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Förord 
Kandidatuppsatsen är det sista arbetet som görs under utbildningen till produktionsingenjör som vi 
har läst vid Högskolan i Skövde. Utbildningen omfattar 180hp och kandidatuppsatsen utgör 30hp utav 
dessa. 

Den här kandidatuppsatsen är utförd på Volvo Group Trucks Operations i Skövde. Vi vill tacka vår 
handledare Stig Palmkvist på Volvo för all hjälp under projektets gång. 

Tack till vår handledare Tönu Köks och vår examinator Gary Linnéusson för den feedback vi har fått på 
rapportens innehåll samt på de presentationer vi har genomfört. 

Vi är tacksamma för att ha fått möjlighet till att lära oss mer om hur yrkeslivet skulle kunna se ut samt 
för det spännande och intressanta arbetet med att få koppla teori och praktik samman under detta 
projekt. 

Skövde, januari 2019. 

Jonas Sandgren & Frida Engkvist 
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Sammanfattning 
På Volvo Group Truck Operations anläggning i Skövde finns en avdelning där de tillverkar kamaxlar. I 
dagsläget upplevs hanteringen och logistiken kring de monterade kamaxlarna som ineffektiv och 
företaget anser att området behöver förbättras. Syftet och huvudmålet med projektet var att studera 
och analysera två alternativa koncept för inlastning av monterade kamaxlar till flöde 1 med hänsyn till 
logistik, driftkostnader och säkerhet. Vilket innebär att två automationsförslag skulle tas fram, utifrån 
ett ekonomiskt resurssnålt perspektiv med minimala mängder slöseri. Utöver detta skulle även ett 
förbättringsförslag av den interna logistiken tas fram.  

För att skapa förståelse för befintligt arbetssätt genomfördes en nulägesanalys, där de monterade 
kamaxlarnas flöde observerades. Datainsamlingen bestod av observationer i form av genchi genbutsu 
och samtal med operatörer i produktion. Nulägesanalysen ligger till grund för de metoder och verktyg 
som har valts vid fallstudiens genomförande. För att stödja dessa val har ett antal produktionstekniska 
områden och förbättringsverktyg studerats.  

Fallstudien bestod av frekvensstudier, tidsstudier, riskbedömningar, FMEA- och LCC-analyser samt en 
undersökning av TAK/OEE-värden. För att säkerställa att projektet höll sig till problembeskrivningen 
och uppsatta mål utgick projektet ifrån PDCA- och kaizenmetodiken.  

Konceptförslagen är framtagna utifrån resultatet av fallstudien och har kopplats mot den teoretiska 
referensramen. En helautomatisk lösning i form av en robotcell skulle minimera mängden manuellt 
arbete och reducera slöseri av rörelser och överarbete. Det är dock en dyr investering i förhållande till 
den besparing som kan åstadkommas. En semiautomatisk lösning medför att antalet buffertplatser 
kan reduceras vilket ger en besparing i form av minskad kapitalbindning och arbetskostnader. 
Anskaffningsvärdet och återbetalningstiden för en semiautomatisk lösning är betydligt mindre än för 
en helautomatisk. Projektet resulterade även i ett förbättringsförslag gällande den interna logistiken, 
där en AGT gör det möjligt att effektivisera och reducera mängden manuellt arbete.    

Slutsatsen är att en semiautomatisk lösning är att föredra, grundinvesteringen är betydligt lägre och 
mer angelägen i relation till återbetalningstiden och företagets krav för detta. Dessutom förväntas ett 
sådant system ge lägre underhålls- och driftkostnader under utrustningens ekonomiska livslängd. I 
kombination med en AGT skulle en större besparing erhållas över tid. 
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Abstract 
At Volvo Group Truck Operations facility in Skövde there is a department where they manufacture 
camshafts. At the present, handling and logistics around the mounted camshafts are perceived as 
inefficient and the company believes that the area needs improvement. The aim and main objective 
of the project was to study and analyze two alternative concepts for loading of mounted camshafts to 
flow 1 with regard to logistics, operating costs and safety. Which means that two automation proposals 
would be made, based on an economically viable perspective with minimal amounts of waste. In 
addition, an improvement proposal for the internal logistics would also be developed. 

To create an understanding of the existing working methods, an analysis has been carried out, in which 
the flows of the mounted camshafts have been observed. Data collection has taken place through 
observations in the form of genchi genbutsu and interviews with the personnel. The current situation 
analysis forms the basis for the methods and tools that have been chosen during the case study 
implementation. To support these choices, a number of production engineering areas and 
improvement tools have been studied.  

The case study has consisted of frequency studies, time studies, risk assessments, FMEA and LCC 
analyzes as well as an examination of TAK / OEE values. To ensure that the project adhered to the 
problem description and the set goals, the project followed the PDCA and kaizen methodology. 

The concept proposals are based on the result of the case study and have been linked to the theoretical 
frame of reference. A fully automated solution in the form of a robot cell would minimize the amount 
of manual work and reduce waste of movement and overwork. However, it is an expensive investment 
in relation to the savings that can be achieved. A semi-automatic solution means that the number of 
buffer sites can be reduced, which results in a saving in the form of reduced capital tied up, in addition, 
the time for staffing is expected to decrease. The acquisition value and the repayment period are 
considerably smaller than for a fully automatic solution. The project also resulted in an improvement 
proposal regarding the internal logistics, where an AGT makes it possible to streamline and reduce the 
amount of manual work. 

The conclusion of this is that a semi-automatic solution is preferable, the basic investment is 
considerably lower and more important in relation to the repayment period and the company's 
requirements for this. In addition, such a system is expected to provide lower maintenance and 
operating costs during the economic life of the equipment. In combination with an AGT, a more 
extensive saving would be obtained over time. 
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Begreppslista 
Begreppslistan beskriver de förkortningar och begrepp som används i rapporten. 

AGV - Automated Guided Vehicles, är en materialhanteringsbärare som kan transportera en mängd 
olika laster genom en sökväg som valts av användaren. 

CAD - Computer Aided Design, används för att skapa tekniska ritningar över produkter.  

DMM - Domain Mapping Matrix, en matrismetodik som används för att visualisera och analysera 
samband och beroenden av olika typer inom olika områden. Till exempel sambandet mellan orsak-
verkan hos olika komponenter. 

Findel 1 – Ett produktionsflöde på kamaxelavdelningen som befinner sig en bit från inplatsen. 

Flaskhalsmaskin – Den långsammaste maskinen med lägst kapacitet i produktionslinjen. 

FMEA – Failure Mode and Effect Analysis, är ett verktyg som används för att hitta potentiella 
problem som kan uppstå vid förändring av en process. 

FU-stopp, är en aktivitet där utrustningen stängs av under en förutbestämd tid för att genomföra 
förbyggande underhåll. 

LCC – Life Cycle Cost, används som metodik vid anskaffning av en ny utrustning och innebär att man 
arbetar för att köpa det billigaste alternativet sett över hela livslängden. 

LCR - Life Cycle Rating, används som metodik vid anskaffning av en ny utrustning vilket innebär att en 
eftersträvan av att köpa det billigaste alternativet sett över hela livslängden förutom att aspekter 
som miljön också ska tas hänsyn till, vilket innebär att det kanske inte alltid blir det billigaste 
alternativet om utrustningen ska vara miljövänlig. 

TAK/OEE - Utrustningseffektiviteten som kallas Overall Equipment Effectiveness (TAK/OEE) kan 
beräknas genom en modell som visar produktionsförluster grupperade på tillgänglighet, 
anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbytet. 

PDCA – Plan, Do, Check, Act, är ett verktyg som används vid förbättringsarbetet. Översättning till 
svenska blir: Planera, aktiviteter, uppföljning och standardisering. 

Rack – Rack består av stålprofiler, de används istället för pall när kamaxlarna ska transporteras från 
inplatsen till findelen. 

RFID – Radio-frequency identification, är en teknik för att läsa av information på avstånd, 
informationen läses av från ett litet kort som kallas för tagg. 

RPN – Risk priority number, är ett risktal för att bedöma betydelsen för att sätta in åtgärder efter en 
utförd FMEA. 

TPM - Total Productive Maintenance, är ett samlingsnamn för olika metoder till syfte att höja 
produktionseffektiviteten i företaget. 

VSM – Value Stream Mapping, på svenska betyder det värdeflödesanalys vilket innebär att 
buffertstorlekar och cykeltider analyseras för att hitta ett nuläge för produktionslinan. 
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1. Introduktion 
I detta kapitel beskrivs vad för typ av problem som ska lösas och hur rapporten är dispositionerad. 
Projektets syfte och mål beskrivs för att läsarna ska få en uppfattning om vad som ska uppnås. 
Introduktionen innehåller även en kort beskrivning av företaget där arbetet utförts samt avgränsningar 
för vad som inte har studerats under projektets gång. 

1.1 Bakgrund 
Bilindustrin är i ett kritiskt läge, svårigheten är att anpassa sig till de dramatiska förändringar som sker 
i tillverkningsindustrin. Global konkurrens och tillkommande problem inom produktsäkerhet och 
kvalitet ger både utmaningar och möjligheter. Att förbättra produktivitet, kvalitet, flexibilitet och 
reducera kostnader är nödvändiga steg för att kunna besvara dessa utmaningar och utnyttja dess 
möjligheter. Automation är ett primärt verktyg för att utföra dessa förbättringar och mer relevant än 
någonsin för att kunna uppnå mål i alla aspekter av bilindustrin. Exempelvis inom process och 
utrustningskontroll för att minska variationer, förbättra säkerheten och öka produktiviteten eller för 
system- och operationshantering vilket kan öka effektiviteten. (Cai, Furmans, Li, Nakano & Patchong 
2010) 

1.2 Företagspresentation 
Arbetet som presenteras i denna rapport har utförts på kamaxelavdelningen på Volvo Group Trucks 
Operations (GTO), vilket är ett företag som tillverkar lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och 
marinmotorer, koncernen erbjuder även finansiella tjänster. Volvo GTO har produktion i 18 länder och 
i Skövde finns det idag tre fabriker, där utförs gjutning, bearbetning och montering av lastbilsmotorer. 
Bearbetningen består av flera olika flöden av komponenter; cylinderblock, cylinderhuvud, svänghjul, 
kugghjul, vevaxlar och kamaxlar. (Volvo GTO 2018) 

1.3 Problembeskrivning 
Volvo GTO i Skövde upplever dagens metod för inlastning av monterade kamaxelämnen till 
avdelningens findel 1 som ett område som behöver förbättras. Företaget anser att arbetsmetoden för 
att hantera kamaxelämnena är orationell och att internlogistiken kring dem är ineffektiv då det 
förekommer långa transportsträckor. Kamaxelämnena packas idag om från pall till rack och 
transporteras till findel 1, där en operatör lastar in racken till en plockposition. En ytportal hämtar 
sedan kamaxelämnena för att placera dem i en buffert, inlastningen anses vara oändamålsenlig och 
betraktas som projektets huvudproblem. Figur 1 visualiserar kamaxelämnenas transportvägar från 
ämnesförrådet in till första maskin. 
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Figur 1, Visualisering av kamaxelämnenas transportvägar från ämnesförrådet till första maskin 

Projektet ska besvara följande frågeställningar: 

• Hur kan inlastningen av de monterade kamaxelämnena till findel 1 förbättras? 
• Hur kan internlogistiken förbättras genom att effektivisera dagens arbetssätt? 

1.4 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att kartlägga dagens hantering av monterade kamaxelämnen, samt analysera 
alternativa koncept för inlastning av monterade kamaxelämnen till avdelningens findel och hur dessa 
skulle inverka på logistik, driftkostnader och säkerhet. Nulägesanalysen ska ge en bild över hur stort 
problemet är, för att sedan utgöra ett stöd vid framställandet av de nya koncepten där avsikten är att 
skapa underlag för en eventuell framtida investering med syfte att effektivisera inlastning och logistik. 
Målet är att ta fram ett ändamålsenligt alternativ utifrån ett ekonomiskt resurssnålt perspektiv med 
minimala mängder slöseri.   

Projektmålen har specificerats enligt följande: 

• Ta fram ett konceptförslag för semiautomatiserad inlastning av kamaxelämnen till findelens 
första portalgripare.  

• Ta fram ett konceptförslag för hel-automatiserad inlastning av kamaxelämnen till findelens 
första portalgripare. 

• Ta fram ett förbättringsförslag gällande logistiken av kamaxelämnen från inplatsen till 
findelen. 

1.5 Omfattning och Avgränsningar 
Området som omfattas av projektet är den del av avdelningen som brukas för monterade kamaxlar på 
Volvo GTO:s anläggning i Skövde. Projektet inkluderar analyser och förslag på konceptlösningar för 
inlastning av monterade kamaxelämnen till avdelningens findel. Transporter mellan ämnesförrådet 
och kamaxelavdelningen studeras ej, vilket innebär att det endast är interna transporter på den 
aktuella avdelningen som kommer analyseras. De interna transporterna omfattar logistik från 
inplatsen till avdelningen för monterade kamaxelämnen samt deras väg inne på avdelningen till 
findelens första flöde. Vad som händer med de monterade kamaxelämnena efter inlastningen till 
findelens första maskin är inget som analyseras eller beaktas i projektet.  

Det är endast två olika konceptförslag för inlastning av monterade kamaxelämnena som kommer att 
tas fram, vilket innebär att en teknisk specifikation på utrustningen inte kommer att inkluderas. 
Framtagna koncept fokuserar endast på för- och nackdelar med de olika förslagen samt vilka 
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besparingar dessa skulle kunna generera med avseende på internlogistik, driftkostnader och säkerhet. 
Konceptförslagens inverkan på kamaxlarnas kvalitet studeras ej. 

1.6 Rapportens disposition 
Rapporten inleds med en introduktion som innehåller information om bakgrunden till rapportens 
innehåll så som problemformulering, syfte och mål samt en presentation över företaget där arbetet 
utförs. Den inledande delen innehåller även en beskrivning av projektets omfattning och 
avgränsningar.  

Kapitel två och tre innehåller information som har hämtats från olika böcker och vetenskapliga artiklar 
för att beskriva de verktyg som har använts i arbetet. Kapitel fyra beskriver vilka metoder som valdes 
för att genomföra de aktiviteter som beskrivs i kapitel fem och sex i rapporten. Kapitel fem beskriver 
hur nuläget såg ut samt hur det analyserades. Kapitel sex beskriver genomförandet av de metoder och 
verktyg som användes i arbetet. 

Den avslutade delen av rapporten beskrivs i kapitel sju till nio. Kapitel sju beskriver de resultat som 
uppnåtts efter projektets aktiviteter. Kommentarer och reflektioner kring resultatet diskuteras i kapitel 
åtta och sist kommer slutsatser kring projektet i kapitel nio. Rapportens disposition visualiseras i figur 
2. 

 

Figur 2, Visualisering över rapportens disposition 
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel beskriver teorier som är relevanta för projektet, teorin består av information som 
beskriver olika verktyg och tillvägagångsätt som är till hjälp för författarna i att välja rätt verktyg under 
arbetets gång. Den teoretiska referensramen ger läsaren en förståelse för de olika begrepp och verktyg 
som använts, samt varför författarna valde att jobba med dessa verktyg. Informationen är hämtad från 
diverse böcker och studentlitteratur. 

2.1 Automation 
Automatiserade tillverkningssystem utför olika operationer så som bearbetning, montering, inspektion 
och materialhantering, i vissa fall flera utav operationerna i samma system (Groover 2008). Det kallas 
automatiserat eftersom att systemet kan utföra operationen helt utan eller med reducerad interaktion 
med människans påverkan jämfört med en manuell operation. I en mycket hög grad av automation 
kan systemet utföra operationen helt utan mänsklig interaktion. 

Groover (2008) beskriver sex exempel på vad automatiserade tillverkningssystem kan vara: 

• Automatiserat maskinverktyg som bearbetar en detalj. 
• Förflyttning av detaljer mellan en serie av bearbetningsoperationer. 
• Automatisering av ett monteringssystem. 
• Tillverkningssystem som använder sig av industrirobotar för bearbetning eller montering. 
• Automatisk materialhantering och lagersystem. 
• Automatiskt inspektionssystem för kvalitetskontroll. 

Automatiserade tillverkningssystem kan klassificeras i tre olika kategorier; fixerad automation, 
programmerbar automation och flexibel automation. Generellt opererar de som fullt automatiska 
system fast än att det även finns semiautomatiserade system i programmerbar automation. (Groover 
2008) 

2.2 Tillverkning och automation  
Vissa delar av ett företags produktionssystem kommer sannolikt att automatiseras medan andra 
fortsatt kommer vara manuella (Groover 2015). Intentionerna till automatisering kan vara flera, allt 
ifrån att avlasta människor från monotona och riskfyllda arbeten till att höja effektiviteten och 
kvaliteten i en process (Rundqvist u.å.). Automation är dock inte alltid det rätta svaret för en given 
produktionssituation, tillämpning av automationsteknik måste ske med respekt och en viss försiktighet 
(Groover 2015). Omställningen från manuella till automatiserade operationer kan annars ske i för stora 
steg och fullbordas snabbare än vad människor hinner utbildas för och anpassa sig till (Rundqvist u.å.).  

