enklare SAM 2 analys utfördes för att förtydliga vad 
som utförs på stationen och hur lång tid varje moment tar, se tabell 4. 
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Tabell 4 – SAM 2 analys av station 3A 

 
Analysen stämmer riktigt bra med den angivna cykeltiden på 15 sekun-
der, det vill säga om varje moment skulle utföras efter varandra. Det 
som observeras är parallellarbetet. Det resulterar i att de två första 
momenten i analysen utförs samtidigt som de resterande momenten 
vilket ger en tid på 11,3 sekunder enligt SAM analysen (83-20=63 fak-
torer). Det stämmer bra överens med hur det ser ut vid monteringslinan 
där den uppmätta tiden var just 11,5 sekunder. 

5.3 FÖRSTUDIE 

Tilldelat utrymme för den nya stationen, 3-0, är innan station 3A och 
efter vridningen av bromshävarmen som utförs automatiskt av en linjä-
renhet. Den röda cirkeln i figur 29 visar på ett ungefär var på monte-
ringslinan station 3-0 kommer att placeras. Den kommer att placeras på 
insidan av linan då det inte finns något utrymme på utsidan (där är ett 
elskåp lokaliserat). De röda pilarna visar riktningen på flödet som star-
tar vid station 1.  
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Figur 29 – Placering av station (Källa: Haldex intranät) 

 
Anledningen till att stationen ska placeras på angiven plats och inte 
ersätta befintlig station 3A är för att station 3A ska vara kvar för ma-
nuell korrigering av bromshävarmar som inte går att montera vid stat-
ion 3-0, samt att om stationen skulle haverera av någon anledning så 
får inte detta påverka hela monteringslinan.  
 
Med utrustningen angiven i kapitel 4.3.3.2 så är det tänkt att roboten 
ska placeras på ett stativ på insidan av linan för att komma upp i rätt 
arbetshöjd. Den kommer att utföra arbetsmomenten vid stationen, vil-
ket blir att plocka de tre komponenter, som är placerade på paletten 
och montera dessa i bromshävarmen. Den sista komponenten, det bakre 
locket, kommer roboten att montera fast med hjälp av en linjär skruv-
dragare. Gripdonet på roboten är tänkt att kunna gripa om både kom-
ponenterna och skruvdragaren. För att paletten alltid ska ha samma 
placering vid skruvdragaren kommer en palettlyft att användas som 
placerar paletten i en förutbestämd position för skruvdragaren.  
 
För att stationen ska vara så enkel som möjligt att hantera ska ett an-
vändarvänligt HMI användas, det vill säga det som MDH arbetar med 
att ta fram inom forskningen för Lean Automation.  
 
Stationen kommer självfallet att omges av den säkerhet som krävs vid 
användandet av automationsutrustning och robotik.  

Station 3A 

Station 3-0 
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Förstudien visar också att en automationslösning skulle vara möjlig att 
installera på monteringslinan utan att påverka befintliga stationer i 
form av ökade cykeltider tack vare att station 1 har så pass mycket tid 
över att denne kan hantera de komponenter som ska placeras på palet-
ten. Dessutom är det möjligt att alla tre komponenterna inte behöver 
placeras ut på paletten vid station 1 utan arbetet kan delas upp om så 
behövs, så länge de tre komponenterna finns placerade inför station 3-
0. Även station 4 får tillbaka ett arbetsmoment som denne tidigare ut-
förde (montering av återföringsfjäder), vilket inte heller förlänger be-
fintlig cykeltid. Med denna information framtagen påvisar det att en 
automationslösning är möjlig att införa och att de förändringar som 
krävs klarar monteringslinans befintliga stationer av. 
 
När det gäller kapaciteten så kommer det att vara densamma eftersom 
automationslösningen kommer att arbeta under samma tider som skif-
ten gör idag.  
 
Enligt kalkylen i förstudien räcker budgeterad summa till den utrust-
ning som är önskvärd i automationslösningen. Det är dock viktigt att ta 
hänsyn till att oförutsedda kostnader kan dyka upp och därmed avse en 
viss del av budgeten till detta.  
 
Genom att en del av arbetet kan göras inom företaget när det gäller 
framtagning och konstruktion av utrustningen kan kostnaderna hållas 
nere och även underhållet av dem förenklas då kompetensen finns på 
företaget. Med vald utrustning borde det därmed vara möjligt att skapa 
en bra lösning som kan uppnå problemformuleringens punkter, nämli-
gen att reducera antalet montörer med en person per skift samt att få 
värdehöjande arbetsmoment då inga köer kommer att bildas och där-
med kommer ingen väntetid uppstå. 
 
Då förstudien är en del av den utvecklingsprocess för automation som 
testas i samband med framtagningen av automationslösningen har även 
en mall för kravspecifikationen upprättats för att förenkla vid näst-
kommande automationsprojekt på Haldex. Denna finns som bilaga nr 7. 



74	  

5.4 KONCEPTUTVECKLING 

Det här stadiet genererade fram två slutliga koncept, utifrån brainstor-
ming, möten och diskussioner. Det har stadiet gick snabbare än plane-
rat att genomföra vilket kan bero på den mängd begränsningar som 
finns, däribland området för tilltänkt placering vid monteringslinan 
men även att variationen av hur arbetet ska utföras inte går att göra på 
så många olika sätt eftersom det ska utföras av en robot. Koncepten ser 
i princip likadana ut, det enda som skiljer dem åt är förändringen av 
monteringslinan, se figur 30 och 31. Ena konceptet bygger på att inte 
förändra något på befintlig monteringslina. Tanken med det är att nu-
varande station 3A ska fungera som en station för korrigering av de 
bromshävarmar som inte går igenom den automatiska stationen. Det 
andra konceptet innefattar att monteringslinan byggs ut och på så sätt 
får bort de bromshävarmar som inte monterades i station 3-0 från mon-
teringslinan.  
 
Nackdelen med en rejectbana är att om bromshävarmarna inte korrige-
ras med en gång finns risken att nya ordrar börjar monteras och då kan 
bromshävarmarna blandas ihop när de väl har blivit korrigerade och 
ska tillbaka ut på monteringslinan. Fördelen är att de kommer bort från 
monteringslinan och riskerar inte att skapa kö. Att inte ha en rejectbana 
för att korrigera bromshävarmarna skulle leda till att station 3A skulle 
bli en korrigeringsstation för att korrigera bromshävarmarna som inte 
blivit monterade i station 3-0. Fördelen blir då att monteringslinan inte 
behöver byggas ut. Nackdelen kan dock bli att om de inte korrigeras 
omgående blir det en kö som stannar upp arbetet. Då har den kö som 
finns idag inte har reducerats bort, den har uppkommit men av en ny 
anledning.  
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Figur 30 – Befintlig monteringslina, orange ruta symboliserar robotens pla-

cering och ovalen dess arbetsområde på linan (Källa: Haldex) 

 

 
Figur 31 – Befintlig monteringslina med ny konstruktion innan station 3A 

(Källa: Haldex) 
 
Cirkeln i figur 31 visar hur monteringslinan skulle se ut om det bygg-
des ut en extra bana utöver den befintliga. Med denna sidobana är det 
tänkt att alla bromshävarmar som inte lyckas få sitt bakre lock monte-
rat av den automatiserade stationen 3-0 ska hamna här. Här korrigeras 
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de manuellt innan de kan transporteras vidare till nästa station på mon-
teringslinan. Genom denna lösning undviks köbildning och att ingen 
flaskhals kan uppstå i väntan på manuell korrigering. 
 