Groover (2015) har beskrivit nio olika skäl till varför företag automatiserar:  

1. Öka produktiviteten  
Genom att automatisera en operation ökar produktionshastigheten och där med 
produktiviteten, vilket innebär större genomströmning per timme.  
 

2. Minska arbetskostnaderna 
Ökade arbetskostnader är en fortsatt ihållande trend vilket har bidragit till att det blivit 
ekonomiskt motiverande att automatisera och därmed ersätta manuella arbeten för att 
erhålla lägre produktionskostnader.  
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3. Reducera effekten av brist på arbetskraft 

I många länder råder en allmän brist på arbetskraft, detta har satt fart på utvecklingen av 
automatiserade verksamheter. 
 

4. Minska eller eliminera rutinmässiga manuella & administrativa arbetsuppgifter 
Det finns ett socialt värde i att automatisera repetitiva och tröttsamma uppgifter, då det ger 
förbättrade arbetsförhållanden.  
 

5. Öka säkerheten för arbetstagare  
Förordningen om arbetarskydd av Occupational Safety and Health Act (OSHA) har bidragit till 
nationella mål gällande arbetstagarens säkerhet och fysiska välbefinnande. Genom att 
automatisera farliga operationer byggs risker bort och arbetstagarens säkerhet ökar.  
 

6. Förbättra produktkvalitet 
Automatiserade tillverkningsprocesser ökar inte bara produktionshastigheten utan utför också 
ett arbete mer enhetligt än en manuell process vilket ökar produktkvaliteten.  
 

7. Reducera tillverkningens ledtid  
Att automatisera hjälper till att reducera tiden från kundorder till produktleverans, vilket ger 
ökad konkurrenskraft. Minskad ledtid bidrar också till färre produkter i arbete (PIA).  
 

8. Fullfölja processer som ej kan utföras manuellt  
Processer som kräver hög grad av precision eller består av komplexa geometrier kan inte alltid 
utföras manuellt och kräver maskiner för att kunna fullföljas. Exempel på sådana är rapid 
prototyping som baseras på Computer Aided Design (CAD).  
 

9. Undvika höga kostnader av att inte automatisera  
Tillverkande företag ges stora konkurrensfördelar vid automatisering, vilket ofta visar sig på 
oväntade och immateriella sätt så som förbättrad kvalitet, högre försäljning och bättre 
arbetsrelationer. Företag som inte automatiserar har det svårare i konkurrensen om kunder, 
medarbetare och allmänheten.   

2.3 Materialhantering 
Materialhantering består av aktiviteter där material, delar och produkter förflyttas, lagras och 
transporteras (Groover 2015). Hanteringen måste ske säkert, effektivt, i tid och på ett korrekt sätt utan 
att skada materialet till en så liten kostnad som möjligt. För större system används vanligen uttrycket 
logistik vilket innefattar förvärv, rörelse, lagring och distribution av material och produkter samt 
planering och kontroll för att tillgodose kundernas efterfrågan (Groover 2015). Logistik kan i sig, delas 
upp i två grundkategorier: extern logistik och intern logistik. Den externa logistiken står generellt för 
transporter mellan olika geografiska platser och relaterade aktiviteter som sker utanför en anläggning 
medan intern logistik inkluderar rörelser och lagring av material inom en given anläggning.  

2.3.1 Automated Guided Vehicles (AGV)  

AGV (Automated Guided Vehicles) är en materialhanteringsbärare som kan transportera en mängd 
olika laster genom en sökväg som valts av användaren. Den styrs av en mikroprocessor och tar emot 
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kommandon via ett nätverk av antenner och mottagare inbäddade i golvet. (Bookbinder & Kotwa 
1987) 

AGVer är lämpligt när olika material ska förflyttas från en plats till en annan (Groover 2015). 
Huvudsakligen tillämpas de inom produktion och logistik där de används till förarlös transportering, 
lager och distribution, monteringsapplikationer och flexibla tillverkningssystem. Enligt Groover (2015) 
finns det olika typer av AGVer, förarlösa tåg introducerades först och används för att transportera stora 
kvantiteter av material över en relativt lång sträcka. Automatiserade ledstaplare är ytterligare en 
variant, vilken används för att förflytta pall-last längs med förutbestämda vägar. Denna typ av truck 
kan hantera tunga last och vissa kan dessutom hantera två pallar åt gången. AGC (automated guided 
cart) är en mindre och lättare variant av automatisk truck, som används för att flytta enheter från en 
station till en annan. Dessa är ofta utrustade med automatisk lastning och lossning av pallar och går 
att köpa till en betydligt lägre kostnad än vanliga AGVer. 

2.3.2 Automated Guided Transport (AGT) 

AGT är en typ av AGV som även denna förflyttar material från en plats till en annan genom förarlös 
transport. Ibland nämns AGT som en automatiserad ledstaplare, användningsområdet är för tyngre 
laster som kan bestå av exempelvis en eller fler pallar med material. Figur 3 visar hur en AGT kan se ut. 

 

Figur 3, Automatiserad ledstaplare (AGT). (Volvo GTO 2018) 

AGTn är utrustad med en laserskanner som kan rotera 360 grader och navigerar sig genom reflexer 
som är placerade på väggar längs AGTns förprogrammerade vägar. AGTn består även av en 
objektsdetektering i framsidan av AGTn, detta gör att denna stannar ifall ett objekt befinner sig framför 
den. (Volvo GTO 2018) 

Enligt Volvo GTO (2018) så är det några aktiviteter och frågeställningar som bör analyseras innan en 
implementering av en AGT sker: 

• Kartlägga dagens process i detalj, utgå ifrån operatörerna och verksamheten. 
• Standardiserade platser och lastbärare. 
• Kartlägga dagens avvikelser både till mängd och natur. 
• Förstå vilka behov som finns, exempelvis kapacitet och behovsmönster. 
• Vilka risker det finns i dagsläget, finns det befintliga riskanalyser utförda? 
• Hur ser dagens trafikflöde ut? 
• Yttre faktorer, så som nedsmutsade golv, vatten och olja. 
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2.4 Koncept och nyanskaffning 
För att välja rätt koncept vid anskaffning av en ny utrustning finns det några metodiker att använda sig 
av. Det viktiga att tänka på enligt Hagberg och Henriksson (2010) är att produkten, utrustningen eller 
anläggningen har en totalkostnad och inte bara en anskaffningskostnad. Det är viktigt att ta hänsyn till 
hela kostnaden av utrustningen över hela dess livslängd. Andra kostnader utöver 
anskaffningskostnaden kan exempelvis vara underhållskostnad. 

2.4.1 LCC- och LCP-metodiken 

LCC står för Life Cycle Cost vilket menas med livstidskostnaden för en produkt, anläggning, utrustning 
eller annat produktionssystem (Hagberg & Henriksson 2010). Hagberg och Henriksson (2010) menar 
att livstidskostnaden innebär dels vad en utrustning kommer att kosta vid inköp samt vad den kostar 
att använda och underhålla. LCC-metodiken vid anskaffning av en ny utrustning innebär att arbeta för 
att ta fram ett alternativ där utrustningen kostar så lite som möjligt över hela dess livslängd, vilket 
innebär att inte enbart anskaffningskostnaden ska vara med i kalkyleringen. Kapitalkostnader, 
driftkostnader och underhållskostnader är viktiga faktorer att ta hänsyn till. 

För att få den bästa livslängdsekonomin gällande en utrustning så används metodiken LCP (Life Cycle 
Profit) som är en vidareutveckling av begreppet LCC. LCP är Skillnaden mellan intäkterna och 
kostnaderna. Målet med en nyanskaffningsprocess är att erhålla högsta möjliga livstidsvinst (LCP). 
(Hagberg & Henriksson 2010) 

2.4.2 TAK-konceptet 

TAK står för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte. TAK-begreppet beskriver 
utnyttjandet av kapaciteten i anläggningar, detta koncept fick sitt stora genombrott i samband med 
att konceptet TPM (Total Productive Maintenance) blev mer omtalat (Hagberg & Henriksson 2010). 
Den internationella benämningen är OEE (Overall Equipment Effectiveness). Enligt Hagberg och 
Henriksson (2010) så kan utrustningseffektiviteten (TAK/OEE) beräknas genom en modell som visar 
produktionsförluster grupperade på tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbytet. 

Hagberg och Henriksson (2010) nämner kopplingar mellan TAK och de sex stora förlustkällorna, vilket 
för tillgänglighet är: 

• Utrustningsfel 
• Avbrott 
• Omställning 
• Injustering 

för anläggningsutnyttjande: 

• Tomgång och små störningar 
• Minskad produktionshastighet 

för kvalitetsutbyte: 

• Processdefekter 
• Reducerat utbyte 
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TAK-mätningar kan användas för anläggningar där kapaciteten påverkas av parametrarna T, A 
respektive K. Oftast brukar enskilda maskiner eller sammanbyggda maskiner mätas. Hagberg och 
Henriksson (2010) definierar beräkningar av respektive variabel och TAK-värde enligt följande formler: 
 

Tillgänglighet (𝑇𝑇) =
Total tillgänglig tid − stopptid

Total tillgänglig tid
 

Ekvation 1, Beräkning av tillgänglighet (T) 

 

Anläggningsutnyttjande (𝐴𝐴) =
Bruttoproduktion

Total tillgänglig tid∙T∙maximal produktionshastighet
 

Ekvation 2, Beräkning av anläggningsutnyttjande (A) 

 

Kvalitetsutbyte (𝐾𝐾) =
Bruttoproduktion − Defekt produktion

Bruttoproduktion
 

Ekvation 3, beräkning av kvalitetsutbyte (K) 

 

Utrustningseffektivitet (𝑇𝑇𝐴𝐴𝐾𝐾) = 𝑇𝑇 ∙ 𝐴𝐴 ∙ 𝐾𝐾 

Ekvation 4, Beräkning av utrustningseffektivitet (TAK) 

2.5 Kostnads- och lönsamhetsberäkningar 
Kostnad definieras i Nationalencyklopedin (u.å.) som värdet av allt det som ett företag använder för 
att tillverka en vara, dessa utgifterna brukar delas upp i fasta och rörliga kostnader. Skillnaden mellan 
företagets utgifter och priset de kan sälja sina varor för avgör om företaget går med vinst eller förlust. 
Lönsamhet mäts vanligtvis som relationen mellan erhållet överskott och värdet av de resurser som 
utnyttjas och ses därmed som en verksamhets ekonomiska effektivitet (Nationalencyklopedin u.å.).  

2.5.1 Kapitalbindning 

Vid kostnadsberäkning av reservdelar och material ska det i stor utsträckning ta hänsyn till 
lagerhållningskostnader. Enligt Hagberg och Henriksson (2010) innebär kapitalbindning att bundet 
kapital i form av lagerhållning, administration och olika former av bristkostnader beräknas. Att minska 
reservdelshållningen eller antalet artiklar i lager kan ses som ett alternativt sätt att nå den mest 
ekonomiska tillgänglighetsnivån. Detta sker genom att väntetiden förkortas vid de tillfällen då 
reservdelen eller artikeln behövs.  

En orsak till att kapitalbindning har blivit vanligt bland företag är de stora kostnader som 
kapitalbindning av reservdelshållning eller artiklar i lager för med sig. Enligt Hagberg och Henriksson 
(2010) består kostnader för att lagerhålla artiklar eller reservdelar vanligen av: 

• Kostnader för bundet kapital. 
• Kostnader för fysisk lagerhantering. 
• Lagerlokals- och utrustningskostnader. 
• Kostnader för lagrat gods, exempelvis svinn, skador och försäkring. 
• Administrations- och investeringskostnader. 
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Kostnaderna som är förknippade med att lagerföra och hantera artiklar uppstår vanligen till 
storleksordningen 20 – 50% av lagrets värde. I denna summa ingår samtliga kostnader som påverkar 
resultatet i det långa loppet. Hagberg och Henriksson (2010) anser att de största kostnaderna är att 
skaffa och lagerhålla reservdelen eller artikeln. Vid en totalkostnad på 35% är troligen 
lagerhållningskostnaden större än 25% och hanteringskostnaden under 10%. Därför har många företag 
valt att betrakta hela kostnaden som beroende av anskaffningspriset. Användarna av förrådets tjänster 
betalar en årlig summa baserat på det genomsnittliga bundna kapitalet. Enligt Hagberg och Henriksson 
(2010) så är räntefaktorn som fås fram genom detta sätt kallad för lagerhållningsränta. 

Det teoretiska riktiga hade varit att bestämma en korrekt lagerhållningskostnad för varje artikel. Detta 
är dock ett oerhört omfattande arbete menar Hagberg och Henriksson (2010), det blir dels troligen 
ingen större skillnad för det stora flertalet artiklar. Av denna anledning så arbetar flertalet företag idag 
med en generell lagerhållningsränta. 

2.5.2 Återbetalningsmetoden 

Kravet på lönsamhet styr de flesta företag, därför måste också de investeringar som görs i företagens 
verksamhet bedömas utifrån detta (Hagberg & Henriksson 2010). Flertalet metoder finns att tillgå för 
att beräkna eller rangordna olika investeringsalternativ, metoderna skiljer sig åt genom att de ger olika 
mått för lönsamhet (Ax, Johansson & Kullvén 2015). Den allra enklaste metoden för 
investeringskalkylering kallas för återbetalningsmetoden eller Pay-Back metoden, vilken fokuserar på 
den tid det tar att återbetala grundinvesteringen via det årliga inbetalningsöverskottet (skillnaden 
mellan in- och utbetalningar). Återbetalningstiden används sedan för att jämföras med det krav som 
företaget har för investeringar. Skulle återbetalningstiden understiga företagets krav ger det en signal 
på att investeringen bör genomföras.  

Enligt Hagberg och Henriksson (2010) kan en lönsamhetsbedömning av en investering endast ske om 
betalningskonsekvenserna ränteberäknas och därefter sammanställs. Återbetalningsmetoden 
beräknar lönsamhet utan kalkylränta och är således enbart en metod för att bedöma likviditet, hur 
lång tid det tar innan det bundna kapitalet i investeringen åter blir frigjort. Återbetalningsmetoden 
finns dock i två varianter, en utan kalkylränta och en med kalkylränta (Ax, Johansson & Kullvén 2015). 
Återbetalningstiden anger då hur lång tid det tar att återbetala grundinvesteringen plus ränta på 
bundet kapital vilket innebär att återbetalningstiden förlängs. Hagberg och Henriksson (2010) menar 
att risken med återbetalningsmetoden är att endast små, kortvariga investeringar väljs framför större, 
långvariga och eventuellt lönsammare projekt.  

Ax, Johansson och Kullvén (2015) beräknar återbetalningstid enligt följande, om 
inbetalningsöverskottet uppgår till ett lika stort belopp över hela den ekonomiska livslängden: 

 

Grundinvestering
Årligt inbetalningsöverskott

 = Återbetalningstid 

Ekvation 5, Beräkning av återbetalningstid 
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2.6 Lean 
Lean är en förkortning av det ursprungliga begreppet Lean Production. Lean innebär således att all 
verksamhet i ett företag, exempelvis produktutveckling till fakturering, täcks in. Värdeskapande arbete 
i ett företag utförs för att producera produkter, varor eller tjänster som kan generera intäkter. Denna 
innebörd av Lean medför att det är tillämpbart i tillverkande verksamheter men även utanför som 
exempelvis i sjukvården. Lean är ett förhållningssätt eller en strategi för hur verksamheter ska 
bedrivas. Det är ett överordnat begrepp som omfattar företagskultur, värderingar, grundläggande 
principer, metoder och ledarskap med mera. Det går inte att implementera Lean utan det handlar om 
att steg för steg närma sig en vision om att eliminera allt slöseri som finns inom företaget. (Petersson, 
Johansson, Broman, Blücher & Alsterman 2009) 

2.6.1 PDCA – Struktur i förbättringsarbetet 

Att genomföra förbättringar är kärnan i Lean, enligt Petersson et al. (2009) är PDCA en metod för att 
strukturera förbättringsarbete. Metoden ser ut som en cykel som ger struktur åt förbättringsarbetet, 
den är uppdelad i fyra faser: Plan (planera), Do (genomföra), Check (kontrollera) och Act 
(standardisera). PDCA-cykeln visualiseras i figur 4. 

 

Figur 4, PDCA-cykeln med de fyra faserna; Plan, do, check & act. (efter Petersson, et al. 2009, s. 196) 

 

Plan (planera) 

Arbetet i denna fas handlar dels om att planera vad som ska göras. Det omfattar även att definiera 
kundens behov, samla in data, analysera problem samt identifiera rotorsaken till problem. I 
planeringsfasen ska mål sättas och en tidplan för projektet bestämmas (Petersson et al. 2009). 

Do (genomföra) 

Efter planeringsfasen kommer genomförandefasen som nästa steg. Detta förutsätter att 
planeringsfasen är grundligt genomförd så att utföraren vet vad rotorsaken är. De aktiviteter som 
planen anger ska utföras i denna fas (Petersson et al. 2009). 
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Check (kontrollera) 

I kontrollfasen ska resultat jämföras med de mål som planen angav, oavsett vad resultatet blev så är 
det meningen att projektgruppen ska ta lärdomar för det fortsatta arbetet och för kommande 
förbättringsuppdrag (Petersson et al 2009). 

Act (standardisera) 

Om förbättringsuppdraget uppfyller de mål som sattes i planeringsfasen så ska dessa nya 
förbättringar i denna fas nu säkras. Detta kan säkras genom att sätta en ny standard med avseende 
på resultatet från förbättringen. Den förbättrade standarden ska också spridas för att komma till 
användning någon annanstans om så är möjligt (Petersson et al. 2009). 

2.6.2 Kaizen 

Kaizen är ett japanskt ord som innebär ständig förbättring. Tanken är att alla förbättringar alltid kan 
göras bättre i små steg, detta sker i många sammanhang, exempelvis förbättringsgrupper. Det handlar 
också om att byta företagskultur så att medarbetarna stimuleras till att utnyttja varje ledig stund till 
att föreslå och söka nya förbättringar. Utföraren av det förbättringsförslag som går vidare till 
granskning eller leder till en åtgärd ska belönas. (Hågeryd, Björklund & Lenner 2002) 

2.6.3 Slöseri 

Inom Lean finns en vision om att producera det som kunden verkligen vill ha med så lite resurser som 
möjligt (Liker 2009). Således finns en grundtanke om att alla processer innehåller slöseri som kan 
förebyggas eller elimineras. Termen slöseri står därmed för de aktiviteter och händelser som inte 
skapar något värde för kunden.  

Toyota har identifierat sju olika huvudtyper av slöseri samt ett åttonde vilka anses vara de största 
problemen, Peterson et al. (2009) beskriver dessa enligt följande:  

Överproduktion  

Att producera för mycket, för tidigt eller för säkerhets skull brukar ses som den värsta formen av slöseri 
då det lägger grunden till alla andra former av slöseri. Enligt Liker (2009) framkallar denna typ av 
slöseri, överbemanning samt onödiga kostnader till följd av lagerhållning och transporter. 

Väntan 

Outnyttjad tid i form av väntan på nödvändiga förutsättningar. Att vänta på material, människor, 
information eller beslut som innebär att arbetet står still medför stora kostnader i form av utebliven 
arbetstid och är ett vanligt slöseri.   

Transport  

Den enda transport som kunden normalt brukar vara beredd att betala för är den som sker då 
produkten skickas till kunden. Interna transporter tillför således inget värde och är därmed ett slöseri. 
Behovet av transport kan vara ett symptom på att något annat är fel t.ex. layouten. Det är först när 
transportbehovet har eliminerats eller reducerats som slöseriet minskar.   

Överarbete 

Att vidta onödiga åtgärder och utföra extra arbete som kunden inte är villig att betala för. Det kan till 
exempel innebära att en produkt tillverkas till högre kvalitet än vad kunden vill ha eller att omotiverade 
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arbetsmoment utförs. Test och inspektioner anses ofta vara nödvändiga men är i själva verket slöseri 
då orsaken till dessa är opålitliga processer.  

Lager  

Lager, stora förråd och buffertar är ofta nödvändiga med hänsyn till att interna eller externa processer 
inte alltid håller vad de lovar. Dessa ger dock upphov till längre ledtider, inkurans, onödiga transport-
och lagringskostnader samt förseningar (Liker 2009). Stora lager döljer också problem så som dålig 
produktionsplanering, felaktiga produkter och stillestånd.   

Rörelse 

Rörelser som inte tillför något värde är en form av slöseri, att leta efter, sträcka sig efter eller lägga 
ifrån sig verktyg och material är ett sådant exempel. Att gå är också en form av slöseri, därför är det 
viktigt att utforma arbetet så att onödiga rörelser elimineras eller reduceras. På så vis kan både ökad 
produktivitet och ergonomiska fördelar erhållas.  

Produktion av defekta produkter  

Att tillverka defekta produkter skapar slöseri i form av extra arbetsmoment där tid och energi läggs på 
att rätta till sådant som inte blev rätt från första början. Många gånger inrättas hela avdelningar för 
att ägna sig åt den typen av slöseri när resurserna istället borde användas till att lösa grundproblemen. 

Outnyttjad kompetens  

Outnyttjad kompetens eller outnyttjad kreativitet hos de anställda, handlar om att företag riskerar att 
mista både medarbetare och potentiella förbättringar om medarbetarnas kompetens och idéer inte 
utnyttjas fullt ut. 

2.6.4 Genchi genbutsu 

Att med egna ögon observera en process är ett effektivt verktyg för att finna olika problem men också 
få förståelse för hur processen fungerar. Genchi Genbutsu är ett japanskt förhållningssätt som enligt 
Liker (2009) härstammar ifrån Toyota, andemeningen är att gå till platsen och se den med egna ögon 
för att förstå den faktiska situationen. Översätts uttrycket ordagrant betyder genchi ”den faktiska 
platsen” och genbutsu ”de faktiska materialen eller produkterna”. 

Liker (2009) menar att det inom Toyota är oacceptabelt att ta saker och ting förgivet samt förlita sig 
på rapporter och tabeller ifrån andra. Det är viktigt att själv ifrågasätta, analysera och utvärdera 
information. När ett problem ska lösas eller en ny produkt utvecklas är det allra första steget att förstå 
situationen på djupet. Att själv undersöka den pågående processen, uppleva den med egna ögon och 
bilda sig en egen uppfattning av problemet skapar fullständig och korrekt förståelse vilket behövs för 
att fatta beslut och uppnå mål (Olhager 2013). 

2.6.5 Värdeflödesanalys (VSM) 

Första steget i att angripa en process ur ett lean-perspektiv är att följa materialets väg genom 
processen och kartlägga värdeflödet (Liker 2009). En värdeflödesanalys eller VSM efter engelska Value 
Stream Mapping är en metod som används för att kartlägga ett produktionssystems flöde i form av 
värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter (Peterson et al. 2009).  En aktivitet kan delas in i 
tre olika kategorier, Olhager (2013) beskriver dessa enligt följande: Värdeskapande aktiviteter är de 
aktiviteter som skapar en form eller egenskapsförändring på produkten och krävs för att den ska bli 
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komplett. Bearbetning av råmaterial eller montering av olika detaljer är sådana exempel. Transporter, 
lagring och tester ses som icke-värdeskapande då de orsakar tids- och kostnadsförluster utan att 
tillföra värde för kunden. Nödvändiga men icke-värdeskapande aktiviteter omfattar de aktiviteter som 
krävs för att utföra de värdeskapande aktiviteterna på ett effektivt sätt, planering av inköp och 
produktion är ett exempel.  

Peterson et al. (2009) förklarar att värdeflödesanalysens syfte är att ta reda på hur ett företags 
verksamhet fungerar i dagsläget och att utifrån ett helhetsperspektiv driva förbättringar som skapar 
värde. Analysen kan utföras på olika nivåer, antingen studeras hela leveranskedjan från leverantör till 
fabrik och vidare till kund eller så studeras en produkt eller produktfamiljs flöde internt från dörr till 
dörr. Att känna till vad som är värde för kunden samt vilka produktfamiljer som finns är en 
förutsättning för att komma igång. Värdeflödesanalysen brukar sedan delas upp i två steg, där det 
första steget handlar om att skapa en karta över nuvarande tillstånd och det redan befintliga 
värdeflödet. Andra steget är att utifrån kartläggningen av nuläget genomföra en analys baserad på 
lean-principerna och därefter rita en ny karta över ett önskat framtida flöde.  

Värdeflödeskartor är ett kraftfullt verktyg, Bicheno, Holweg, Anhede och Hillberg (2013) påpekar dock 
att metoden har sina begränsningar. Oftast går det bara att titta på en produkt eller produktfamilj åt 
gången då den inte ger en tillräcklig analys av problemet med delade resurser. Det bör också nämnas 
att värdeflödeskartan ger en ögonblicksbild, således säger den ingenting om variation och därmed inte 
heller något om systemets kapacitet eller belastning.   

Rother (2001) har listat ett antal av värdeflödesanalysens fördelar: 

• Tydliggör mer än enstaka tillverkningsprocesser, hjälper till att skapa en bild av hela flödet.  
• Hjälper till att identifiera orsaker till förekomsten av slöseri.  
• Visar på samband mellan informations-och materialflöden. 
• Skapar ett gemensamt språk som underlättar kunskaps- och erfarenhetsutbyte när det gäller 

tillverkningsprocesser.  
• Beslut som inverkar på flödet blir uppenbara och möjliga att diskutera, annars finns risk att 

många detaljer förbises och att beslut fattas utan hänsyn till deras konsekvenser.  
• Lägger grunden för planering av förbättringar.  
• Arbetet med att skapa ett bättre flöde från dörr till dörr underlättas och kartan över 

värdeflödet blir samtidigt en ritning över hur slutmålet kan se ut. 

2.7 Frekvensstudier  
Frekvensstudier är en metod för att analysera hur stora proportioner av den totala tiden som ägnas åt 
olika aktiviteter vid ett jobb eller en arbetssituation (Niebel & Freivalds 2014). Ett stort antal 
observationer tas vid slumpmässigt valda tidpunkter, förhållandet mellan observationerna av en given 
aktivitet och det totala antalet observationer ger sedan ett närmevärde för den procentuella delen av 
tiden som ägnas åt enskilda aktiviteter. Resultatet av en genomförd frekvensstudie kan sedan 
användas till att bestämma maskin- och personalutnyttjande, justeringar av tid kopplade till arbetet 
eller att fastställa produktionsstandarder. Niebel och Freivalds (2014) förklarar också att metoden 
används för att upprätta standarder vad gäller produktionsstöd, underhåll- och servicearbete. Samma 
information kan erhållas genom tidsstudier, dock ger frekvensstudier ofta samma information 
betydligt snabbare och till en mindre kostnad. Därmed kan välgrundade slutsatser dras utifrån relativt 
liten data, när det är omöjligt eller allt för dyrt och tidskrävande att mäta exakta tider. Dessutom är de 
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också helt opersonliga, vilket innebär att de inte frambringar samma press hos operatören som en 
tidsstudie eventuellt kan göra.  

2.8 Tidsstudier 
Tidsstudier är en metod som används för att fastställa tidsåtgången för enskilda arbetsmoment, 
tiderna är en viktig input för balansering av produktionsceller, värdeflödesanalyser samt planering och 
kostnadsberäkningar (Bicheno et al. 2013).  

Korrekt upprättade tidsstandarder banar väg för ökad produktionseffektivitet vad gäller både 
utrustning och människor. Tidsstandarder som har fastställts på tidsstudier där det studerade arbetet 
inte är standardiserat kommer däremot tillföra lite värde och bli en ständig källa till misstanke, 
klagomål och inre friktion. Dåligt etablerade tidsstandarder är dessutom en bidragande faktor till höga 
kostnader och arbetsskillnader. Vilket kan vara en betydande faktor för skillnaden mellan en 
verksamhets framgång eller misslyckande. (Niebel & Freivalds 2014) 

2.9 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
Hög kvalitet och tillförlitlighet är en förutsättning för många verksamheters överlevnad, speciellt i en 
värld där det råder en allt hårdare konkurrens. Failure Mode and Effect Analysis, även benämnt FMEA 
är en metod vars syfte är att identifiera tänkbara felkonsekvenser på en produkt eller process (Hagberg 
& Henriksson 2010). Genom att analysera enskilda funktioner och bryta ner dem i mindre 
komponenter eller processteg kan möjliga fel urskiljas, deras allvarlighetsgrad samt sannolikheten för 
att felen ska inträffa och chansen att upptäcka dem (Ax, Johansson & Kullvén 2015). De identifierade 
felen ges ett risktal med hjälp av ett poängsystem, utvecklingsarbetets fokus är sedan att eliminera de 
fel med höga risktal.  

Genom tidigare vunna erfarenheter samt tillgänglig data och kompetens är det möjligt att analysera 
konsekvenserna av identifierade fel och därmed i ett tidigt skede förhindra att konstruktioner och 
processer får inbyggda felmöjligheter. Att i tid korrigera och sätta in motåtgärder för eventuella fel 
skapar förutsättningar för att reducera kostnader, korta ledtider och skapa en effektiv process 
(Britsman, Lönnqvist & Ottosson 1993).  

Hagberg och Henriksson (2010) menar att en FMEA ska ge en klar bild av följande punkter:  

• Felorsaker 
• Feleffekt på komponent/system 
• Felintensitet 
• Allvarlighetsgrad 
• Upptäcktssannolikhet 
• Beräkning av risktal  
• Rekommenderad insats/åtgärd 

 
FMEA-metoden är ett effektivt hjälpmedel för att åstadkomma både tids- och kostnadsbesparingar, 
dock tar metoden inte hänsyn till kombinationer av felhändelser. Vid komplexa system bör därför även 
andra analyser genomföras då många olika orsaker kan samverka till ett eller flera fel (Britsman et al. 
1993). Det är framförallt konceptets svagheter som pekas ut och inte om det är rätt koncept som har 
valts. 
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2.10 Riskbedömning  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) förordar att 
huvudansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren. Vidare beskriver föreskrifterna hur 
arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs 
av arbetsgivaren i ett förebyggande syfte för att ge förbättrad hälsa och säkerhet i en organisation men 
också bidra till dess besparingar.  

Arbetsmiljöverket (2001) förklarar att det är lönsamt att identifiera arbetsmiljörisker i ett tidigt stadie 
eftersom att riskerna på så vis kan åtgärdas i tid och därmed leda till en mindre kostnad. Förändringar 
som kan påverka en verksamhets arbetsmiljö är exempelvis personal- eller organisationsförändringar, 
nya arbetstider och arbetsmetoder eller om- och nybyggnation av tillexempel en maskincell. För att 
kunna förutse konsekvenserna av de förändringar som införs görs en riskbedömning vilken ska utgå 
från den planerade ändringen och de eventuella risker som förändringen kan medföra med avseende 
på ohälsa och olycka. När riskbedömningen genomförs är det arbetsgivarens ansvar att se till att alla 
faktorer i arbetsmiljön vägs in så att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  

2.11 Arbetsmiljö 
I arbetsmiljölagen (SFS 2018:126) står det att teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska 
utformas så att arbetstagaren inte utsätts för varken fysiska eller psykiska belastningar som kan orsaka 
ohälsa eller olycksfall. Möjligheter till variation, social kontakt och samarbete i arbetet ska eftersträvas. 
Arbetsmiljölagen förordar att en av utgångspunkterna i arbetsgivarens förebyggande arbete ska vara 
att allt som är farligt ska ändras eller bytas ut så att risken försvinner. Om det inte är möjligt att ta bort 
risken helt och hållet ska arbetsgivaren istället vidta åtgärder för att minimera den.  

Arbetsmiljölagen (SFS 2018:126) ställer krav på att den enskilda arbetsgivarens ekonomiska situation 
inte ska får påverka nivån på arbetsmiljön, dock kan kostnaderna för arbetsmiljön i grunden ses som 
en del av produktionskostnaderna vilka alltid måste beaktas. Det är alltid nödvändigt med en 
nyanserad bedömning av vad lagen kräver, insatserna för att förbättra arbetsmiljön får inte vara 
orimliga i förhållande till de resultat som kan uppnås. Kostnaden för en arbetsmiljöåtgärd måste därför 
alltid vägas mot den förbättring som kan åstadkommas, rimligheten i den tänkta åtgärden måste också 
bedömas. Vilket kan betyda att en arbetsgivare avstår från en väldigt dyr åtgärd som endast ger en 
marginell förbättring av arbetsmiljön. 