Efter att Bosch Rexroth tagit del av tilltänkt konstruktion enligt figur 
31 gav de följande förslag på förändring av monteringslinan. Detta 
förslag är billigare än påtänkt konstruktion då enbart standardkompo-
nenter används samt att det inte kräver en ombyggnad av befintlig 
monteringslina utan det blir ett tillägg som monteras på.  

 

 
Figur 32 – Förslag på lösning enligt Bosch Rexroth (Källa: Haldex) 

 
Enligt figur 32 så kommer icke godkända bromshävarmar att åka ut på 
sidobanan för att korrigeras manuellt. Det får plats tre paletter på rad, 
vilket är tillräckligt många. Fler ska inte behövas då tanken är att de 
ska monteras automatiskt. När de sedan är korrigerade återvänder de 
tillbaka ut på monteringslinan och kan fortsätta till nästa station.  

5.5 KONCEPTVERIFIERING 

Nuvarande testcell som använts för att programmera roboten till pilot-
installation har även använts till att testa utrustningen till station 3-0. 
Det som kom att testas var själva robotprogrammeringen, att roboten 
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faktiskt klarar av att utföra arbetsmomenten. Vidare var det även vik-
tigt att se om gripdonet kunde greppa de komponenter som roboten ska 
montera i bromshävarmen och om skruvdragaren klarade av att skruva i 
det bakre locket på bromshävarmen. 
 
Det som även kommer att framgå av arbetet i testcellen är huruvida 
behovet finns av de verktyg som fanns att tillgå för montören på station 
3A.  
 
Figur 33 visar hur roboten griper tag i både fjädern som är placerad på 
tryckbrickan. Dessa är placerade på paletten på detta sätt för att spara 
in tid genom att roboten hämtar två komponenter på en gång.  
 

 
Figur 33 – Roboten griper om tryckbrickan och fjädern (Källa: Foto privat) 

 
När roboten har gripit de två komponenterna placeras de i broms-
hävarmen enligt figur 34. Roboten behöver inte gå ner alltför djupt in i 
bromshävarmen utan avståndet som den släpper på får tryckbrickan och 
fjädern att hamna rätt. 
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Figur 34 – Roboten lämnar komponenterna i bromshävarmen (Källa: Foto 

privat) 
 

Efter att roboten lämnat de två komponenterna i bromshävarmen häm-
tar den det bakre locket enligt figur 35. Locket ska placeras på skruv-
dragaren som med hjälp av en linjärenhet skruvar i det i bromshävar-
men, se figur 36. 
  

 
Figur 35 – Roboten griper det bakre locket för placering på skruvdragaren 

(Källa: Foto privat) 
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Figur 36 – Roboten placerar det bakre locket på skruvdragaren (Källa: Foto 

privat) 
 
Skruvdragaren är placerad ovanför monteringslinan och roboten place-
rar det bakre locket på skruvdragaren underifrån. För att locket inte ska 
falla när roboten återgår hålls den på plats med hjälp av magneter. I 
testet här roterar robotens sjätte axel, vilken gripdonet är monterat på, 
till dess att locket passar in på skruvdragaren. Ett annat alternativ som 
ska testas framöver är om skruvdragaren ska rotera och roboten stå 
still.  
 
Fortsättningen på konceptverifieringen blir att skruvdragaren ska 
skruva fast det bakre locket på bromshävarmen och se huruvida robo-
ten kan komma att hjälpa till med det. 

5.6 PROGRAMMERING AV PILOTINSTALLATION 

Resultatet av programmeringen ligger som bilaga 8 och den visar att 
den uppfyller nedanstående tre punkter. 

o Programmering av den sekvens som togs fram under hösten, 
se kapitel 3.5.2. Det betydande som gjorts är att utformningen 
av bromshävarmen kan se ut hur som helst, roboten kommer all-
tid att kunna placera den rätt, vare sig det är i vision eller på 
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utbanan. Det genom att använda sig av vissa parametrar från re-
ceptet från visionsystemet. Utifrån recepten vet roboten hur 
många bromshävarmar den kan lägga i bredd på utbanan, det för 
att utnyttja banans bredd maximalt. 

o Skapa en säker miljö i robotcellen med hjälp av World Zone. 
Nu är det en säker zon bakom roboten som planerat enligt kapi-
tel 3.5.1, det med hjälp av World Zone. Med denna har även 
visionsystemet definierats upp och med det kan roboten nu inte 
köra in i den, vare sig roboten hanteras manuellt eller körs 
automatiskt. Figur 37 visar att roboten klarar av att gå in i vis-
ionburen utan problem men kan inte röra sig hur som helst där-
inne tack vare World Zone. 

o Strukturera upp i själva programmeringen. Det genom att ha 
procedurer skilda från varandra i egna moduler och likväl do-
kumentera vad som händer i varje procedur. Figur 38 och 39 
visar exempel på hur det ser ut i programmeringen. 

 

 
Figur 37 – Roboten arbetar i visionsystemet (Källa: Foto privat) 
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Figur 38 – strukturering av procedurerna 

 
Rutan till höger i figur 38 visar ett exempel på en procedur (PROC), 
det vill säga här ingår alla de rutiner, med givna de instruktioner robo-
ten ska utföra. I det här fallet ska roboten lämna bromshävarmen på 
utbanan. Rutan till vänster listar alla procedurer i programmeringen. 
De har alla en egen modul. Genom detta är de uppdelade var för sig 
och ger en lättare överblick än om alla hade legat under en och samma 
modul. Följande figur 39 ger ett exempel på hur dokumentationen kan 
se ut i programmeringen, att kommentarer även kan behövas utmed den 
programmerade koden för att förtydliga vad som sker. 
 

 
Figur 39 – exempel på dokumentation i programmeringen 
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Den gröna texten i figur 39 är den text som beskriver vad som händer i 
proceduren. Texten bör innehålla all relevant information som gör att 
det framgår tydligt vad proceduren utför. Genom denna information 
blir det enklare om förändringar behöver göras eller om någonting in-
träffat som måste ändras i befintlig programmering.  
 
Det som även möjliggjorde en tydlig struktur var att antalet program-
merade positioner kunde hållas nere genom användningen av work 
objects. När roboten ska hämta paletten anges enbart en programmerad 
position vilken är när roboten är nere för att gripa om bromshävarmen. 
Utifrån denna anges sedan positioner som till exempel när roboten ska 
lyfta bromshävarmen från paletten. På så sätt blir det enbart en pro-
grammerad position att hålla koll på i varje work object. Det här gör 
det även enklare vid förflyttning av roboten till tilltänkt plats vid mon-
teringslinan. Då behövs enbart work objects definieras upp på nytt och 
med det följer alla positioner med. Det kan självklart kräva justering 
men programmeringen blir ändå mycket enklare att hantera än om alla 
programmerade positioner utgått ifrån robotens koordinatsystem.  
 
Med work objects blev resultatet av programmeringen att den uppfyllde 
given sekvens, se kapitel 3.5.2 och roboten utnyttjar även utbanans 
bredd som önskades enligt layouten, se kapitel 3.5.1. Det som möjlig-
gör detta är att roboten hämtar nödvändig information från visionsy-
stemet för varje bromshävarm och utifrån detta kan den placera broms-
hävarmen optimalt på utbanan så att det går att få plats med så många 
bromshävarmar som möjligt. På så sätt kan operatören hinna med annat 
arbete mellan avplockningarna från utbanan.   
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ANALYS	  

Kapitlet syftar till att analysera framtaget resultat för att redogöra om det uppfyller angiven fråge-
ställning och förväntat resultat. 