2.12 Hållbar utveckling 
1987 spreds begreppet hållbar utveckling över hela världen av Brundtlandskommissionen, uppkallad 
efter den dåvarande norska statsministern Gro Harlem Brundtland. 1987 publicerades rapporten som 
heter vår gemensamma framtid som säger att hållbar utveckling innebär att nutidens behov ska kunna 
mötas utan att riskera kommande generationers behov. 1992 antogs hållbar utveckling som ett 
gemensamt mål som alla länder ska sträva mot, där Brundtlandsrapportens definition av hållbar 
utveckling är ett accepterat övergripande mål (Gröndahl & Svanström 2011). Enligt Gröndahl och 
Svanström (2011) så står mänskligheten inför en gemensam utmaning för att kunna uppnå en hållbar 
utveckling.  

Hållbar utveckling delas upp i fyra olika grundprinciper:  

• Människans och ekosystemets beroende av varandra. 
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• Rättvisa mellan människor. 
• Jämlikhet och rättvisa mellan generationer. 
• Delaktighet i beslutsfattande. 

Människans och ekosystemets beroende av varandra, handlar om förståelsen om att ekosystemens 
och andra ekosystemtjänster är viktigare för oss än vad vi tror idag. Rättvisa mellan människor innebär 
att alla invånare på jorden ska ha rätt till en hög livskvalitet, det som görs i Sverige kan påverka andra 
länder i världen negativt. Jämlikhet och rättvisa mellan generationer handlar om att generationer 
kommande efter våran ska ha rätt till ett lika gott ställt liv som dagens generation har. Delaktighet i 
beslutsfattande innebär att alla människor ska kunna vara delaktiga i beslutsfattandet för att samhället 
ska kunna utvecklas. (Gröndahl & Svanström 2011)  

Hållbar utveckling kan visualiseras enligt figur 5, de tre cirklarna som överlappar sägs representera en 
hållbar utveckling där målen inom dessa uppfylls. 

 

Figur 5, Skiss som visar hur hållbar utveckling kan beskrivas. Området där de tre cirklarna överlappar sägs 
representera en hållbar utveckling där målen inom de tre områdena uppfylls. (efter Gröndahl & Svanström, 

2011, s. 36) 
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3. Litteraturstudie 
I detta kapitel redovisas litteraturstudien tillhörande rapporten. Litteraturstudien består av 
information som är taget ur vetenskapliga artiklar som är hämtade från databaser så som Google 
Scholar och Högskolan i Skövdes bibliotek för att ge en djupare förståelse kring de områden som har 
studerats i arbetet.  

3.1 Motivering till användning av automationslösningar 
Flera anledningar finns till att använda sig av automationslösningar, Jelica (2015) nämner tre 
anledningar; reducera kostnad, få en högre effektivitet i processen och för att öka konkurrenskraften 
för det aktuella företaget. Några anledningar till att inte automatisera är enligt Jelica (2015) situationer 
där hantering av för många olika artiklar och produkter utförs, eller vid för höga investeringskostnader 
för att få en automationslösning. Studien pekar på att automationslösningar inte alltid är en lösning på 
problemet i alla situationer för alla produkter. 

Studier har utförts för att undersöka problem med att förflytta gods från ett lager till ett laddutrymme 
med hjälp av användning av autonomiska robotar. Panayiotou, Polycarpou, Stavrou och Timotheou 
(2018) nämner att automation är en nyckelfaktor för att förbättra effektiviteten i logistiska 
applikationer och av denna anledning så används robotsystem i stor grad i olika fabriker och 
anläggningar. 

3.2 Kravmodell för automationssystem 
Industriell automation kräver ett system som använder sig av hög noggrannhet i tid och rum. Den 
första utmaningen för att uppnå detta är att formalisera krav på system som ska utvecklas. För det 
andra att uppfylla dessa krav (Badinger, Böttcher, Moriz och Niggemann 2015). Följande tre steg är 
nödvändiga enligt Badinger et al. (2015): 

- Hitta en uppsättning komponenter som matchar kraven. 
- Att hitta en topologi som beskriver de fysiska anslutningar av dessa komponenter. 
- Att hitta konfigurationer för komponenterna vilket ska garantera att komponenterna fungerar 

och interagerar helt och hållet på önskat sätt. 

Formell design inom industriell automation är viktigt, men enligt Badinger et al. (2015) är det 59 
procent av alla företag som inte använder sig av någon formell utvecklingsteknik även om formella 
krav är viktiga för effektiva designprocesser. 

Figur 6 visar fyra steg av en designmodell som ett förslag på tillvägagångssätt för att få reda på vilka 
krav industriella automationssystem kan ha. De fyra stegen beskrivs enligt följande: 

1. Att välja ut nödvändig mekatroniska komponenter. 
2. Krav för varje komponent formulerade. 
3. Expertkompetens i automationssystem för att härleda olika lösningsförslag. 
4. Fyller de alternativa lösningsförslagen med konkreta produkter. 
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Figur 6, Skiss över de fyra stegen av en designmodell för industriella automationssystem. (efter Badinger, 
Böttcher, Moriz och Niggemann, 2015) 

I första steget så väljs det ut en mekatronisk utrustning ur en katalog, denna utrustning har förinställda 
parametrar och komponenter. I det andra steget tas det fram en specifikation för den förinställda 
utrustningen från steg ett till de krav som behövs. Efter att de två första stegen är utförda så resulterar 
detta i att en komplett beskrivning av nödvändiga komponenter för hela systemet är beskrivet. 
(Badinger et al. 2015) 

3.3 Visionbaserade system för robotplockning 
Visionbaserade system för robotar som använder någon form av objektigenkänning för att kunna 
plocka olika föremål ur lådor eller pallar, har setts som en innovativ tillverkningsprocess inom 
industriella robotapplikationer. Systemen används för att läsa av föremålens position, dock möts de 
av vissa utmaningar, så som föremålens utseende, överlappande föremål, ljusvariationer eller 
reflektioner samt slumpmässigt staplade eller placerade föremål. 3D-vision ger värdefull information 
om hur ett föremål ska gripas. 3D-processen är dock mer komplex, dyrare och tidskrävande än 
visionsystem baserade på 2D. Med detta som grund har Kim, Kim, Kang, Kim och Lee (2012) undersökt 
en metod för visionbaserad robotplockning, metoden erbjuder ett robust och effektivt sätt för 
igenkänning av föremål och dess positioner med hjälp av multipla visionsensorer. Vid första steget görs 
en grov segmentering med hjälp av djupinformation för att ta reda på vilka föremål som ligger överst, 
sedan görs en fin segmentering för att ta reda på det utvalda föremålets position, vilket görs med 2D 
respektive 3D visionsensorer.  Igenkänning och positionering av föremål med komplex form är en 
utmaning och kan inte utföras med vanliga metoder. Författarna föreslår därför multipla sensorer för 
bättre mätning och igenkänning då föremålen ligger slumpmässigt placerade i en låda eller pall. Fan, 
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Wang och Xiao (2014) har gjort en liknande studie där de använder en ny algoritm där de nyttjar en 
kombination av 2D och 3D-system för att effektivt bestämma ett föremåls position i en pall som 
roboten sedan plocka upp. 2D används för att snabbt detektera och lokalisera ett föremål av intresse 
för att minska bearbetningstiden. Föremålets position överförs sedan till 3D-modulen som bestämmer 
sin världskoordinat och skickar 3D-positionen till robotmanipulatorn för automatisk plockning.  

Robotplockning, med guidande visionsystem och andra former av sensorer har visat sig framgångsrikt 
med hög grad av pålitlighet för pallar eller lådor med en typ av föremål med en relativt enkel form, när 
pallarna är komplexa, exempelvis vid förekomsten av flera olika föremål i samma pall reduceras 
robotens plockpålitlighet. Kaipa, Kankanhalli-Nagendra, Kumbla, Shriyam, Thevendria-Karthic, Marvel 
och Gupta (2016) presenterar ett övergripande tillvägagångssätt för att hantera precisionsosäkerhet 
och minska felfrekvensen för robotplockning vid dessa situationer. Ur ett perceptionsperspektiv är det 
ett utmanande problem att känna igen ett önskat föremål i en mixad pall och uppskatta dess placering. 
Ostrukturerade och slumpmässigt distribuerade pallar är utmanande på grund av följande faktorer: 
delarna ligger i flertalet tredimensionella positioner, delarna är helt eller delvis tillslutna eller 
blockerade av andra delar. Visionsystemens svårigheter är sensorbrus, bakgrundsrörelser, skuggor, 
komplexa reflektionsegenskaper och dåliga ljusförhållande vilket skapar osäkerhet vid gripandet och 
försvårar noggrannheten vid den slutgiltiga placeringen. Kaipa et al. (2016) har därför utvecklat ett 
automatiskt perceptionssystem där en serie fina rörelsestrategier används för att korrigera 
precisionsfel. Systemet har dessutom en mekanism som upptäcker fel och åberopar mänskligt 
ingripande vid behov. 

3.4 Life cycle cost (LCC) i tillverkningsindustrin 
Life Cycle Cost (LCC) eller livscykelkostnad är en metodik som används i syfte att underlätta arbetet 
med att skapa bästa livslängdsekonomi för en produkt, utrustning, anläggning eller produktionssystem 
och således minimera användarens totala kostnader för köp, användning och underhåll (Hagberg & 
Henriksson 2010). Att tillämpa metodiken vid nyanskaffning av utrustning innebär därmed att arbeta 
för att köpa det alternativ som kostar minst, sett över hela livslängden.  

Ur ett underhållstekniskt perspektiv är ett projekt lätt att påverka i början av livscykeln då de initiala 
kostnaderna fortfarande är låga. Så fort produktionsprocessen är fastställd är cirka 70 procent av 
kostnaderna redan bundna för den slutliga investeringen (Ahlmann u.å.). Ett grundläggande antagande 
bakom LCC-metodiken är att framtida kostnader för en produkt eller ett system går att påverka på 
förhand, till exempel genom planering av nyttjande eller tekniska förbättringar. Det råder dock olika 
meningar om vilka kostnader som ska ingå i en LCC-analys beroende på syftet med 
kostnadsberäkningarna.  Lindholm och Suomala (2007) genomförde en studie i syfte att belysa de 
praktiska utmaningar som är förenade med insamling av adekvat data och långsiktigt 
kostnadshanteringsarbete i en osäker miljö. De utvecklade en LCC-modell för en produkt och kom fram 
till att livscykelbaserad modellering kan ge relevant information för olika produkthanteringsbehov vid 
olika stadier i en produkts liv, samt att fastställandet av mängden osäkerhet är ett element som kan 
förbättra en LCC-analys genomförbarhet, både vad gäller kostnadsberäkning och spårningssyfte. 
Författarna förklarade också att LCC-metodiken är ett långsiktigt arbete som kräver en kontinuerlig 
förbättringsstrategi för att lära sig mer om produktkostnadernas beteende och att kostnaderna för att 
producera data aldrig får överstiga dess värde.   
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Automatisering blir allt viktigare och därmed har även beräkningar av livstidskostnader blivit 
nödvändiga för att jämföra olika tillverkningssystem. Robotar har fått stor uppmärksamhet i och med 
deras flexibilitet, fördelarna står dock mot kostnaderna. Traditionella kalkyleringsmetoder tar inte 
hänsyn till användningen av robotsystem och vad som kan hända under deras livscykel, dessutom är 
det oerhört svårt att värdera ett robotsystem i en tidig planeringsfas. Med detta som grund har 
Zwicker, Hammerstingl, Possin och Reinhart (2016) tagit fram en beräkningsmetod för att uppskatta 
kostnaderna för ett robotsystem i en tidig planeringsfas samt att ta framtida scenarion i beaktning. 
Metoden ger en uppskattning av robotsystemets livskostnad baserat på kända metoder för produkter 
och delas upp i tre faser. Först måste de reella kostnaderna uppskattas sett över hela produktens 
livslängd. De påverkande parametrarna analyseras och jämförs med hjälp av korrelationsdiagram, 
därefter byggs kostnadsfunktioner med hjälp av regressionsanalys. Andra steget är utvärdera 
kvalitativa aspekter så som komplexitet och flexibilitet för att kunna väga olika alternativ mot varandra. 
Slutligen måste framtida utveckling tas i beaktning eftersom det kan påverka produktens livscykel, här 
kan DMM (Domain Mapping Matrix) vara till hjälp. Författarna menar att metoden bör underlätta 
kostnadsberäkningen genom att ge ett lättförståeligt resultat samtidigt som osäkerheter tas i 
beaktning.  

Till följd av global konkurrens är ökat kostnadstryck en konstant utmaning för tillverkande företag, 
ändrade politiska och sociala åsikter gällande nyttjandet av naturresurser likaså. Under 2013 stod 
tillverkningssektorn för cirka 20 procent av de globala koldioxidutsläppen. Müller, Bornschlegl och 
Mantwill (2018) har utifrån detta utvecklat en metod, Life Cycle Rating (LCR) som tar hänsyn till båda 
aspekterna. De menar på att initialinvesteringen är ett av de viktigaste beslutskriterierna för företagen 
vid inköp av ny utrustning trots att uppföljningskostnaderna kan vara betydligt större än den 
ursprungliga anskaffningskostnaden.  På grund av den ökade betydelsen av uppföljningskostnader och 
miljöpåverkan för tillverkning måste planeringsavdelningarna fokusera mer och mer på 
livscykelutvärdering. En kombinerad strategi för värdering av både ekonomi och miljö är därför 
nödvändig. Att nyttja resurser på ett hållbart sätt ger så väl ekonomiska som miljömässiga fördelar.  
Författarna genomförde en fallstudie där deras metod tillämpades på en automatiserad svetsteknik i 
fordonsindustrin. Det visade sig att brist på information är vanligt förekommande i planeringsfasen 
samt att uppgiftsinsamling och analys är tidskrävande och ofta görs manuellt vilket skapar ytterligare 
arbete för planeraren. Den nödvändiga informationen behöver därför genereras med ett praktiskt och 
tidsbesparande tillvägagångssätt som ger en rimlig detaljnivå. Deras metod går ut på att omvandla 
miljöpåverkan i form av växthusgasmätning mätt i koldioxidutsläpp till en ekonomisk ekvivalent vilken 
kan generera ett jämförbart mätvärde. Denna faktor används inte i branschen idag men kan bli en 
utgångsfaktor för en kombinerad strategi. Metoden är användbar för direkt jämförelse av 
produktionsutrustning vid tillverkning av stora mängder, för tillverkning i mindre skala är insatsen 
fortfarande allt för stor i relation till resultatet.  
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4. Metod 
I detta kapitel redovisas hur verktygen har använts samt varför de valdes. De tillvägagångssätt som 
beslutats i denna rapport grundar sig på den information som framgår utav den teoretiska 
referensramen, litteraturstudien samt erfarenheter från författarna och personalen på Volvo GTO.  

4.1 Perspektiv på forskningsbara problem  
Olsson och Sörensen (2011) menar att forskningsbara problem kan åskådliggöras ur två olika 
perspektiv, antingen kvalitativt eller kvantitativt. Vilket av de två perspektiven som ska tillämpas måste 
vägas mot vad forskaren önskar veta. Målet är att relatera teori och verklighet till varandra oavsett 
vilket perspektiv forskaren tillämpar. Kvalitativa studier brukar karakteriseras av en närhet till 
undersökningsproblemet eller ett inifrånperspektiv, där det finns en nära och öppen interaktion 
mellan informant och forskare. I den här metoden används systematiserad kunskap för att beskriva 
hur något är beskaffat eller vilka egenskaper det har. Forskaren är subjektiv och har ofta en långvarig 
kontakt med försökspersonen, forskningen bygger på ett successivt framväxande där fenomenet 
upptäcks och tydliggörs. När tanken däremot är att beskriva storlek, mängd eller kvantitet i ett 
forskningsprojekt är den kvalitativa metoden inte aktuell, då tillämpas istället den kvantitativa 
metoden. 

Vid användningen av kvantitativ metod betonar Olsson och Sörensen (2011) värdet av att hålla en viss 
distans till undersökningsobjektet och att forskaren har ett utifrånperspektiv med en formell 
interaktion till informanterna vilken präglas av avstånd, neutralitet, selektivitet. Uppgiften är att så 
långt som möjligt neutralisera det subjektiva inslaget, informationen ska inhämtas så objektivt som 
det är möjligt. Vid kvantitativa metoder är arbetsmaterialet siffror och hårda data snarare än mjuka 
data då metoden syftar till att beskriva och förklara mätningsresultat.  I traditionell naturvetenskaplig 
forskning hävdas ofta vetenskaplig kunskap vara kvantitativ. Forskningen måste då uppfylla kravet på 
reproducerbarhet, undersökningen ska kunna upprepas exakt och då ge samma resultat.  

Fallstudier innebär att ett specifikt fall och en mindre avgränsad grupp eller område studeras och är 
det gemensamma namnet på de metoder som används för att ingående undersöka ett fall. Flera olika 
datainsamlingsmetoder används för att ge en inblick i förhållanden som tidigare varit oklara och 
varierar beroende på aktuellt forskningsperspektiv (Olsson & Sörensen 2011).  

4.2 Val av struktur i projektledningen 
För att strukturerat arbeta med projektet så användes ett flödesdiagram som visar vilka aktiviteter 
som ska utföras och i vilken ordning de ska göras i förstudien. Detta flödesdiagram visualiseras i figur 
7. 
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Figur 7, Visualisering av förstudien tillhörande projektet. (efter Tonnquist B. 2010,  s. 35) 

Att förbereda ett projekt grundligt genom att analysera nuläget på ett korrekt sätt är viktigt. 
Projektledaren ska se till att förberedelserna blir utförda på ett korrekt sätt med hjälp av relevant 
beslutsunderlag (Tonnquist B. 2010). 

Arbetet som utfördes i detta projekt följer flödesdiagrammet enligt figur 7. I förstudien så ingår flera 
aktiviteter så som: 

• Kartlägga omfattningen. 
• Analysera nuläget. 
• Strukturera innehållet i projektet. 
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• Bedöma vilka besparingar som det ska medföra. 
• Ta fram ett konceptförslag. 
• Klarlägga kraven. 
• Utarbeta en plan för genomförandet. 

För att kartlägga omfattning och de andra aktiviteter som nämndes i samband med flödesdiagrammet 
i figur 7 så användes flera verktyg, dessa verktyg beskrivs i kapitel 4.3. 

4.3 Val av verktyg i förbättringsarbetet 
I den teoretiska referensramen presenterades begreppet PDCA som struktur i förbättringsarbetet 
vilket också användes i detta projekt. Med PDCA som verktyg i förbättringsarbetet innebär detta att 
projektet börjar i fasen Plan (planera). I denna fas planeras det in vilka aktiviteter som ska utföras för 
att dels samla in den data som behövs för att få fram relevant information gällande uppdraget. Att 
samla in relevant data kan göras på olika sätt, det beror dels på vad uppdraget handlar om. I denna fas 
ska även mål fastställas.  

Enligt Petersson et al. (2009) är kommunikation en viktig del i denna fas samt att planera in vad som 
ska göras och vad för data som ska samlas in. I detta arbete samlas data in med hjälp av 
frekvensstudier, tidsstudier och VSM. Intervjuer och möten med berörda operatörer och personal som 
jobbar på avdelningen utförs även för att samla in information som kan vara relevant för projektet. 

Eftersom att projektets mål är att ta fram förslag på förbättrad logistik samt ett koncept på en 
automatisk inlastning av kamaxelämnen så går projektet aldrig över till fasen Do (genomföra). I denna 
fas skulle en implementation utav dessa förslag ske. 

4.4 Val av datainsamlingsverktyg 
Projektet utförs i form av en fallstudie samt utifrån ett kvalitativt perspektiv med kvantitativa inslag. 
Kartläggning av nuläget är en del i arbetet med att skapa en bild över hur hanteringen av de monterade 
kamaxlar och deras flöde ser ut idag. Beskrivningen blir ett underlag för de automationsförslag 
projektet kommer resultera i. Genom egna observationer, samtal med operatörer och 
semistrukturerade intervjuer med eventuella nyckelpersoner kommer problemet att åskådliggöras och 
detaljerad information samlas. Under direkta observationer iakttas sådant som utspelas framför och 
omkring oss vilket ger förståelse för olika företeelser i deras naturliga miljö (Olsson & Sörensen 2011). 
Det är på så sätt möjligt att ta reda på hur, men inte med säkerhet veta varför en individ uppför sig på 
ett visst sätt i en viss situation. Ostrukturerad observation innebär att observationer görs i utforskande 
syfte, för att inhämta så mycket information som möjligt kring ett visst problemområde.  

För att få ytterligare underlag och beskriva mängden tid som ägnas åt olika aktiviteter kommer en 
frekvensstudie och tidsstudie att genomföras. Detta för att senare kunna motivera framtagna koncept 
och lösningsförslag. Enligt Niebel och Freivalds (2014) är frekvensstudier en metod för att analysera 
proportionerna av den totala tiden som ägnas åt olika aktiviteter.  Därför kommer verktyget att 
användas till att ta reda på hur stor del av tiden operatörerna lägger på olika aktiviteter kopplade till 
hanteringen av de monterade kamaxlarna. För att få mer information om hur lång tid enskilda 
aktiviteter tar att utföra kommer tidsstudier att genomföras i syfte att beräkna avdelningens 
driftkostnader i form av bemanning. Enligt Bicheno et al. (2013) är tidsstudier ett viktigt verktyg för att 
balansera produktionsceller, genomföra värdeflödesanalyser eller utföra planering och 
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kostnadsberäkningar. Är tiden det tar för en operatör att utföra olika aktiviteter känd, kan detta 
översättas till operatörskostnad och en eventuell besparing kan beräknas.    

Värdeflödesanalys är ett verktyg som används för att ta kartlägga nuläget på avdelningen kopplat till 
de monterade kamaxlarna. Syftet är att ta reda på hur ett företags verksamhet fungerar i dagsläget 
och att utifrån ett helhetsperspektiv driva förbättringar som skapar värde (Peterson et al. 2009). I 
projektet studeras leveranskedjan från att ämnet kommer in på avdelningen tills att ämnet är i första 
maskinen på findelen. 

För att uppnå projektets mål, att ta fram och utveckla konceptlösningar för två olika typer av 
automationslösningar gällande logistik och inlastning av de monterade kamaxlarna kommer data ifrån 
kartläggningen av nuläget att analyseras. Var på författarna tar hänsyn till och motiverar förslagen 
utifrån den teoretiska referensramen samt litteraturstudien. För att kunna jämföra förslagen med 
varandra kring ett ekonomiskt och säkerhetsmässigt perspektiv kommer en riskanalys och FMEA att 
genomföras på båda koncepten för att på så sätt identifiera vilka fel och risker som kan uppstå med 
eventuell framtida utrustning.  

Koncepten kommer att tas fram ur ett LCC-perspektiv eftersom Hagberg och Henriksson (2010) menar 
att det är viktigt att titta på utrustningens livstidskostnad och inte bara anskaffningskostnaden. Vilket 
också kan kopplas till hållbarhet; vad händer med utrustningen om den aktuella produkten den är 
avsedd att användas för slutar tillverkas? Kan den då användas till någon annan typ av produktion eller 
bearbetning? Författarna kommer att undersöka dessa aspekter.  

4.4.1 Observationer 

Ostrukturerade observationer används för att inhämta så mycket information som möjligt kring ett 
visst problemområde, vilket görs i utforskande syfte. Observatören måste vara väl förberedd både 
teoretiskt och empiriskt (Olsson & Sörensen 2011).  

Olsson och Sörensen (2011) menar att det är tre viktiga frågor som måste vara besvarade innan 
observationen börjar:  

• Vad ska observeras?  
• Hur ska observationerna registreras?  
• Hur ska observatören förhålla sig vid observationstillfället?  

Vidare förklarar Olsson och Sörensen (2011) att det vid direkta observationer är möjligt att iaktta hur 
något uppför sig, men utan att med säkerhet veta varför det företer sig så i en viss situation. Analys 
och tolkning sker efter att observationerna är genomförda. Viktigt att tänka på är att olika människor 
lägger märke till olika saker samt att det inte går att observera allt som sker inför våra ögon eller det 
vi hör. Varje observatör har sin egen referensram som bestämmer vad personen uppfattar och lägger 
märke till i en viss situation.  

4.4.2 Intervjuer 

Intervjuer utförs för att få kunskap om undersökningspersonens värld, för att nå ett gott 
intervjuresultat måste syfte och problemområde vara väl klarlagda innan undersökningen genomförs 
(Olsson & Sörensen 2011). Dessutom bör undersökningens varför och vad klargöras innan frågan om 
hur ställs. Den kvalitativa forskningsintervjun är ett ämnesinriktat samtal där två personer talar kring 
ett ämne vilket de båda har intresse av (Olsson & Sörensen 2011). Målet är att få nyanserade 
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beskrivningar av olika kvalitativa aspekter där det eftersträvas otolkade beskrivningar. Det viktiga är 
att få en så exakt bild som möjligt av vad den intervjuade vill förmedla. 

Olsson och Sörensen (2011) betonar tre viktiga saker att lägga på minnet vid intervjuer:  

• En intervju är en dialog mellan minst två personer, ett samarbetsvilligt klimat måste skapas för 
att få så bra upplysningar som möjligt. Intervjupersonen ska få känna sig viktig och tala till 
punkt. 

• Intervjupersonens upplysningar måste vara pålitliga.  
• Intervjun ska ge den information som intervjuaren är ute efter, intervjupersonen bör således 

svara på det intervjuaren frågar om för att ge svaren giltighet.  

4.4.3 Frekvensstudier 

Niebel och Freivalds (2014) förklarar att noggrann och detaljerad planering är ett måste innan en 
frekvensstudie påbörjas. Planeringen börjar med en preliminär uppskattning av de aktiviteter studien 
är tänkt att ge information om och grundar sig ofta på historisk data. I de fall där observatören inte 
kan göra en rimlig uppskattning, till exempel på grund av avsaknaden av data bör en pilotstudie 
genomföras som utgångspunkt för dessa uppskattningar.  Därefter är det möjligt att bestämma vilken 
noggrannhet som önskas av resultatet, med andra ord vilken tolerans eller felmarginal som är 
acceptabel inom en angiven konfidensnivå. Ett 95% konfidensintervall ses av Niebel och Freivalds 
(2014) som en allmänt vedertagen procentsats vid statistiska beräkningar.  

Vidare behöver antalet observationer fastläggas och med vilken frekvens de ska tas. Mängden 
observationer är avgörande för vilken noggrannhet resultatet får, ju fler desto högre validitet. Vilket 
innebär att ju längre den övergripande studien är desto större chans att observera de genomsnittliga 
förhållandena och på så vis lyckas fånga normala variationer i produktion. Observationsfrekvensen 
brukar bestämmas utifrån mängden observationer som behövs för studien samt hur mycket tid som 
är möjligt att avvara för datainsamling. Antalet observatörer samt komplexiteten av det studerade 
arbetet är ytterligare ett par faktorer vilka kan påverka valet av frekvens. Är observationstiden för kort 
eller antalet observationer för få är risken att resultatet blir missvisande då frekvensstudien inte 
representerar de typiska förhållandena.  

Enligt Niebel och Freivalds (2014) beräknas antal nödvändiga observationer för en viss noggrannhet 
genom följande formel:  

𝑛𝑛 =
𝑧𝑧𝛼𝛼/2
2 𝑝𝑝(100 − 𝑝𝑝)

𝑙𝑙2  

Ekvation 6, Beräkning av antal nödvändiga observationer (n) 
 

Där 𝑛𝑛 står för antal observationer, 𝑧𝑧𝛼𝛼/2
2  för konfidensintervallet, 𝑝𝑝 för sannolikheten att en händelse 

av intresse inträffar och 𝑙𝑙 för studiens felmarginal. Omvänt beräknas frekvensstudiens felmarginal 
enligt följande sätt:  

 𝑙𝑙 =  �
𝑧𝑧𝛼𝛼/2
2 𝑝𝑝(100 − 𝑝𝑝)

𝑛𝑛
 

Ekvation 7, Beräkning av felmarginalen (l ) 
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Niebel och Freivalds (2014) har sammanställt en lista över vad man behöver ta hänsyn till och tänka på 
vid frekvensstudier:  

1) Förklara och "sälj" in frekvensstudien innan du använder den. 
2) Begränsa individuella studier till liknande grupper av maskiner och operationer. 
3) Använd så stor provstorlek som möjligt. 
4) Ta enskilda observationer vid slumpmässiga tider, så att observationer registreras för alla 

timmar på dagen.  
5) Ta observationerna över en längre tid så att de är representativa för de faktiska förhållandena. 

4.4.4 Tidsstudier 

Niebel och Freivalds (2014) förklarar att innan en tidsstudie påbörjas måste vissa grundläggande krav 
realiseras, det är viktigt att arbetet som ska mätas är standardiserat och att det är en kompetent 
operatör med tillräcklig erfarenhet av jobbet som följs när mätningarna görs. Den minimala mängden 
utrustning för att genomföra en tidsstudie är stoppur och ett formulär där tiderna och eventuell övrig 
information noteras. Att videofilma är idealt när syftet är att fånga operatörernas metod eller 
tillvägagångssätt i en viss arbetssituation men också för att studera förfluten tid.  

4.4.5 Life Cycle Cost  

Under ett LCC-projekt läggs det ner tid på att ta reda på utrustningens kostnader och intäkter under 
systemets livslängd. För att få fram dessa uppgifter behöver vanligen en mängd bakgrundsdata 
sammanställas. Vilket till exempel kan innefatta driftsäkerhetsuppgifter för ingående komponenter, 
vilka i sin tur kan påverka både underhållskostnader och hur mycket som kommer att kunna tillverkas.    

Hagberg och Henriksson (2010) lyfter fram följande sätt för att få fram nödvändig bakgrundsdata:  

• Egen erfarenhet eller andras erfarenheter 
Att ta sig tid att bedöma och analysera data från ett uppföljningssystem över tillgängligheten 
på utrustningen, tidigare historik, maskinrapporter och andra dokument är viktigt för att ta till 
vara på den kunskap man har om sin befintliga utrustning. Oberoende experter och 
institutioner samt kollegor både i den egna och i andra branscher kan vara till hjälp.  

• Fråga leverantören 
Att redan tidigt i förberedelserna inför projektet informera potentiella leverantörer att en LCC 
upphandling är viktigt för att få uppgifter om tex driftsäkerhet för de ingående delarna. En 
egen bedömning kan göras om det uppstår svårigheter att få efterfrågat underlag,  
leverantören kan sedan låtas granska och godkänna denna efter eventuella korrigeringar.  

• Använda standarder och databaser 
Att följa fabriks- och branschstandarder säkerställer oftast en viss grundnivå på kvalitet  men 
kan också minska behovet av kompletterande utbildning och reservdelsinköp  

• MIL-HDBK-217 
MIL-HDBK-217 är en standard och programvara för funktionssäkerhetdata, den innehåller 
matematiska modeller för framtagning av funktionssäkerhetsdata för nästan alla typer av 
elektriska och elektroniska komponenter.  

• NPRD 
NPRD står för Non-Electronic Parts Reliability Data och är en handbok vilken innehåller 
felintensiteter för en stor mängd komponenter av bland annat mekanisk och elektromekanisk 
typ.  
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• OREDA 
OREDA står för Offshore Reliability Data och är en databas, skapad i syfte att samla in och 
utbyta driftsäkerhetsdata.  

Vidare förklarar Hagberg och Henriksson (2010) att det är viktigt att under tidens gång dokumentera 
vilka förutsättningar som gäller samt hur kalkyler har utförts. Underlaget behövs både i kommande 
efterkalkyler samt i samband med olika ändringar och diskussioner. Efter att alla bakgrundsdata är 
insamlad och bearbetade krävs beräkningsarbete vad gäller bland annat ekonomisk livslängd i år samt 
kalkylränta.   

Vid LCC-arbete är det även viktigt att låta alla berörda i till exempel underhåll, drift och konstruktion 
vara med och göra sina bedömningar i ett så tidigt stadium som möjligt. Förändringar som utförs i 
projektets början kostar betydligt mycket mindre än i driftstadiet. Det ökar också intresset för att vårda 
och köra utrustningen på bästa sätt.  

4.4.6 FMEA 

I allmänhet genomförs en FMEA som en kvalitativ analys, där sambanden mellan komponenters felsätt 
och motsvarande felkonsekvenser studeras. Vidare analyseras möjliga åtgärder för att förhindra eller 
reducera feluppkomst och felkonsekvenser (Bergman & Klefsjö 2012).  

Granskningen sker av en kompetent grupp, syftet är att få en klar bild av:  

• Felorsaker 
• Feleffekt på komponent/system 
• Felintensitet 
• Allvarlighetsgrad 
• Upptäcktssannolikhet 
• Beräkning av risktal  
• Rekommenderad insats/åtgärd 

 
Tillämpas en FMEA på en process delas denna upp i lämpliga processteg, för att markera viktiga 
komponenter eller system kan ett blockdiagram utnyttjas (Hagberg & Henriksson 2010). Huvudtanken 
är att betrakta varje tänkbart fel på systemets olika komponenter och kvantifiera vissa risker, 
information som sedan används för att rangordna felen (Bergman & Klefsjö 2012). Det finns olika 
metoder för hur den numeriska värderingen ska gå till. Bedömning sker genom förutbestämda kriterier 
där felintensitet (F), allvarlighetsgrad (A) och upptäcktssannolikhet (U) vägs ihop till ett risktal (Hagberg 
& Henriksson 2010). Risktalet betecknas ofta som RPN (Risk Priority Number), vilket beräknas som 
produkten av talen F, A och U (Bergman & Klefsjö 2012). Risktalet indikerar betydelsen av att sätta in 
åtgärder (Hagberg & Henriksson 2010).  