I inledningen ställdes tre frågeställningar baserade på problemformule-
ringen. Nedan analyseras huruvida de uppfyllts och likväl om dessa 
tillsammans uppnått de förväntade resultatet. 

o Hur kan Lean Automation konkretiseras i en skarp robotcell? 

o Vad för lärdom kan pilotinstallationen ge och hur kan ”samma” 
lösning införas i en ny cell på Haldex med andra förutsättning-
ar?  

o Hur ska detta arbete standardiseras på Haldex i form av en an-
vändbar process vilken inkluderar stadierna från starten med 
nulägesanalysen till slutet med själva införandet? 

Hur kan Lean Automation konkretiseras i en skarp robotcell? 
Då konceptet Lean Automation handlar om minskad komplexitet i sam-
band med automationslösningar var det viktigt att den framtagna pilot-
installationen tydligt visade de egenskaperna som framhäver den mins-
kade komplexiteten. Det som till en stor del har varit en viktig faktor 
är att arbetet har skett in-house på företaget, det vill säga inga integra-
törer har deltagit i arbetet. Med detta har företaget fått egen ökad kom-
petens inom området som möjliggör enklare underhåll och drift av ro-
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botcellen. Förutom att själva robotprogrammeringen har skett på 
Haldex så har även vidare arbete utförs gällande pilotinstallationen 
vilket omfattat planeringen kring uppbyggnaden av robotcellen och 
inköp av utrustning. 
 
Det som vidare har utmärkt sig att vara Lean Automation är den möj-
lighet att enkelt variera mellan manuellt och automatiskt arbete. Skulle 
något inträffa med robotcellen ska inte allt arbete behöva stanna upp 
utan då kan befintlig manuell station använda sig av visionsystemet 
genom att rotera denna från robotcellen och till den manuella stationen. 
Den här lösningen togs fram redan under hösten 2011 men är fortfa-
rande en utmärkande egenskap hos robotcellen där automation och ma-
nuellt arbete kan samsas om samma utrustning utan att behöva ställa 
om någonting. Det som var osäkert då var om plats för rotationen fanns 
och om roboten verkligen skulle kunna komma in i visionsystemet så 
pass mycket för att lämna och hämta bromshävarmen. Detta bekräfta-
des genom att ha byggt upp testcellen med visionsystemet på Haldex 
och efter att ha testat programmeringen för roboten. 
 
För att robotprogrammeringen skulle vara enkelt att hantera vid under-
håll eller om problem uppstår har hela programmet strukturerats upp 
och dokumenterats med nödvändig information. På så sätt ska inte tid 
gå åt till att behöva leta sig igenom mängder av rader med programme-
ringskod utan enkelt att finna det som sökes. Även namngivningen av 
procedurer i programmeringen är tänkta att säga så mycket som möj-
ligt, till exempel HämtaFrånPalett är en procedur där roboten enbart 
hämtar bromshävarmen från paletten på monteringslinan och sedan 
inväntar nästa procedur. Att reducera all onödig tid är en viktig faktor 
enligt Lean och genom att tydligt beskriva programmeringen kan ett 
stopp bli betydligt kortare än om allt varit ostrukturerat och osamman-
hängande.      
 
Det som är utmärkande för robotcellen är det HMI som parallellt med 
examensarbetet utvecklas av MDH. Det som särskiljer HMI:et från dem 
som finns idag är att enkelheten tydliggörs genom information och 
hjälpbeskrivningar till användaren. All nödvändig information för ope-
ratören kommer att visualiseras på ett tydligt sätt som gör att om det 
uppkommer någon form av problem så ska operatören aldrig behöva stå 
och invänta underhåll. HMI:et är tänkt att meddela felet och även besk-
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riva hur operatören ska gå tillväga för att lösa det. HMI:et är som sagt 
fortfarande under utveckling men kommer att vara en stor del av den 
minskade komplexiteten, vilket är målet med Lean Automation, och 
kommer att installeras i pilotinstallationen på Haldex framöver.  
 
Vad för lärdom kan pilotinstallationen ge och hur kan ”samma” 
lösning införas i en ny cell på Haldex med andra förutsättningar? 
Då framtagningen av robotcellen har skett inom företaget är det enklare 
att se tillbaka och reflektera över vad som skulle kunna ha gjorts an-
norlunda, gentemot om en integratör skött arbetet. Genom uppföljning 
av arbetet via dokumentation och reflektera över vad som utförts blir 
det ett underlag till vidare automationslösningar. Ju mer företaget går 
igenom och reflekterar över utfört arbete desto mer ökar förståelsen för 
hur arbetet ska gå tillväga och det kan slutligen resultera i en väl ge-
nomarbetad utvecklingsprocess för automation. Det blir även lättare att 
sprida kunskapen inom företaget vidare eftersom det finns en kunskap 
kring hela processen, från start till installation och inte enbart valda 
delar, vilket vore fallet om en integratör varit involverad i arbetet.  
 
Pilotinstallationen har även skapat användandet av en testcell på 
Haldex, vilken kommer att användas vid kommande tester av automat-
ionslösningar. Genom tester kan utrustning verifieras gentemot uppsatt 
kravspecifikation och konceptförslag. Nu finns möjligheten att testa all 
utrustning innan den ska in i produktion. Den här formen av kvalitets-
säkring kan spara in på onödiga kostnader som skulle kunna ha dykt 
upp i samband med införandet av utrustningen i produktion. Dessutom 
behöver inte produktionen stannas upp alltför länge för en installation 
eftersom den redan testkörts. Installationstiden kan även bli kortare då 
automationslösningen är väl genomarbetad i testcellen och därför kan 
det undvikas att problem uppstår vid installation i produktion.  
 
Hur ska detta arbete standardiseras på Haldex i form av en an-
vändbar process vilken inkluderar stadierna från starten med nu-
lägesanalysen till slutet med själva införandet? 
Utifrån de angivna produktutvecklingsprocesserna i kapitel 3 togs en 
utvecklingsprocess för automation fram. Det viktiga att få med från 
produktutvecklingsprocesserna var att varje fas i processen är en egen 
detaljerad process eftersom ju mer en fas beskrivs ingående desto en-
klare blir den att förstå sig på och att använda sig utav. Det var den här 
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delen som var viktig att få med i utvecklingsprocessen för automation 
till Haldex. Genom denna noggrannhet i faserna blir det enklare att 
arbeta utefter varje fas vare sig det är en nybörjare eller en erfaren per-
son som använder sig av utvecklingsprocessen. Därför var det viktigt 
att få med utvalda metoder och dokument i utvecklingsprocessen för 
automation som Haldex själva använder. Det blir den detaljerade in-
formationen som tydligt och enkelt beskriver vad som bör ske under 
varje fas och vad som måste utföras för att följa processens alla faser. 
Att utgå ifrån givna produktutvecklingsprocesser är bra på så sätt ef-
tersom de går att utforma till en intern variant vilken kan anpassas ef-
ter företagets arbetssätt. Vidare kan Haldex utgå ifrån den framtagna 
utvecklingsprocessen för automation i examensarbetet och kontinuer-
ligt arbeta med att utveckla den utefter nya erfarenheter och nya kun-
skaper. Resultatet av detta leder till att processen alltid kommer att 
vara uppdaterad efter rådande situation på företaget. I och med det an-
passas den efter den flexibilitet som krävs idag och de kan snabbare få 
till sina automationslösningar och vidare sin produktion. På så sätt kan 
utvecklingsprocessen för automation standardiseras på företaget och bli 
ett verktyg enligt Lean. Med Lean menas att med tydlig beskrivning 
kommer ingen tid gå åt till att förstå sig på processen eller leta efter 
rätt dokument, allt finns redan att utgå ifrån. 
 
Det som gjorde det möjligt att inte bara arbeta med att ta fram en ut-
vecklingsprocess för automation utan också att testa den var att en ro-
botcell skulle tas fram baserad på utvecklingsprocessen för automation 
och lärdomarna från arbetet med pilotinstallationen. Dokumentationen 
som togs fram under arbetet var en av de viktigaste delarna i processen 
eftersom arbetet måste bli lättare att följa upp när det ska standardise-
ras av företaget. Det som ledde till ett resultat värt att utgå ifrån var 
det faktum att de på Haldex deltog i framställningen av utvecklings-
processen för automation och hela projektgruppen deltog i möten och 
beslutsgater. Det kan tyckas inte är så konstigt eftersom det är deras 
projekt men resultatet av detta var att dokumentationen av arbetet blev 
väl genomfört. Med denna dokumentation kan Haldex fortsätta sitt ar-
bete med att ta fram en utvecklingsprocess för automation som är an-
passningsbar beroende av hur kommande projekt ser ut.  
 
Det förväntade resultatet innebar att programmeringen till pilotin-
stallationen skulle ha tagits fram samt att utvecklingsprocessen för 
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automation skulle ha testats på station 3-0. Arbetet har lett till att frå-
geställningarna uppfyllts enligt planerat. Avgränsningen var fram till 
konceptverifieringen av den nya stationen, vilket inte var möjligt att 
avsluta. Själva programmeringen av roboten är färdig men fortsatta 
tester överlämnas till Haldex.  
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SLUTSATSER	  OCH	  REKOMMENDATIONER	  

I det här kapitlet diskuteras huruvida resultatet och analysen avhjälper de problem som angetts i 
problemformuleringen. Därefter följer rekommendationer samt förslag till fortsatt arbete inom 
ämnet. 

7.1 SLUTSATS 

Arbetet med programmeringen av roboten till pilotinstallationen gick 
bra tack vare att möjligheten till en testcell där all utrustning fanns på 
plats. Införandet av roboten på monteringslinan kommer troligen gå 
snabbt eftersom det enbart kommer att krävas små justeringar för att all 
programmering ska stämma överens med robotens arbetsområde vid 
monteringslinan.  
 
Då examensarbetet, förutom programmeringen av roboten i pilotin-
stallationen, handlade om att bidra med en utvecklingsprocess för 
automation till Haldex kommer det att krävas en del automationspro-
jekt innan processen är helt genomarbetad till att passa in på Haldex 
sätt att arbeta. Dokumenteringen av allt arbete som genomförs kommer 
att ligga till grund för att utvecklingsprocessen för automation ska 
komma att anpassas utefter valt arbetssätt på företaget. När processen 
anses optimal bör den standardiseras eftersom det förenklar arbetet då 
alla inom företaget börjar använda en och samma grundläggande ut-
vecklingsprocess för automation.   



89	  

 
Framtagningen av station 3-0 utifrån utvecklingsprocessen för automat-
ion gick fort fram, mycket med tanke på att de förseningar som pilotin-
stallationen drabbades av inte kom att upprepas. Det har visserligen 
kommit att bli en del förseningar i arbetet med stationen men det av 
andra orsaker. Efter att koncepten testats kommer det troligen gå smi-
digt för Haldex att installera en färdig automationslösning. Konceptve-
rifieringsfasen är troligen det som kommer att ta tid, att finna en lös-
ning till hur det bakre locket ska skruvas på. Utformningen av monte-
ringslinan kommer att baseras på hur bra konceptverifieringen går av 
robotens arbetsmoment. Visar testerna att den automatiserade stationen 
levererar många bromshävarmar som måste korrigeras och att grundor-
saken till detta inte gick att lösa i konceptverifieringsstadiet kan det 
bra att överväga en utbyggnad av monteringslinan med en rejectbana. 
Likväl om projektet börjar närma sig installationsdatum kan en reject-
bana fungera som temporär lösning om det inte är alltför stora problem 
som först måste lösas. Det kan vara värt att investera i en sådan lösning 
för att få igång robotcellen på monteringslinan och därifrån arbeta vi-
dare med förbättringar till att få cellen mer robust.  

7.2 REKOMMENDATION 

När det gäller utvecklingsprocessen för automation är det viktigt att 
dokumentationen fortsätter och att det tas fram dokument avsedda för 
arbetet så att samma typ av dokument används vid alla automationspro-
jekt. Det gör det enklare att följa upp. Dokumenten till utvecklingspro-
cessen för automation bör finnas tillgängliga i en samlad mapp eller 
liknande för att det på ett enkelt sätt ska gå att finna rätt dokument vid 
behov men även när andra ska ta lärdom av hur utvecklingsprocessen 
för automation ska användas måste allt finnas samlat på en plats.  
 
För att förenkla användandet av robotprogrammeringen bör all pro-
grammeringen utformas på samma sätt. Genom att Haldex standardise-
rar utformningen av programmeringen kommer det att bli enklare 
framöver vid underhåll eller vid andra behov av att gå in och göra änd-
ringar i programmeringen. Det här kan komma att förenkla för Haldex 
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om utomstående kommer in och ska utföra programmeringen. Kapitel 
5.6 beskriver mer ingående hur utformningen bör se ut.  
 
När Haldex ska installera pilotinstallationen vid monteringslinan är det 
viktigt att se över de work objects som är definierade i programme-
ringen. Det så att koordinatsystemen blir densamma när de ska definie-
ras på nytt. Risken är annars att positionerna inte alls kommer att vara 
placerade där det borde och att roboten utför rörelser som kan vara av 
olycksrisk. Vidare ska work object för visionsystemet höjas med 100 
mm för att bromshävarmen, väl placerad i vision, ska komma på samma 
arbetshöjd den har på monteringslinan. När denna höjs med 100 mm 
måste även World Zone ses över så att de stämmer in med visionsyste-
met.  
 
När examensarbetet var över fanns det fortfarande saker kvar att göra i 
testcellen innan pilotinstallationen ska installeras vid monteringslinan. 
Det viktiga är att testa all kommunikation för att säkerhetsställa att det 
inte finns några problem som kan uppstå och ta onödig tid från monte-
ringen. Det här är tagits upp under arbetets gång därav är det bra att 
ytterligare poängtera vikten av att testa hela pilotinstallationen innan 
den tas i bruk.     
 
Konceptverifieringen av station 3-0 blev inte helt färdig. Själva robot-
programmeringen av sekvensen är klar och kommer att gå att använda 
som den är i station 3-0. Det enda som måste till är en givare som sig-
nalerar när det bakre locket är på plats på skruvdragaren så att roboten 
slutar att rotera enligt programmering och släpper locket. Justering av 
positioner och work objects kommer att krävas vid installation på mon-
teringslinan. Programmeringen bör gå att överföra till en IRB 140 utan 
problem (en IRB 1600 har använts till programmeringen i station 3-0), 
det som måste definieras upp är work object. 
 
Utformningen av fixturen till komponenterna som ska placeras på pa-
letten bör vara utformad så att roboten inte griper om komponenterna 
alltför nära paletten. Risken finns att roboten annars kör ner i paletten. 
Om tryckbrickan med fjädern har en fixtur som placerar dem några mm 
över paletten, samma sak för det bakre locket, skulle risken att köra ner 
i paletten undvikas.  
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Vid framtagning av automationslösningar på företaget bör en riskana-
lys utföras i ett tidigt skede. Idag utförs den väldigt sent i processen, 
vilket riskerar att bli en kostnad om utrustningen måste göras om eller 
ses över på nytt. Att ha en riskanalys i ett tidigt skede av arbetet och 
likväl en i slutet resulterar i att sådana kostnader och tidsödande arbete 
kan undvikas.  