Resultatet från en utförd FMEA presenteras på en FMEA-blankett, som beroende på analysens syfte 
kan se lite olika ut (Bergman & Klefsjö 2012). FMEA är ett bra hjälpmedel för uppföljning i tiden, efter 
installation, ombyggnad och andra insatser (Hagberg & Henriksson 2010). 
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4.4.7 Riskbedömning  

Arbetsmiljöverket (2001) har tagit fram ett ABC för tillvägagångssättet kring en riskbedömning där (A) 
står för precisera den planerade ändringen, (B) för gör riskbedömningen och (C) för att åtgärda.  
Riskbedömningen ska genomföras innan ändringen äger rum och avse tiden efter genomförd 
förändring.  

Innan en riskbedömning genomförs är det viktigt att precisera den eller de ändringar som planeras (A), 
vilket kan göras genom att besvara följande frågor:  

1. Vad består ändringarna av?  
2. Var ska ändringarna genomföras?  
3. Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs av ändringarna?  

Nästa steg är att göra själva riskbedömningen (B), här bedöms de riskkällor som tros uppstå efter en 
genomförd förändring med avseende på ohälsa och olycksfall för berörda arbetstagare. Bedömningen 
kan behöva göras både på grupp- och individnivå och ska omfatta såväl fysiska som sociala och psykiska 
risker. Riskerna samt deras bedömda allvarlighetsgrad skrivs ner och är en viktig del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

Arbetsmiljöverket (2001) har gett några exempel på faktorer som kan innebära risk för ohälsa och 
olycksfall:  

• Tidspress 
• Stor arbetsmängd  
• Otydlig organisation 
• Dåligt anpassade arbetslokaler  
• Ensidigt upprepat arbete 
• Ändrad arbetsutrustning  
• Otydliga arbetsuppgifter 

De identifierade riskerna ska sedan åtgärdas (C). Riskkällor som inte kräver en direkt åtgärd ska skrivas 
ner i en handlingsplan som anger:  

• Vilka åtgärder som ska genomföras 
• När åtgärderna ska vara genomförda 
• Vem som ska se till att åtgärderna genomförs  

Slutligen, är det viktigt att kontrollera om genomförda åtgärder får den effekt som avses. 
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5. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel återges den aktuella situationen på företaget innan någon åtgärd genomfördes. 
Nulägesbeskrivningen innehåller beskrivningar på hur arbetssätt och transportvägar såg ut. 
Författarna fick skapa sig en egen uppfattning över situationen genom att ta reda på omfattningen av 
de olika arbetsmoment som ingår i problembeskrivningen. 

5.1 Observationer 
Ostrukturerade och direkta observationer genomfördes i ett utforskande syfte för att få en djupare 
förståelse för hur de monterade kamaxlarna hanteras i dagsläget samt deras flöde genom avdelningen. 
Att vara ute i produktionen och studera processen samt se de olika arbetsmomenten med egna ögon 
enligt genchi genbutsu var nödvändigt för att få en tydlig bild av situationen. Vid observationstillfällena 
studerades en till två operatörer beroende på aktuell bemanning, dessa personer informerades om 
observationernas syfte och bakgrund i förväg. De portaler som används för att flytta kamaxlarna vid 
avdelningens findel studerades också. Eventuella oklarheter kring specifika arbetsmoment, 
tydliggjordes genom att observatörerna ställde frågor och förde kortare samtal med operatörerna.  

Observationerna utfördes av två observatörer som båda var väl förberedda både teoretiskt och 
empiriskt. Teoretisk kunskap erhölls vid framtagandet av den teoretiska referensramen och empirisk 
genom en tydlig problembeskrivning från företaget. För att registrera vad som uppmärksammades 
under observationerna förde observatörerna anteckningar, vilka dokumenterades med papper och 
penna samt en kamera. Observationerna skedde vid flera tillfällen på företaget för att komplettera och 
fylla i luckor där viss information saknades. 

5.2 Packstationen 
En truckförare kör till kamaxelavdelningen och lämnar två pall med monterade kamaxelämnen som 
visas i figur 8, en pall rymmer 24 kamaxelämnen. Pallarna placeras på en uppmärkt yta, platsen är 
uppmärkt så att endast två pallar åt gången får plats på ytan. 

 

Figur 8, Två pall med monterade kamaxelämnen 
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Det är en operatör som arbetar på packstationen, varannan vecka är det två. Uppgiften för 
operatörerna som arbetar på packstationen är dels att försörja findelen med monterade 
kamaxelämnen. För att göra detta så hämtar operatören två pall med en ledstaplare som truckföraren 
sedan tidigare har lämnat på avdelningen. Pallarna består av en europall, mellanlägg och övrigt 
emballage så som plastpåsar och frigolit. två pall lämnas av operatören först vid packstationen där 
kamaxelämnena sedan packas om från pall till rack, packningen beskrivs ingående i kapitel 5.4. När 
ämnena är packade till rack så läses en kod av på kamaxlarna med hjälp utav en handskanner, detta 
för att starta artiklarna i ett datasystem där de exempelvis kan se hur många artiklar som har startats. 
Racken består av stålprofiler enligt figur 9. 

 

Figur 9, Rack bestående av monterade kamaxlar på ytan bredvid plockpositionen 

5.3 Transport av ämnen till findelen 
När ett rack är färdigpackat så består den av 24 kamaxelämnen. Operatörens uppgift är nu att 
transportera racket med hjälp utav en ledstaplare till findelen där de placeras i plockpositionen för 
ytportalen. Plockpositionen visualiseras i figur 10. 

 

Figur 10, Plockpositionen där operatören lämnar ämnena 
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Om det redan är fullt med kamaxelämnen i plockpositionen så placeras racket istället på en uppmärkt 
yta som finns bredvid plockpositionen på golvet i väntan tills att det finns plats för racket i 
plockpositionen. Om det är fullt i plockpositionen redan när operatören är där för att lämna racket så 
kan detta bero på fleras orsaker, exempelvis att det är ett FU-stopp på avdelningen vilket gör att 
ytportalen är avstängd för förebyggande underhåll och därmed har inte kamaxlarna tömts av 
ytportalen från plockpositionen. Figur 11 visualiserar hur inlastningen ser ut i findelen. 

 

 

Figur 11, Visualisering av inlastning av kamaxelämnena till findelen 

 

Ytportalen hämtar kamaxelämnena från plockpositionen för att sedan lämna dessa i en skyttel. Om 
det är fullt med ämnen i skytteln så placeras dessa först i en buffert. Om bufferten inte är rätt inställd 
så måste bufferten först ställas om, detta görs genom att operatören justerar uppläggspositioner för 
kamaxelämnena i bufferten samt att det görs ett kodbyte i portalprogrammet. Kodbytet måste göras 
för att ytportalen ska veta vilken artikeltyp som ska hanteras. 

När det är fem kamaxelämnen i skytteln så transporteras dessa automatiskt till findelen. När skytteln 
är framme med ämnena så kommer en linjeportal som automatiskt hämtar upp ämnena en åt gången 
och placerar dem i första maskinen i findelen för att påbörja bearbetning av kamaxlarna. Om maskinen 
redan bearbetar en kamaxel så placerar linjeportalen istället ämnena i en buffert innan de placeras i 
första maskin. 

5.4 Hantering av förpackningsmaterialet 
De pall som kommer in till avdelningen innehåller dels monterade kamaxlar men även 
förpackningsmaterial. Allt vad pallen innehåller utöver kamaxlarna visualiseras enligt tabell 1. 
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Tabell 1, Visualisering av pallens innehåll av förpackningsmaterial 

 

När pallen har placerats vid packstationen så sker ompackningen av de monterade kamaxlarna från 
pall till rack. Allt förpackningsmaterial i pallen slängs eller placeras i andra pallar som står i ställagen 
för återanvändning. Figur 12 visar hur packstationen ser ut. 

 

Figur 12, Visualisering av packstationen 

Förpackningsmaterialet samt kamaxelämnena hanteras enligt följande steg: 

1. Spännbanden klipps upp och slängs i soptunna brännbart enligt figur 12. 
2. Locket överst på pallen tas bort och läggs åt sidan på en ospecificerad plats. 
3. Översta plastpåsen tas bort och kasseras i kassation av plastpåsar enligt figur 12. 
4. Flyttar fem kamaxlar med hjälp utav lyftverktyg till racket. 
5. Wellpappmellanläggen placeras i en pall i ställaget för att senare återanvändas vid 

exportpackning i ett senare skede. 
6. Luftkudde slängs i soptunna brännbart enligt figur 12. 

Steg 1 – 6 upprepas tills att alla kamaxlarna är placerade i racket, efteråt sker följande: 

7. Plastlock i botten av pallen ligger kvar för att återanvända denna vid exportpackning i ett 
senare skede. 

Racket transporteras nu till findelen med hjälp utav en ledstaplare. Operatören låter europallen med 
tre kragar stå kvar på platsen enligt figur 12 för att återanvända denna för exportpackning vid ett 
senare skede. 
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5.5 Flödet av förpackningsmaterialet 
När soptunna brännbart enligt figur 12 är full så placeras denna utanför avdelningen för att tömmas 
av truckförare som ej ingår i avdelningens personal, detta sker oftast på måndagar och torsdagar. 
Behållaren som kallas för kassation av plastpåsar töms vid en miljöstation på avdelningen där 
operatören sedan får ringa en truckförare som kommer och tömmer allt från miljöstationen när det är 
fullt. 
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6. Genomförande 
I detta kapitel beskrivs genomförandet i projektet. De verktyg som användes som underlag för att 
analysera nuläget tas fram samt hur författarna gick tillväga för att implementera detta. 

6.1 Struktur 
Olika verktyg har använts för att analysera nuläget samt för att få fram omfattningen av de olika 
aktiviteter som är beskrivet i nulägesbeskrivningen. I projektet användes PDCA-metodiken som ett 
verktyg i förbättringsarbetets struktur, denna visas i figur 13. Detta projekt har endast befunnit sig i P-
fasen då bl.a. problem, mål och konceptförslag skulle fastställas och ingen implementering av 
koncepten skulle göras.  

 

Figur 13, Bild på den kaizen som har utförts i projektet 

På företaget används en kaizen som en visuell presentation av arbetet innehållande nyckelaktiviteter 
och figurer för att en utomstående som ej är insatt i projektet enkelt ska få en övergripande bild över 
vad projektet handlar om. Arbetet som presenteras i denna kaizen följer PDCA-metodiken, den 
datainsamling som gjordes med frekvensstudierna och tidsstudierna står med i kaizenmallen under de 
röda pilarna som innebär att det är i P-fasen som dessa aktiviteter har utförts. 
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6.2 Värdeflödesanalys 
En värdeflödesanalys utfördes för att följa processen och kartlägga kamaxlarnas väg genom flödet, 
resultatet presenteras i figur 14. Kartan visualiserar transportsträckor, buffertar och cykeltider (CT) 
som är relevanta för det monterade kamaxelflödet. 

 

Figur 14, Värdeflödesanalysen som utfördes, beskriver flödet på de monterade kamaxlarna från inplatsen till 
första maskin i findelen 

 

De gula trianglarna symboliserar buffertar och de siffror som anges under beskriver antalet monterade 
kamaxlar som befann sig i bufferten när analysen genomfördes i förhållande till det totala antalet 
platser. Under första bufferten i figur 14 går det att läsa 48/48 vilket innebär att det fanns 48 
monterade kamaxlar i bufferten av totalt 48 möjligt lediga platser, bufferten var därmed helt full. De 
svarta lastbilarna symboliserar att någon form av transport skett, texten under beskriver typ av 
transport samt hur lång tid den tog från en operation till en annan.  Blocken beskriver en operation 
eller aktivitet som utförs, dess cykeltider klockades vid genomförandet av värdeflödesanalysen. 

6.3 Frekvensstudier 
Ett av projektets delmål är att kartlägga nuläget för att på så vis samla in information som kan användas 
till att utveckla nya automationskoncept. För att få en bild av hur stor del av tiden som går åt till olika 
arbetsmoment vid hanteringen av de monterade kamaxlarna genomfördes en frekvensstudie.  

Innan frekvensstudien påbörjades hade flödet observerats för att författarna skulle kunna göra en 
preliminär uppskattning av vilka aktiviteter studien skulle ge information om. Hanteringen delades upp 
i mindre aktiviteter samt efter värdeskapande (VA), nödvändiga men ej värdeskapande (NNVA) och 
icke värdeskapande (NVA). Aktiviteterna beskrivs i tabell 2 där en kort förklaring beskriver vad 
aktiviteterna innebär. 
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Tabell 2, Visualisering av NNVA, NVA & VA aktiviteter samt en förklaring av dessa 

  

För att få en rimlig uppskattning av hur stor sannolikheten är att de olika aktiviteterna ska inträffa 
genomfördes en pilotstudie. Pilotstudien användes sedan till att beräkna antalet nödvändiga 
observationer. Under tiden pilotstudien pågick arbetade två operatörer på stationen, varannan vecka 
arbetar dock endast en operatör.   

Pilotstudien resulterade i 208 observationer och det uppdagades att ett arbetsmoment som tidigare 
inte definierats utfördes, omställning/kodbyte. Arbetsmomentet ansågs ge relevant information till 
projektet och det beslutades därför att aktiviteten skulle inkluderas vid genomförandet av den riktiga 
frekvensstudien.  

För frekvensstudien valdes ett konfidensintervall på 95 procent och därmed en felmarginal på fem 
procent, vilket ansågs vara tillräckligt noggrant för ändamålet av den orsaken att resultatet endast 
ligger till grund för vidare studier. Pilotstudien visade att packning till rack var den mest frekventa 
aktiviteten, med en procentandel på cirka 37 procent. Antalet observationer beräknades enligt 
ekvation 6: 

1,962 ∙ 37(100− 37)
52 ≈ 359𝑠𝑠𝑠𝑠 
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Med hjälp av Volvos egen mjukvara för frekvensstudier, utfördes studien med 30 sekunders intervaller 
under fyra timmar och cirka 15 minuter. Under tiden arbetade en operatör på stationen. 490 
observationer samlades in och packning pall ut visade sig utgöra 42 procent av den totala tiden. Med 
ett konfidensintervall på 95 procent beräknades den faktiska felmarginalen enligt ekvation 7: 

  

�1,962 ∙ 42(100− 42)
490

≈ 4,37% 

Då arbetet är standardiserat och repetitivt ansågs det ge en godtycklig bild av läget, trots att studien 
endast genomfördes under en dag och under en begränsad tidsperiod. Det finns en viss risk för att 
kortare och mindre frekventa aktiviteter inte har uppmärksammats, dessa anses dock inte vara 
tillräckligt stor relevans för projektet och dess resultat. 

Resultatet av frekvensstudien beskrivs enligt figur 15 och 16. 

 

Figur 15, Pajdiagram som visar antal observationer i procent som utfördes i frekvensstudien 
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Figur 16, Pajdiagram som visar fördelningen mellan värdeskapande (VA), icke-värdeskapande (NVA) och 
nödvändiga (NNVA) aktiviteter i procent som utfördes i frekvensstudien 

Rött indikerar att det är en icke värdeskapande aktivitet,  grönt innebär att det är en värdeskapande 
aktivitet och gult står för en nödvändig men ej värdeskapande aktivitet. Det flesta arbetsmoment ses 
idag som icke värdeskapande, Volvo har utefter egen standard för vad som är värdeadderande eller ej 
gällande bearbetning, bestämt att exportpackning är en värdeskapande aktivitet. Packning pall ut 
räknas därmed som värdeskapande (VA) och är grönmarkerad i figurerna 15 och 16 .  

Icke-värdeskapande aktiviteter orsakar tids- och kostnadsförluster utan att tillföra värde för kunden, 
därför anses det vara av stort värde att reducera eller bästa fall eliminera förekomsten av dessa. 
Frekvensstudien visade att packning till rack är den aktivitet som generera störst andel icke-
värdeskapande tid, enligt leanprinciperna kan detta arbetsmoment ses som överarbete. Eftersom 
packning mellan pall och rack inte tillför produkten något värde kan aktiviteten anses vara slöseri och 
därför vara angelägen att reducera eller eliminera. Hämta/lämna material sker ofta i samband med 
packningsmomenten vilket skapar slöseri i form av rörelse. Genom att utforma arbetet så att 
förekomsten av onödiga rörelser minskar eller försvinner helt kan ergonomiska fördelar och ökad 
produktivitet erhållas. En större del av tiden ägnades också åt transport med ledstaplare vilket normalt 
inte tillför något värde och  bör därför i största mån elimineras.   