7.3 FORTSATT ARBETE 

Ämnet Lean Automation är fortfarande ett relativt nytt ämne och det 
finns få konkreta automationslösningar som påvisar vad det innebär i 
praktiken. Det är ett område som troligen kommer att göra sig mer be-
hövd framöver om marknaden fortsätter att vara oviss och flexibel i 
form av tillgång och efterfrågan. Om alltfler börjar se över vad Lean 
Automation kan göra för dem i form av effektivitet och kvalitet borde 
det leda till att ämnet blir alltmer accepterat och att fler börjar fundera 
på hur de kan ta fram automationslösningar med reducerad komplexitet 
på egen hand.  

7.4 EGNA REFLEKTIONER 

Det här examensarbetet har varit ytterst lärorikt för mig. Jag har lärt 
mig otroligt mycket under det här examensarbetet. Det tack vare test-
cellen där jag har fått testa mig framför att finna lösningar vid pro-
grammeringen av roboten. Jag har haft stor hjälp av både Haldex och 
MDH under stunder då jag har fastnat med något problem eller behövt 
diskutera kring lösningar gällande antingen pilotinstallationen eller 
utvecklingsprocessen för automation.  
 
Att ha utfört ett examensarbete som har varit en del av pågående forsk-
ning på MDH har bara medfört positiva upplevelser, jag har aldrig känt 
mig ensam i mitt arbete och har alltid haft någon att vända mig till, 
vare sig det har varit på Haldex eller på MDH. Att ha två grupper hjäl-
per oerhört i arbeten där objektivitet krävs eftersom det skiljer otroligt 
mycket på synsätten mellan skola och företag. Dessutom att mitt exa-
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mensarbete både inneburit praktiskt arbete med själva programmering-
en och konceptverifieringen av station 3-0 samt en del teoretisk när det 
gällde framtagningen av utvecklingsprocessen för automation. Jag har 
verkligen fått varit involverad i arbetet på Haldex med produktionstek-
nikerna och att få arbeta med dem har bara lett till nya erfarenheter. 
Med detta sagt så vill jag bara rekommendera den här typen av exa-
mensarbeten till kommande studenter.  
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Bilaga 1: Fjärilsritning 
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Bilaga 2: Tidplanering i form av ett Gantt-schema  
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Bilaga 3: Resultat av tidsstudien 
  

Utfall 
 

Angivet 
 

4A cykeltid 
18,8 sek 

5B cykeltid 
18,9 sek 

6C cykeltid 
17 sek 

1A cykeltid 
11,5 sek 

2A cykeltid 
19,4 sek 

3A cykeltid 
11,5 sek 

4A cykeltid 
16,4 sek 

5B cykeltid 
15 sek 

6C cykeltid 
17,4 sek 

1A cykeltid 
17 sek 

2A cykeltid 
16,8 sek 

3A cykeltid 
11,6 sek 
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Bilaga 4: Produktionsvolym monteringslinan, Wermtec 2 
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Bilaga 5: Kravspecifikation för automationslösning till station 3A  
	  

UTVECKLING	  
• Allt arbete i framtagningen av station 3-0 ska dokumenteras, an-

tingen genom givna mallar (t ex Project charter, PPC mm) eller 
på annat sätt och sparas i WebDocs. 

• Alla beslut i processen ska fattas utifrån framtaget underlag och 
dokumenteras. 

• Installation ska ske under veckoslut för att undvika störning i be-
fintlig lina. 

• Simulering av valt koncept i 3DCreate för test av cykeltider och 
layoutplanering.  

• Stationen ska utvecklas så att den är möjlig att kopiera till WT1. 
	  

UTFORMNING	  
• Station 3-0 ska placeras på monteringslinan WT2 innan nuva-

rande station 3A. 
• Station 3A ska finnas kvar för att möjliggöra manuellt arbete vid 

behov. 
• Stationen ska utformas ergonomiskt för underhållsarbete och vid 

annan användning av stationen (programmering mm).  
• Lean ska eftersträvas bland annat i form av poka yoke, visual ma-

nagement och eliminering av alla typer av slöseri (väntetider, 
oplanerade stopp mm). 

• Kvalitetssäkring måste vara inbyggt för att inte möjliggöra fel-
montering av komponenter. 

• Möjligheten att korrigera monteringen manuellt måste finnas i an-
slutning till station 3-0. 

• Kulörer på målade ytor RAL 5015 (blå) alt. RAL 7035 (ljusgrå). 
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SKYDDSBESTÄMMELSER	  
• Enligt Haldex Standard för Produktionsutrustningar (HSP). 
 

DRIFT	  
• Cykeltiden får inte överstiga 17 sekunder.  
• Stationen ska utföra samma arbete som station 3A, det vill säga: 

Ø Montera tryckbricka, skruvfjäder och bakre lock i hävar-
men. 

Ø Monteringen avslutas med att det bakre locket skruvas 
med en skruvdragare. 

• Skall klara av att hantera nuvarande produkter med korta/inga 
ställtider och vara flexibelt i form av enkel anpassning till nya 
produkter. 

• Robust/driftsäkert system i löpande produktion – enkelhet i hante-
ring och konfigurering av cell genom användarvänligt HMI. 

• Hög och jämn kvalitet med outputgrad som inte får understiga 90 
%. 

• Ta fram planering av integrerad service- och underhållsstrategi. 
 

KOMPONENTVAL	  
• Utrustningen ska ha en livslängd på minst 7 år. 
• Robot från ABB ska användas (för att möjliggöra användning av 

egenutvecklat HMI). 
• All robotprogrammering ska utföras internt och dokumenteras för 

underlätta vid användande eller vid uppkomst av problem.  
• Utrustningen skall bygga på standardkomponenter så långt det är 

möjligt och försvarbart. Krav på komponentval enligt HSP. Even-
tuella avvikelser från HSP skall godkännas av Haldex. 
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UTBILDNING	  
• I framtagningen av automationslösning skall ingå utbildning av 

Haldex personal i handhavande samt felsökning och underhåll. 
 

MILJÖ	  
• Enligt Haldex Standard för Produktionsutrustningar (HSP). 
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Bilaga 6: Faktablad IRB 1600 1.45 (OBS! Beskuren) 
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Bilaga 7: Mall kravspecifikation 
	  

UTVECKLING	  
• Allt arbete i framtagningen av automationslösningen ska doku-

menteras, antingen genom givna mallar (t ex Project charter, PPC 
mm) eller på annat sätt och sparas. 

• Alla beslut i processen ska fattas utifrån framtaget underlag och 
dokumenteras. 
 

UTFORMNING	  
• Kvalitetssäkring måste vara inbyggt för att inte möjliggöra att 

kvalitetsbrister uppstår. 
• Galler/staket enligt Haldex Standard för Produktionsutrustningar 

(HSP) bestämmelser ska användas. 
 

BASKRAV	  
• Utrustningen skall överensstämma med HSP och Yrkesinspekt-

ionens krav. 
 

TEKNISK	  SPECIFIKATION	  
• Enligt Haldex Standard för Produktionsutrustningar (HSP). 

 
SKYDDSBESTÄMMELSER	  

• Se HSP  
 

KOMPONENTVAL	  
• Utrustningen skall bygga på standardkomponenter så långt det är 

möjligt och försvarbart. Krav på komponentval enligt HSP. Even-
tuella avvikelser från HSP skall godkännas av Haldex. 
 

DRIFT	  
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• Angiven cykeltid får inte överskridas. 
• Lean ska eftersträvas bland annat i form av poka yoke, visual ma-

nagement och eliminering av alla typer av slöseri (väntetider, 
oplanerade stopp mm). 

• Skall klara hög variant- och volymflexibilitet med korta/inga 
ställtider. 

• Robust/driftsäkert system i löpande produktion – enkelhet i hante-
ring och konfigurering av cell genom användarvänligt HMI. 

• Hög och jämn kvalitet med hög outputgrad – integrerad service- 
och underhållsstrategi. 
 

YTBEHANDLING	  AV	  UTRUSTNING	  
• Svartoxideras, gulkromateras alternativt målas i RAL kulörer en-

ligt Haldex önskemål. 
• Kulörer på målade ytor (robotar) RAL 5015 (blå) alt. RAL 7035 

(ljusgrå). 
 

UTBILDNING	  
• I framtagningen av automationslösning skall ingå utbildning av 

Haldex personal i handhavande samt felsökning och underhåll. 
 

MILJÖ	  
• Enligt Haldex Standard för Produktionsutrustningar (HSP). 

 
SLUTGODKÄNNANDE	  

• Förslag, bör revideras för varje automationslösning 
• Slutgodkännande av utrustningen sker efter det att full funktion 

uppnåtts under en veckas produktion och att utrustningen fungerat 
felfritt i minst 2 dagar i följd. 

• Utrustningen skall provköras innan installation, förslagsvis i nå-
gon form av testcell. 
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• Utrustningen slutgodkännes först efter det att eventuella felan-
märkningar vid slutbesiktningen blivit åtgärdade, aktuella origi-
nalritningar levererats/tagits fram och dokumentation är komplett 
(enligt Haldex automationsprocess) samt vid ingrepp i utrustning-
en dess dokumentation är reviderad och godkänd. 
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Bilaga 8: Färdig programmering till pilotinstallationen  
 
MODULE Gripdon 
 
! Namn: GripperOpen 
! Funktion: Öppnar gripdon för att greppa hävarm. 
PROC GripperOpen()   
 
Reset DoGripClose; 
Set DoGripOpen; 
 
ENDPROC 
  
! Namn: GripperClose 
! Funktion: Stänger gripdon för att lämna hävarm. 
PROC GripperClose()   
 
Reset DoGripOpen; 
Set DoGripClose; 
 
ENDPROC 
  
ENDMODULE 
 
MODULE GåFrånUtbanaTillPalett 
  
! Namn: FrånUtbanaTillPalett 
! Funktion: Roboten går en bestämd väg från utbana till att hämta en ny 
hävarm och börja om sekvensen. 
! Info: Sker endast när roboten har lagt en hel rad av hävarmar (antingen 
3 el 5)på utbanan. 
PROC FrånUtbanaTillPalett() 
  
GripLoad Load0; 
MoveJ pTillUtbana, v1000, z20, toolA; 
MoveJ pPåVägTillPalett, vMaxMedHävarm, z20, toolA; 
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ENDPROC 
  
ENDMODULE 
 
MODULE Hastigheter 
 
!Nedan följer givna hastigheter i programmeringen. 
VAR speeddata vMaxMedHävarm := [1500, 500, 100, 100]; 
VAR speeddata vMedelMedHävarm := [200, 500, 100, 100]; 
VAR speeddata vMaxUtanHävarm := [2000, 500, 100, 100]; 
VAR speeddata vMinRotation := [500, 30, 100, 100]; 
VAR speeddata vMinMedHävarm := [10, 30, 100, 100]; 
  
ENDMODULE 
 
MODULE HemPosition 
 
! Namn: Grundposition 
! Funktion: Placerar robotens alla axlar i utgångsläge. 
!Info: I och med detta nollställs räknaren för utbanan, dvs nästa gång 
roboten körs placerar denne hävarmen på plats "0". 
PROC GrundPosition() 
 
AA_CALIPOS; 
numGodkändPosition := 0;  
ENDPROC  
   
ENDMODULE 
 
MODULE HuvudModul 
  
VAR ArmTyp nuvarandeArmTyp; 
VAR ArmVision visionRotation; 
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! Namn: main 
! Funktion: Det här är hela sekvensen som körs när roboten arbetar.  
PROC main() 
 
HämtaFrånPalett; 
LämnaVision(visionRotation); 
  
WaitTime 7; !Beror av vision, tiden kan variera, aldrig hämta förrän vis-
ion OK.. 
! WHEN Vision=OK THEN.. 
   
HämtaVision(visionRotation); 
!IF(nuvarandeArmTyp.accepted = TRUE) THEN  
LämnaUtbana(nuvarandeArmTyp); 
FrånUtbanaTillPalett; 
!ENDIF 
 
ENDPROC 
    
ENDMODULE 
 
MODULE HämtaHävarmPalett 
 
! Namn: HämtaFrånPalett 
! Funktion: Hämtar hävarm från palett på linan 
! Info: Roboten griper först om hävarmen när signal från linan givits.  
! Därefter måste signal om att hävarmen skruvats loss från paletten innan 
roboten lyfter den därifrån. 
PROC HämtaFrånPalett()  
 
MoveJ Offs(pPalettHämta,0,0,150), v2000, z150, 
toolA\WObj:=wobjPalett;  
WaitUntil DiPalett_I_Läge = 1; 
WaitTime 0.5; 
   
MoveL Offs(pPalettHämta,0,0,60), v100, z20, toolA\WObj:=wobjPalett; 
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GripperClose; 
WaitDI DiSensorGripperOpen, 0; 
WaitTime 0.5; 
     
MoveL pPalettHämta, v100, fine, toolA\WObj:=wobjPalett;  
GripperOpen; 
WaitDI DiSensorGripperOpen, 1; 
WaitTime 0.5; 
PulseDO\PLength:=0.5, DoRobot_Har_Gripit; 
WaitUntil DiDetalj_Lossad = 1; 
WaitTime 0.5; 
GripLoad loadABA; 
   
MoveL Offs(pPalettHämta,0,0,60), v100, fine, toolA\WObj:=wobjPalett; 
PulseDO\PLength:=1.5, DoRobot_Borta_Från_Palett; 
MoveL Offs(pPalettHämta,0,0,150), v2000, z150, 
toolA\WObj:=wobjPalett;  
ENDPROC 
  
ENDMODULE 
 
MODULE HämtaHävarmVision 
 
! Namn: HämtaVision 
! Funktion: Roboten hämtar hävarmen ur visionburen. 
! Info: Efter att kvalitetskontrollen utförs signaleras detta till roboten och 
den går in i buren och hämtar hävarmen. 
PROC HämtaVision(ArmVision tempRot) !Procedur för att hämta arm ur 
vision. 
  