6.4 Tidsstudier 
För att ta tiderna till tidsstudierna så användes ett tidtagarur, alla aktiviteter klockades fem gånger för 
att få ett medelvärde på hur lång tid aktiviteten tar att utföra. Fem gånger ansågs vara ett godtagbart 
antal från företagets sida då tiderna endast tas för att uppskatta tidsbesparingar för att visa hur dessa 
siffror kan reduceras med hjälp utav konceptförslagen. Aktiviteterna som operatören utförde 
konstaterades vara standardiserade då det fanns standardiserade instruktioner för de flesta aktiviteter 



39 
 

som de utförde. Tidsstudierna användes som underlag för att kunna beräkna fram vilken besparing i 
tid och kronor företaget skulle spara om detta exempelvis ersattes av en automationslösning.  

Tidsstudierna som togs fram gällande aktiviteterna som utfördes av operatören som jobbade i flödet 
för de monterade kamaxlarna visas i Tabell 3. Tabellen visar även hur medelvärdet togs fram i minuter 
och i timmar. 

Tabell 3, Tiderna som klockades i tidsstudien 

 

I problembeskrivningen beskrevs visualiseringen av kamaxelämnenas transportvägar från 
ämnesförrådet till första maskin i findelen i figur 1. med tiderna från tabell 3 genomförda kan det 
visualiseras ytterligare enligt figur 17 genom att det visar vilka tider som har klockats kopplat till figuren 
som visades i problembeskrivningen. Transport från plockposition till ställage enligt tabell 3 motsvarar 
transportsträckan tillbaka från plockpositionen till packstationen eftersom att ställaget är placerat där. 

 

 

Figur 17, Visualisering av aktiviteter som utförs kopplat till transportsträckorna 

För att räkna ut antalet detaljer ut ur findelen togs det ut data från ett datasystem som kallas för DUGA, 
detta datasystem är Volvos egna och där kunde cykeltider tas fram från flaskhalsmaskinen i findel 1 
för att räkna ut antalet monterade kamaxlar som kommer ut ur flödet per år. Dessa siffror får ej 
presenteras i rapporten på grund av sekretess, därför visas dessa istället i form av en variabel. 
Variabeln presenteras nedan: 

𝐷𝐷å𝑟𝑟 = Antal monterade kamaxlar ut ur flaskhalsmaskin per år 
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Med hjälp utav tidsstudiernas resultat i tabell 3 så kunde besparingspotentialen räknas fram. 
Besparingarna som presenteras i tabell 4 visar de kostnaderna som är kopplade till operatörens 
aktiviteter som en potential, med hjälp av siffrorna kan jämförelser ske för de olika konceptförslagen. 

Tabell 4, Uträkning av besparingspotentialen 

 

Variablernas betydelse är enligt följande: 

𝑠𝑠ℎ = Hur mycket tid aktiviteten tar att utföra i timmar 
𝐷𝐷𝐴𝐴 = Hur många detaljer som hanteras av operatören per aktivitet 
𝐴𝐴å𝑟𝑟 = Hur många aktiviteter som utförs av operatören per år 
𝑠𝑠å𝑟𝑟 = Hur mycket tid operatören lägger ner på aktiviteten per år 
𝐵𝐵å𝑟𝑟 = Besparing per år (SEK) 
𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = Total besparing per år (SEK) 

Antal detaljer per aktivitet  (𝐷𝐷𝐴𝐴) är lika med 24 eftersom att det är 24 monterade kamaxlar i varje pall 
som transporteras till findel 1. Aktiviteter per år (𝐴𝐴å𝑟𝑟) och tid för aktivitet per år (𝑠𝑠å𝑟𝑟) är skuggade 
eftersom att den årliga produktionen i flödet ej får avslöjas. Kostnad för en operatör per timme är 
360kr, denna kostnad är påhittad då sekretess  gäller på företaget vad gäller lönekostnaderna. 
Variabeln för operatörskostnaden per timme är: 

𝑘𝑘ℎ = 360kr 

Uträkningarna av besparingen per år, tid per år och aktiviteter per år i tabell 4 presenteras enligt 
följande: 

𝐵𝐵å𝑟𝑟 = 𝑠𝑠å𝑟𝑟 ∙ 𝑘𝑘ℎ 

𝑠𝑠å𝑟𝑟 = 𝑠𝑠ℎ ∙ 𝐴𝐴å𝑟𝑟 

𝐴𝐴å𝑟𝑟 =
𝐷𝐷å𝑟𝑟

𝐷𝐷𝐴𝐴
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6.5 Analys av LCC på befintliga utrustningar 
Uppgifterna kring analyserna av LCC togs fram med hjälp utav ett datasystem som företaget använder 
som kallas för VMMS. Där behandlas en stor mängd information, exempelvis hur omfattande haverier 
har varit på en utvald utrustning under hela dess livslängd samt de kostnader kopplat till dessa 
haverier. 

Analyser av LCC på befintliga utrustningar på företaget har utförts för att få en uppfattning över vad 
livstidskostnaden kan bli för en eventuell ny utrustning. Uppgifter togs fram från två utrustningar för 
att få en relevant uppskattning av vad LCC skulle kunna vara på två nya utrustningar. Ytterligare en 
anledning till framtagningen av LCC av utrustningarna är att få möjlighet till att räkna ut LCP mellan 
utrustningarna, för att kunna motivera till vilken utrustning som är att föredra ur ett LCC- och LCP-
perspektiv. Utrustningarna som analyserades var en inbana och en robotcell, uppgifterna som togs 
fram beskriver vilka underhållsaktiviteter som har utförts på utrustningarna under hela dess livstid. 
Även andra uppgifter har tagits fram, exempelvis: 

• Rotorsak identifierad? 
• Motåtgärd genomförd? 
• Finns kaizen? 
• MTTR (Meantime to repair). 
• MDT (Meantime break down and restart). 
• Anskaffningspris av utrustningen. 

Utöver det som nämnts ovan så har flera andra uppgifter tagits fram, dessa beskrivs i bilaga 1. 

Uppgifterna som togs fram gällande LCC-perspektivet sammanställdes i ett exceldokument där 
livstidskostnaderna mellan en inbana och en robotcell jämfördes, vilket visualiseras i figur 18. 
Exceldokumentet som användes fanns färdigt som en mall som företaget har skapat, 
livstidskostnaderna som togs fram matades in i exceldokumentet och därefter skapades diagrammet 
automatiskt. 

 

Figur 18, LCC-analys som jämför livstidskostnaderna mellan en inbana och en robotcell 
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6.6 Analys av TAK och OEE på en befintlig utrustning 
I ett program som heter DUGA som företaget använder kan analyser tas fram för utrustningar för att 
se historik över en mängd olika tillstånd. TAK- och OEE-analyser togs fram för en befintlig robotcell 
som redan finns på avdelningen idag. Syftet med analysen var att undersöka tillgängligheten och 
anläggningsutnyttjandet av robotcellen för att jämföra denna data med en motsvarande analys på en 
befintlig inbana på avdelningen. Användaren kan själv bestämma i programvaran under vilken 
tidsintervall som skall analyseras. DUGA hanterar ej data om kvalitetsutbytet då företaget har valt att 
hantera denna data på annat sätt. 

Tillgänglighet-, anläggningsutnyttjandet- och OEE-värdena togs fram i form av ett diagram där det 
framgår i procent vilka värden de respektive parametrarna har för en robotcell på avdelningen. 
Diagrammet presenteras ej i rapporten på grund av sekretess, dock beskriver tabell 5 vad de olika 
kategorierna som fanns med i diagrammet innebär. Exakt hur uträkningarna ser ut gällande TAK- och 
OEE-värdena presenteras i bilaga 2. 

Tabell 5, beskrivningar över TAK & OEE analysernas kategorier 
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6.7 FMEA-analyser 
För att identifiera tänkbara felkonsekvenser på produkten eller processen samt reducera uppkomsten 
av möjliga risker innan eventuell ny utrustning anskaffas har två FMEA-analyser utförts. Dessa är 
uppdelade efter semiautomatiskt samt helautomatiskt koncept. I arbetet användes en FMEA-mall som 
företaget har tagit fram, den baseras på det tillvägagångssätt som Bergman och Klefsjö (2012) 
beskriver. De utförda FMEA-analyserna presenteras i bilaga 3. Resultatet av dessa presenteras som en 
riskgraf där jämförelsen mellan analyserna av de olika koncepten tydliggörs, detta beskrivs i figur 19. 
Sannolikhet och konsekvens bestämdes med hjälp av ett poängsystem där ju högre siffra innebär desto 
större sannolikhet att risken ska inträffa. En hög siffra under rubriken konsekvens innebär också hög 
allvarlighetsgrad om risken skulle inträffa. I figur 19 står R9 under en röd ruta i matrisen för det 
helautomatiska konceptet, detta innebär att risken har fått fyra poäng på både konsekvens och 
sannolikhet. Betydelsen av att sätta in en åtgärd för att förhindra denna risk är därmed stor. 

 

Figur 19, Risktal för jämförelse FMEA-analyserna per konceptförslag 

6.8 Riskbedömningarna 
Riskbedömningar av de utarbetade konceptförslagen genomfördes för att identifiera vilka potentiella 
risker förslagen skulle kunna medföra med avseende på personsäkerhet.  En arbetsgrupp sattes ihop, 
de personer som ingick i arbetsgruppen visas i bilaga 4 samt resultatet av riskbedömningarna. De tre 
riskbedömningarna behandlade följande områden: 

• Helautomatiserat koncept 
• Semiautomatiserat koncept 
• Trucktrafik från inplats till findelen 

Tillvägagångssättet skedde enligt arbetsmiljöverkets ABC och en standardmall som företaget har tagit 
fram användes. Den beskriver vilka som var med vid riskbedömningen samt annan information så som; 
arbetsområde, riskkällor, åtgärder och vilka som är ansvariga för att utföra åtgärden.  
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För att de andra i arbetsgruppen skulle få en förståelse för vilka ändringar konceptförslagen skulle 
innebära, presenterades dessa genom en kort, visuell och muntlig beskrivning. Därefter identifierades 
och dokumenterades möjliga riskkällor samt åtgärder som skulle kunna sättas in för att förebygga 
dessa. Riskernas allvarlighetsgrad klassificerades genom att gruppen tillsammans bedömde ifall enskild 
risk har en låg- eller hög chans att inträffa. 
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7. Resultat 
I detta kapitel redovisas de resultat som författarna har kommit fram till under projektets gång. 
Resultatet innehåller beskrivningar av de konceptförslag som tagits fram samt motiveringar och 
argument för de olika koncepten. 

7.1 Helautomatiserat koncept  
Ett koncept på en automationslösning för att svara på frågeställningen gällande inlastning av 
monterade kamaxlar till findelen presenteras i figur 20. 

 

Figur 20, Visualisering av hur en automationslösning skulle kunna se ut 

Lösningen består av en cell med en robot placerad mellan findelens flöde 1 och 2. Utöver roboten 
behövs en soptunna för emballage. Istället för att operatören hämtar pallen från inplatsen på 
avdelningen för att packa om denna till rack vid packstationen skulle operatören köra pallen direkt till 
findelen. Tanken med konceptförslaget är att operatören skulle klippa upp spännbanden och ta bort 
locket till pallen för att sedan placera pallen i robotcellen. En ljusridå skulle brytas så att roboten inte 
kan röra sig under tiden som operatören är inne i cellen för att eliminera risken för kollisioner mellan 
robot och människa. Roboten skulle med hjälp av ett visionsystem plocka upp kamaxlarna för att sedan 
placera dem i skytteln. Roboten skulle även kunna hantera emballaget som finns i pallen, övrigt 
emballage slängs i soptunnan. Tom pall med kragar och lock byts ut av operatör. Tabell 6 beskriver 
pallens innehåll. 
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Tabell 6, Beskrivning av pallens innehåll 

 

Flödesdiagrammet i figur 21 visar hur arbetssekvensen skulle se ut i den helautomatiska 
konceptlösningen. 

 

Figur 21, Visualisering av arbetssekvensen för den helautomatiska konceptlösningen 
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7.1.1 Fördelar med helautomatiserat koncept 

Groover (2015) beskriver nio olika skäl till att företag automatiserar, att minska arbetskostnaderna 
samt minimera eller eliminera rutinmässiga manuella arbetsuppgifter är ett par av dem.  En 
helautomatisk lösning skulle medföra att mängden manuellt arbete, till största delen i form av 
packning från pall till rack försvinner. Att ta bort manuella arbetsuppgifter innebär lägre 
produktionskostnader samtidigt som repetitiva och tröttsamma arbetsuppgifter försvinner vilket ger 
bättre arbetsförhållanden (Groover 2015). I arbetsmiljölagen (SFS 2018:126) står det att teknik, 
arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för varken fysiska 
eller psykiska belastningar som kan orsaka ohälsa eller olycksfall. Möjligheter till variation, social 
kontakt och samarbete i arbetet ska eftersträvas.  Packningen mellan pall och rack är idag vid frekvent 
hantering både repetitivt och tröttsamt, ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv ger en helautomatisk 
lösning ergonomiska vinster och ökat socialt värde då dessa arbetsmoment försvinner.  

Enligt arbetsmiljölagen (SFS 2018:126) ska en av utgångspunkterna i arbetsgivarens förebyggande 
arbete vara att allt som är farligt ska ändras eller bytas ut så att risken försvinner. Om det inte är möjligt 
att ta bort risken helt och hållet ska arbetsgivaren istället vidta åtgärder för att minimera den. Groover 
(2015) nämner också att ökad säkerhet för arbetstagaren är ett skäl till att automatisera. 
Riskbedömningen visade att en helautomatisk lösning är förenad med vissa risker vad gäller 
personsäkerhet men att dessa anses låga och möjliga att minimera genom olika åtgärder. Jämförs 
denna riskbedömning med tidigare riskbedömning som har gjorts för dagens arbetssätt, försvinner en 
del av de säkerhetsrisker som då uppmärksammades eftersom att dessa arbetsmoment byggs bort (se 
bilaga 5).  

Toyota har identifierat sju olika huvudtyper av slöseri inklusive ett åttonde vilka anses vara källan till 
icke-värdeskapande aktiviteter, överarbete och rörelse är två av dessa (Peterson et al. 2009). 
Överarbete innebär att onödiga åtgärder och extra arbete sker, vilket kunden inte är villig att betala 
för. Att packa om kamaxlarna från pall till rack är en form av extra arbete vilket inte tillför produkten 
något värde och är därför förenat med rent slöseri. Elimineras eller reduceras förekomsten av onödiga 
rörelser kan produktiviteten öka (Peterson et al. 2009). Med en automationslösning försvinner 
ompackningen samt förflyttningar i förbindelse till detta arbetsmoment, vilket skulle kunna resultera i 
kortare ledtid och högre produktivitet. Antalet nyttjade buffertplatser vid ytportalen skulle också 
minska vilket ger lägre lagerkostnader. Stora buffertar och lager är ofta nödvändiga då interna 
processer inte håller vad de lovar dock ger dessa upphov till längre ledtider samt onödiga transport-
och lagerkostnader (Liker 2009).  

7.1.2 Nackdelar med helautomatiserat koncept 

En helautomatisk lösning är trots fördelarna förenad med en hel del svårigheter. Tanken bakom en 
sådan lösning är att effektivisera inlastningen av de monterade kamaxlarna så att slöseri och icke 
värdeadderande aktiviteter minimeras eller i bästa fall elimineras. Tidsstudien som genomfördes i 
början av projektet för att kartlägga nuläget beskrivs i kapitel 6.4, resultatet av denna ger en uträkning 
av den totala besparingen 𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 som företaget skulle erhålla om de manuella arbetsuppgifter som 
processen kräver idag hade eliminerats med hjälp av en automationslösning. Nackdelen är att en 
helautomatisk lösning är förenad med höga kostnader, dels i rena maskinkostnader men också i form 
av arbetskostnader för t.ex. installation. Arbetsmiljölagen (SFS 2018:126) ställer krav på att den 
enskilda arbetsgivarens ekonomiska situation inte ska få påverka nivån på arbetsmiljön. Det är alltid 
nödvändigt med en nyanserad bedömning av vad lagen kräver, insatserna för att förbättra 
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arbetsmiljön får inte vara orimliga i förhållande till de resultat som kan uppnås. Kostnaden för en 
arbetsmiljöåtgärd måste därför alltid vägas mot den förbättring som kan åstadkommas och 
rimligheten i den tänka åtgärden måste bedömas. Vilket kan betyda att en arbetsgivare avstår från en 
väldigt dyr åtgärd som endast ger en marginell förbättring av arbetsmiljön. Den totala besparingen är 
idag långt ifrån den investeringskostnaden som en helautomatisklösning skulle innebära.  Dessutom 
anses de arbetsmiljömässiga fördelarna inte väga upp kostnaderna för de resultat som en eventuell 
förändring skulle ge.  