VAR robtarget tempRotation;  
   
tempRotation := pLämnaOrigo; 
 
tempRotation.rot := tempRotation.rot*OrientZYX(tempRot.vinkelz, 
tempRot.vinkely, 0); 
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GripLoad load0; 
MoveL Offs(pLämnaPåCHuck, 260, 0, 50), vMinRotation, fine, 
toolA\WObj:=wVision; 
MoveL Offs(pLämnaPåChuck,0,0,50), vMinRotation, fine, 
toolA\WObj:=wVision; 
MoveL Offs(pLämnaPåChuck,0,0,10), v200, fine, 
toolA\WObj:=wVision; 
MoveL pLämnaPåChuck, v20, fine, toolA\WObj:=wVision; 
WaitTime 0.5; 
GripperOpen; 
WaitDI DiSensorGripperOpen, 1; 
WaitTime 0.5; 
   
GripLoad loadABA;  
MoveL Offs(pLämnaPåChuck, 0, 0, 10), v50, fine, 
toolA\WObj:=wVision; 
MoveL Offs(pLämnaPåChuck, 0, 0, 50), v100, fine, 
toolA\WObj:=wVision; 
MoveJ tempRotation, vMinRotation, fine, toolA\WObj:=wVision; 
MoveJ pTillVision, vMinRotation, z50, toolA\WObj:=wVision; 
    
ENDPROC 
  
ENDMODULE 
 
MODULE LämnaHävarmUtbana 
 
! Namn: LämnaUtbana 
! Funktion: Placerar godkänd hävarm på utbanan. 
! Info: Beroende på armens utformning placeras de antingen 3 eller 5 i 
bredd. 
PROC LämnaUtbana(ArmTyp tempArm) 
 
VAR robtarget tempPosition; 
tempPosition := pUtgångsPosUtbana; 
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tempPosition.rot := tempPosition.rot*OrientZYX(tempArm.vinkelz, 
tempArm.vinkely, tempArm.vinkelx);   
   
GripLoad loadABA; 
MoveJ pTillUtbana, v1000, z20, toolA; 
IF Offset = 0 THEN 
ConfJ\Off; 
MoveJ Offs(tempPosition,0,numGodkändPosition * AvståndUtba-
na,100), v500, fine, toolA\WObj:=wUtbana; 
MoveJ Offs(tempPosition,0,numGodkändPosition * AvståndUtbana,50), 
v300, fine, toolA\WObj:=wUtbana; 
MoveJ Offs(tempPosition,0,numGodkändPosition * AvståndUtbana, 0), 
v50, fine, toolA\WObj:=wUtbana; 
GripperClose; 
WaitTime 0.5; 
WaitDI DiSensorGripperOpen, 0; 
GripLoad load0; 
   
MoveJ Offs(tempPosition,0,numGodkändPosition * AvståndUtba-
na,100), v500, fine, toolA\WObj:=wUtbana; 
ConfJ\On; 
   
ELSEIF Offset <> 0 THEN 
GripLoad loadABA; 
ConfJ\Off; 
tempPosition.trans.y:= tempPosi-
tion.trans.y+(numGodkändPosition*AvståndUtbana); 
MoveJ RelTool (tempPosition, 0, 0, -150 \Ry:= Vinkely), v500, fine, 
toolA\WObj:=wUtbana; 
MoveJ RelTool (tempPosition, 0, 0, -5 \Ry:= Vinkely), v50, fine, 
toolA\WObj:=wUtbana; 
GripperClose; 
WaitTime 0.5; 
WaitDI DiSensorGripperOpen, 0; 
GripLoad load0; 
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MoveJ RelTool (tempPosition, 0, 0, -150 \Ry:= Vinkely), v500, fine, 
toolA\WObj:=wUtbana; 
ConfJ\On; 
ENDIF 
Incr numGodkändPosition; 
IF numGodkändPosition*AvståndUtbana > 600 THEN 
numGodkändPosition := 0; 
FrånUtbanaTillPalett; 
ENDIF 
   
ENDPROC 
  
ENDMODULE 
 
MODULE LämnaHävarmVision 
 
! Namn: LämnaVision 
! Funktion: Lämnar hävarmen i visionburen för kvalitetskontroll. 
PROC LämnaVision(ArmVision tempRot) 
  
VAR robtarget tempRotation; 
tempRotation := pLämnaOrigo; 
 
tempRotation.rot := tempRotation.rot*OrientZYX(tempRot.vinkelz, 
tempRot.vinkely, 0); 
   
GripLoad loadABA; 
MoveJ pFrånPalett, vMaxMedHävarm, z200, toolA\WObj:=wVision;  
MoveJ pTillVision, vMaxMedHävarm, z200, toolA\WObj:=wVision; 
   
MoveJ tempRotation, vMinRotation, z5, toolA\WObj:=wVision; 
AccSet 100, 50; 
MoveL Offs(pLämnaPåChuck, 0, 0, 50), vMinRotation, fine, 
toolA\WObj:=wVision; 
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MoveL Offs(pLämnaPåChuck, 0, 0, 10), v100, fine, 
toolA\WObj:=wVision; 
MoveL pLämnaPåChuck, vMinMedHävarm, fine, 
toolA\WObj:=wVision;  
WaitTime 0.5; 
GripperClose; 
WaitDI DiSensorGripperOpen, 0; 
WaitTime 0.5; 
   
Gripload load0; 
MoveL Offs(pLämnaPåChuck, 0, 0, 50), v200, fine, 
toolA\WObj:=wVision; 
MoveL Offs(pLämnaPåCHuck, 260, 0, 50), vMinRotation, fine, 
toolA\WObj:=wVision;  
   
ENDPROC 
  
ENDMODULE 
 
MODULE Positioner 
 
!-------------Grunddata--------------- 
TASK PERS tooldata 
toolA:=[TRUE,[[0.121389,0.452289,86.5025],[1,0,0,0]],[1.8,[15,0,6.2],[
1,0,0,0],0.008,0.008,0.02]]; 
TASK PERS loaddata loadABA:=[3.1,[33.9,3.8,15.2],[1,0,0,0],0,0,0.1]; 
TASK PERS tooldata tool-
Kalib:=[TRUE,[[0.121389,0.452289,176.503],[1,0,0,0]],[1.8,[15,0,6.2],[
1,0,0,0],0.008,0.008,0.02]]; 
  
!-------------Arbetsobjekten---------- 
TASK PERS wobjdata wobjPalett:=[FALSE,TRUE,"",[[233.912,-
729.062,22.8409],[0.0128521,0.00878527,0.00296956,-
0.999874]],[[0,0,0],[1,0,0,0]]]; 



116	  

TASK PERS wobjdata wUtba-
na:=[FALSE,TRUE,"",[[4.97773,793.481,67.6011],[1,-1.16547E-05,-
1.0681E-05,1.01225E-05]],[[0,0,0],[1,0,0,0]]]; 
TASK PERS wobjdata wVision:=[FALSE,TRUE,"",[[1336.66,-
15.4736,223.029],[8.3272E-05,-0.000240661,6.96514E-05,-
1]],[[0,0,0],[1,0,0,0]]]; 
  
!---------------Hämta hävarm från palett------------ 
CONST robtarget pPalettHämta:=[[-
152.71,164.91,217.86],[0.00852842,0.237552,-0.971331,0.00342952],[-
1,0,-4,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
  
! --------------Lämna och hämta i vision----------------------- 
CONST robtarget pFrånPalett:=[[711.63,337.12,182.69],[0.00689347,-
0.0273328,-0.999601,0.00172928],[-1,0,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];  
CONST robtarget pTillVision:=[[442.99,24.17,-0.05],[0.00685364,-
0.0273673,-0.9996,0.00172897],[-1,0,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
CONST robtarget pLämnaOrigo:=[[-25.60,24.20,-
0.02],[0.00163099,0.999881,-0.0137202,-0.00690375],[-1,0,-
1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
CONST robtarget pLämnaPåChuck:=[[-24.2,23.8,-
54.73],[0.000920877,0.978476,0.206337,-0.0029244],[-1,0,-
1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
CONST robtarget pVisionLämna:=[[-355.74,-
1672.36,14.98],[0.00430287,0.999921,0.00982318,-0.00647444],[0,-
1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
    
! --------------Utbana---------------- 
CONST robtarget pTillUtbana:=[[352.38,804.27,223.19],[0.00178958,-
0.999604,0.0272929,-0.00661196],[0,-1,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
CONST robtarget pUtgångsPosUtbana:=[[83.07,0,-
52.34],[0.00256,0.66317,-0.74846,0],[0,0,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
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CONST robtarget pTillPalett:=[[372.29,-
38.74,183.88],[0.00254,0.52255,-0.85261,-0.000677227],[0,0,-
1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];  
CONST robtarget pPåVägTillPalett:=[[807.28,-
39.27,223.18],[0.00178583,-0.999604,0.0272955,-0.00662001],[-1,0,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 
ENDMODULE 
 
MODULE Recepthantering 
 
RECORD ArmTyp 
string namn; 
num vinkelz; 
num vinkely; 
num vinkelx; 
num längd; 
num Vinkel; 
bool accepted; 
 
ENDRECORD 
  
! Namn: HämtaArmTyp 
! Funktion: Anpassar placering på utbanan beroende av vad för info som 
kommer från receptet. 
! Info: Den här funktionen innehåller all information roboten behöver för 
att kunna placera armen rätt på utbanan.  
FUNC ArmTyp HämtaArmTyp() 
   
var ArmTyp tempArm; 
var ArmTyp Arm; 
var ArmTyp ArmLämna; 
tempArm.namn:= "5027"; 
Arm.längd:= ArmLängd; 
ArmLämna.Vinkel:= Offset; 
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tempArm.vinkelz := Inclination*(-1);  
   
Arm.längd:= ArmLängd; 
IF Arm.längd< 20 THEN 
AvståndUtbana:= AvståndUtbana; 
ELSEIF Arm.längd>= 20 THEN 
AvståndUtbana:= 250; 
ENDIF 
   
ArmLämna.Vinkel:= Offset;  
IF Offset<= 0 THEN 
Vinkely:= 0; 
ELSEIF Offset> 0 and Offset<= 50 THEN 
Vinkely:= Vinkely+10; 
ELSEIF Offset> 50 THEN 
Vinkely:= Vinkely; 
ENDIF 
  
return tempArm; 
  
ENDFUNC  
 
ENDMODULE 
 
MODULE RotationArmVision 
 
RECORD ArmVision 
string namn; 
num vinkelz; 
num vinkely; 
num vinkelx; 
bool accepted; 
  
ENDRECORD 
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! Namn: HämtaArmVision 
! Funktion: Alla armar ska kunna ha dessa parametrar för att entra vision 
utan att slå i nåt. 
FUNC ArmVision HämtaArmVision() 
   
var ArmVision tempRot; 
tempRot.namn := "Alla armar"; !Då muttern läses av först och därefter 
armlängd mm.. 
tempRot.vinkelz := -25; 
tempRot.vinkely := -20;   
tempRot.vinkelx := 0; 
  
return tempRot; 
 
ENDFUNC  
 
ENDMODULE 
 
MODULE TestProcedurer 
  
! Funktion: För test av en procedur i taget via flexpendanten. 
! Info: Möjligt att köra en procedur i taget genom att använda dessa. 
PROC mainLämnaVision()  
 
visionRotation:= HämtaArmVision(); 
LämnaVision(visionRotation); 
 
ENDPROC 
  
PROC mainHämtaVision()  
 
visionRotation:= HämtaArmVision(); 
HämtaVision(visionRotation); 
 
ENDPROC 
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PROC mainLämnaUtbana() 
  
nuvarandeArmTyp:= HämtaArmTyp(); 
LämnaUtbana(nuvarandeArmTyp); 
 
ENDPROC 
ENDMODULE 
 
MODULE WZSäkerhet 
! Namn: WZSäkerhet 
! Funktion: Denna modul avser säkerheten i cellen. Ändra inget för då 
riskeras både vision och området bakom roboten!! 
! Info: PROC AktiveraWorldZones startas automatiskt när roboten startar 
och går inte att stänga av under körning, vilket är meningen. 
   
VAR wzstationary work_limit_axel1; 
VAR wzstationary work_limit_axel2; 
VAR wzstationary work_limit_axel3; 
VAR wzstationary vision_vänster; 
VAR wzstationary vision_höger; 
VAR wzstationary vision_övrekamera; 
VAR wzstationary vision_svart_motor; 
 
PROC AktiveraWorldZones() 
VAR shapedata joint_space1; 
VAR shapedata joint_space2; 
VAR shapedata joint_space3; 
VAR shapedata säkra_vision_vänster; 
VAR shapedata säkra_vision_höger; 
VAR shapedata säkra_vision_uppe; 
VAR shapedata säkra_svart_motor; 
   
CONST jointtarget low_pos1:= [ [ -90, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9], [ 9E9, 
9E9, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9]]; 
CONST jointtarget high_pos1 := [ [ 100, 9E9, 9E9, 9E9,9E9, 9E9], [ 
9E9, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9] ]; 
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CONST jointtarget low_pos2:= [ [ 9E9, -90, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9], [ 9E9, 
9E9, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9]]; 
CONST jointtarget high_pos2 := [ [ 9E9, -30, 9E9, 9E9,9E9, 9E9], [ 9E9, 
9E9, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9] ]; 
   
CONST jointtarget low_pos3:= [ [ 9E9, 9E9, -245, 9E9, 9E9, 9E9], [ 
9E9, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9]]; 
CONST jointtarget high_pos3 := [ [ 9E9, 9E9, -80, 9E9,9E9, 9E9], [ 9E9, 
9E9, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9] ]; 
   
CONST pos corner1_vänster:=[1196.9,246.1,101.5]; 
CONST pos corner2_vänster:=[1465.5,188.9,268.6]; 
 
CONST pos corner1_höger:=[1153.4,-286.6,106.5]; 
CONST pos corner2_höger:=[1753,-433.2,291.1]; 
   
CONST pos corner1_uppe:=[1267.5,188.8,225]; 
CONST pos corner2_uppe:=[1667.5,-286.6,258.9]; 
   
CONST pos corner1_svart:=[1391.5,187.1,97.6]; 
CONST pos corner2_svart:=[1491.5,127.4,154.7]; 
   
TPwrite "Välkommen!"; 
 
WZLimJointDef \Outside, joint_space1, low_pos1, high_pos1; 
WZLimSup \Stat, work_limit_axel1, joint_space1; 
   
WZLimJointDef \Inside, joint_space2, low_pos2, high_pos2; 
WZLimSup \Stat, work_limit_axel2, joint_space2; 
   
WZLimJointDef \Inside, joint_space3, low_pos3, high_pos3; 
WZLimSup \Stat, work_limit_axel3, joint_space3; 
   
WZBoxDef \Inside, säkra_vision_vänster, corner1_vänster, cor-
ner2_vänster; 
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WZLimSup \Stat, vision_vänster, säkra_vision_vänster; 
   
WZBoxDef \Inside, säkra_vision_höger, corner1_höger, corner2_höger; 
WZLimSup \Stat, vision_höger, säkra_vision_höger; 
   
WZBoxDef \Inside, säkra_vision_uppe, corner1_uppe, corner2_uppe; 
WZLimSup \Stat, vision_övrekamera, säkra_vision_uppe; 
   
WZBoxDef \Inside, säkra_svart_motor, corner1_svart, corner2_svart; 
WZLimSup \Stat, vision_svart_motor, säkra_svart_motor; 
   
ENDPROC  
ENDMODULE 
 
 
 