Att hantera kamaxlarna i en pall men omkringliggande material i olika former är komplext. Tekniken 
finns, men det är ingen garanti för att det skulle fungera felfritt och utan komplikationer i praktiken. 
Robotplockning med guidande visionsystem och andra former av sensorer har visat sig framgångsrikt 
med hög grad av pålitlighet för pallar eller lådor med en typ av föremål med en relativt enkel form 
(Kaipa et al. 2016). När pallarna är komplexa, exempelvis vid förekomsten av flera olika föremål i 
samma pall reduceras robotens plockpålitlighet (Kaipa et al. 2016). Pallarna med monterade kamaxlar 
innehåller flertalet olika material utöver kamaxlarna, vilket trots visionteknik skapar en stor osäkerhet 
kring robotens möjlighet att hantera kamaxlarna och omkringliggande emballage utan problem. Det 
finns också olika arbetssätt från leverantören vilket innebär att pallens innehåll inte alltid är detsamma. 
Antalet plastpåsar kan variera, plastpåsen kan också vikas ihop på olika sätt vilket skapar 
oförutsägbarhet och försvårar robotplockningen. Vid en eventuell vidareutveckling av detta koncept 
skulle det därför vara en god idé att undersöka möjligheterna till en annan form av packning för att på 
så vis underlätta för roboten.  

Visionsystem möts av vissa utmaningar, så som föremålens utseende, överlappande föremål, 
ljusvariationer eller reflektioner samt slumpmässigt staplade eller placerade föremål (Kim et al. 2012). 
Ljusvariationer och reflektioner från omgivningen är ytterligare faktorer som skulle kunna påverka 
robotens tillförlitlighet.  

7.1.3 Återbetalningskalkyl helautomatiserat koncept  

En enklare lönsamhetsbedömning gjordes med hjälp av en återbetalningskalkyl för att få en 
uppskattning av hur lång tid det tar innan investeringen är återbetald. Skulle den beräknade tiden 
understiga företagets krav på återbetalningstid ger det en signal på att investeringen bör genomföras 
(Ax, Johansson & Kullvén 2015).  

Grundinvesteringen för en helautomatisk lösning beståendes av en robotcell med nödvändiga detaljer 
och funktioner samt installation har uppskattats till cirka fem miljoner kronor. Det årliga 
inbetalningsöverskottet utgörs av summan för den årliga besparingen som ges då arbetsmomentet, 
packning från pall till rack försvinner. Beräkningen har gjorts utan hänsyn till kalkylränta och efter 
ekvation 5: 

 

5 000 000 kr

235 260 kr
 = 21,3 år 

 

Enligt återbetalningsmetoden skulle en helautomatisk lösning för fem miljoner kronor vara återbetald 
först efter 21,3 år. Vilket ur ett återbetalningsperspektiv visar på att investeringen är långt ifrån 
lönsam, då företagets krav för återbetalningstid är betydligt lägre för denna typ av investering. 



49 
 

7.2 Semi-automatiserat koncept  
Förslaget för ett semi-automatiserat konceptet visualiseras enligt figur 22. 

 

Figur 22, Visualisering av semiautomatiskt konceptförslag 

Konceptförslaget innebär förändringar av operatörens arbetssätt samt investering i ny utrustning 
beståendes av en inbana till findel 1 och travers med tillhörande lyftkrok för pålastning av banan. Det 
nya arbetssättet skulle reducera antalet arbetsmoment, notera skillnaden mellan figur 1 och figur 23 

 

Figur 23, Visualisering över kamaxlarnas transportvägar för semiautomatiskt konceptförslag 

Det semiautomatiska förslaget utgörs av en inbana som skulle placeras innan första maskinen (OP Y) i 
flöde 1, vilket innebär att befintlig buffert tas bort. Operatören placerar pallen i änden av inbanan och 
förflyttar kamaxlarna, en åt gången till inbanan med hjälp av travers och lyftkrok. Konceptet kräver en 
intilliggande plats för soptunna där brännbart emballage kan slängas samt en plats för kassation av 
plastpåsar. Konceptförslaget förändrar inte hanteringen av förpackningsmaterialet vilket beskrivs 
närmre i kapitel 5.4 utan det sker endast en geografisk förflyttning av arbetsmomentet. Eftersom att 
artiklarna måste startas med hjälp av handskanner, behövs även en plats för dator med uppkoppling 
till ett nätverk.  

I och med att bufferten i findel 1 tas bort innebär det en förändring av antalet buffertplatser för de 
monterade kamaxlarna. Tanken är att de platser som finns tillgängliga på inbanan ska fungera som en 
mindre buffert. Värdeflödesanalysen i figur 14 beskriver vad antalet buffertplatser innan första 
maskinen i findel 1 är i nuläget. Konceptförslaget medför också att buffertplatserna för skytteln 
försvinner samt att buffertplatserna vid ytportalen inte kommer att nyttjas. Antalet buffertplatser som 
försvinner till följd av en semiautomatisk lösning  är 125st. 
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7.2.1 Fördelar semi-automatiserat koncept  

Enligt Groover (2015) är automation inte alltid det rätta svaret för en given produktionssituation. Ett 
semi-automatiserat koncept skulle inte eliminera all förekomst av manuellt arbete eller allmänt slöseri 
men kan vara ett alternativ till dagens arbetssätt. En fördel med konceptförslaget är att packningen 
från pall till rack försvinner samt logistiken gällande rackhanteringen, vilket ger en besparing som 
beskrivs i tabell 3. Skulle en operatör lasta upp kamaxlarna direkt på ett transportband istället för att 
packa om dem till rack, finns det möjlighet att låta en operatör ifrån findelen sköta upplastningen och 
tillsynen av transportbandet vilket minskar arbetskostnaderna. Besparingen för detta beräknades 
genom tidsstudien, där tiden för att lyfta upp 24 kamaxlar ur en pall till en befintlig inbana klockades. 
Resultatet av dessa tider jämfördes med tiden för existerande arbetssätt vilket visade att det tog cirka 
hälften så lång tid att lasta inbanan som att packa från pall till rack. 

Enligt Arbetsmiljöverket (2001) ska en riskbedömning genomföras innan en ändring av arbetsmiljön 
äger rum och avse tiden efter genomförd förändring. Företaget har tidigare utfört en riskbedömning 
av packstationen där operatören i dagsläget främst utför sina arbetsuppgifter, så som ompackning 
mellan pall och rack. En del säkerhetsrisker skulle försvinna i och med detta konceptförslag, som 
exempelvis nummer sju i riskbedömningen som visas i bilaga 5 ”Transport av 4(5) fyllda racks till 
inlastningscell, grovdel. Racks ej glidit i läge på instyrningstappar, rasrisk.”. Risken försvinner eftersom 
att dagens arbetssätt ersätts av andra arbetsuppgifter. För att tydliggöra detta visas ett urklipp av den 
utförda riskbedömningen vilken presenteras i bilaga 5. 

Hagberg och Henriksson (2010) anser att det är angeläget att peka på den ökande betydelsen av att 
följa upp kapitalbindning i anläggningar och material vid kostnadsberäkningar. Det semi-
automatiserade konceptet skulle leda till färre buffertplatser vilket reducerar kapitalbindningen. 
Denna reducering skulle innebära omfattande besparingar för företaget, uträkningen för detta 
presenteras i figur 24. Företaget använder en egen modell för att räkna ut dessa kostnadsreduceringar 
med hänsyn till minskade lager med lagerhållningsränta, som beskrivs i kapitel 2.5.1. Hagberg och 
Henriksson (2010) nämner att det förekommer att företag använder sig av en generell 
lagerhållningsränta. 

 

 

Figur 24, Visualisering över uträkningen för besparingar av kapitalbindning 

 

Hagberg och Henriksson (2010) nämner att målet med en nyanskaffningsprocess är att välja den 
utrustning som ger högsta möjliga livstidsvinst. Ur ett LCC-perspektiv är en semiautomatiserad lösning 
förenad med låga kostnader för både användning och underhåll, vilket bidrar till en god 
livstidsekonomi. I figur 25 visualiseras en jämförelse av dagens driftkostnader och vad 
livstidskostnaderna skulle bli med en inbana och en robotcell. 
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Figur 25, LCC-analys som jämför livstidskostnaderna mellan utrustningarna och dagens driftkostnader 

AS IS som är den svarta linjen i figur 25 visar vad dagens kostnader är för arbetssättet av inlastning och 
transport av de monterade kamaxlarna, dessa kostnader räknades ut i kapitel 6.4 som en 
besparingspotential. Det som även framgår i figuren är att en investering av en inbana skulle löna sig 
efter ungefär ett år, medans en robotcell inte skulle löna sig efter mer än tio år. 

7.2.2 Nackdelar semi-automatiserat koncept  

Den enda transport som kunden normalt brukar vara beredd att betala för är den som sker då 
produkten skickas till kunden, interna transporter tillför inget värde och ses som ett slöseri (Peterson 
et al. 2009). Logistiken kring kamaxlarna skulle återstå eftersom att de fortfarande måste transporteras 
till findelen ifrån avdelningens inplats där logistikpersonalen lämnar dem.    

Att hantera pallen direkt vid findelen skulle också innebära förändringar vad gäller hanteringen av 
förpackningsmaterialet, vilket skulle innebära att nya arbetssätt måste bestämmas för detta. Detta 
gäller dock inte om konceptet skulle kombineras med förbättringsförslaget gällande internlogistiken 
som presenterades i kapitel 7.3. 

Det semiautomatiserade konceptet medför att antalet buffertplatser minskar. Att reducera antalet 
artiklar i lager kan ses som ett alternativt sätt till att nå den mest ekonomiska tillgänglighetsnivån 
(Hagberg & Henriksson 2010). Detta kan dock innebära vissa risker som inte har analyserats närmre 
under projektet. 

7.2.3 Återbetalningskalkyl semi-automatiserat koncept 

För att bedöma lönsamheten för den semiautomatiska lösningen med återbetalningstid som faktor, 
gjordes en återbetalningskalkyl även för detta koncept. Grundinvesteringen för inköp av inbana och 
travers samt nedmontering av befintliga buffertplatser uppskattas till trehundratusen kronor. Det 
årliga inbetalningsöverskottet utgörs av den besparingen som ges av minskade arbetskostnader med 
avseende på bemanning då packning från pall till rack försvinner. Dessutom utgörs den av besparingen 
som kan ges i form av kapitalbindning. Beräkningen har gjorts utan hänsyn till kalkylränta och efter 
ekvation 5: 

300 000 kr
250 648 kr

 = 1,2 år 
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Skulle den beräknade tiden understiga företagets krav på återbetalningstid ger det en signal på att 
investeringen bör genomföras (Ax, Johansson & Kullvén 2015). Enligt återbetalningsmetoden skulle en 
semiautomatisk lösning för trehundratusen kronor vara återbetald efter cirka ett år. Med tanke på 
företagets återbetalningskrav för mindre investeringar ger det en signal om att investeringen bör 
genomföras. 

7.3 Förbättringsförslag av internlogistik 
Internlogistiken presenterades först i figur 1 där det beskrivs vilka uppdrag som operatören har. 
Förbättringsförslaget av internlogistiken visualiseras i figur 26, notera skillnaden mellan figur 1 och 
figur 26. 

 

Figur 26, Visualisering över kamaxlarnas transportvägar för förbättringsförslag av internlogistiken 

Förslaget består av att en AGT skulle ersätta operatörens uppgift i att transportera pallen från 
avdelningens inplats till den nya inplatsen på findel 1. De arbetsuppgifter som försvinner för 
operatören ersätts med att lasta den nya inbanan som beskrivs i kapitel 7.2 eller lasta in i den nya 
robotcellen som presenterades i kapitel 7.1 direkt från pallen som AGTn har placerat på den nya 
inplatsen. De arbetsuppgifter som skulle försvinna från operatören är att packa om från pall till rack 
vid packstationen samt att transportera racket till findelen. AGTn i förbättringsförslaget skulle även 
transportera tillbaka pallen från den nya inplatsen till packstationen när denna är tom. Den tomma 
pallen skulle sedan användas för exportpackning vilket ej beskrivs mer detaljerat i denna rapport då 
exportpackning ej ingår i arbetet. AGTn skulle bestå av en automatiserad ledstaplare som 
visualiserades i figur 3, samt hur denna skulle navigera och fungera presenterades i kapitel 2.3.2.  

Viktigt att påpeka i detta förbättringsförslag är att AGTn måste kombineras med antingen det semi- 
eller helautomatiserade konceptförslaget för att findelen i dagens läge går det inte att lasta in de 
monterade kamaxlarna utan att förändra inlastningen. Idag placeras kamaxelämnena i ett rack som 
sedan placeras i plockpositionen, detta förbättringsförslag bygger helt på att inlastningen sker från en 
pall och inte från ett rack. 

7.3.1 Fördelar med förbättringsförslaget av internlogistik 

Om en AGT skulle ersätta delar av operatörens arbetsuppgifter som beskrivs i kapitel 7.3 så skulle detta 
innebära att flera NVA-aktiviteter skulle elimineras från operatören. I figur 16 beskrevs fördelningen i 
procent på de aktiviteter som hade observerats, sammanlagt var det 54% som var NVA av den tid som 
operatören lägger ner på aktiviteter. Genom att ersätta aktiviteter som utförs med en AGT istället 
skulle medföra en reducering av 47% på de NVA-aktiviteterna samt 2% på de NNVA-aktiviteterna. Figur 
27 visualiserar hur detta skulle se ut ifall en AGT skulle ersätta arbetsuppgifterna som beskrevs i kapitel 
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7.3. Viktigt att påpeka är att NVA packning till rack 24% i figur 27 försvinner eller reduceras även med 
konceptförslagen, vilket innebär att reducering av denna NVA-aktivitet ej är unikt för detta 
förbättringsförslag. 

 

 

Figur 27, Visualisering över de aktiviteter som skulle tas bort ifall de ersattes av en AGT 

I kapitel 6.4 beskrevs hur besparingspotentialen räknades ut, ifall AGTn skulle användas för att ersätta 
operatörens aktiviteter så skulle besparingen visualiserad i tabell 4 gälla. Om detta förbättringsförslag 
kombineras med det hel- eller semiautomatiserade konceptet så skulle det skilja lite i besparingen då 
packning mellan pall och rack försvinner helt i det helautomatiserade konceptet, men i det 
semiautomatiserade koncept skulle denna aktivitet endast reduceras, då det blir en upplastning från 
pall till inbanan istället för att aktiviteten försvinner helt. 

Det finns fler aktiviteter som en AGT skulle kunna utföra istället för en operatör vad gäller transporter 
av material, det kan exempelvis vara andra transporter som inte ingått i arbetet. 

7.3.2 Nackdelar med förbättringsförslaget av internlogistik 

En AGT skulle ställa krav på att avdelningen har ordning och reda på golvet i AGTns arbetsområde, om 
saker står i vägen för AGTn skulle detta stoppa den och en operatör måste då ingripa för att exempelvis 
flytta pallen och återställa denna, detta var en risk som uppdagades efter intervjun enligt bilaga 6. 
Även andra saker är viktiga enligt Volvo GTO (2018) som att AGTn behöver fixerade positioner för 
exempelvis en pall så att den enkelt kan hämtas upp. 

Som beskrevs i kapitel 7.3.1 så finns det möjlighet att AGTn kan utnyttjas till att utföra andra 
transporter än de som är beskrivet i detta arbete, detta kan även ses som en nackdel då den inte skulle 
utnyttja sin fulla kapacitet. Analyser behöver utföras för att undersöka ifall fler arbetsuppgifter skulle 
kunna utföras av AGTn. 
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7.4 Analys av resultatet 
Projektets mål var att ta fram ett ändamålsenligt alternativ utifrån ett ekonomiskt resurssnålt 
perspektiv med minimala mängder slöseri och syfte att förbättra inlastningen av de monterade 
kamaxlarna till findel 1. Genomförandet resulterade i två konceptförslag där för- och nackdelar med 
de olika koncepten gavs. Att investera i ett helautomatiserat koncept visade sig bli allt för kostsamt i 
förhållande till den besparing som kan erhållas. Det semiautomatiserade konceptet ses som ett bättre 
alternativ då det innebär en lägre anskaffnings- och livstidskostnad samt att en högre besparing kan 
ges i form av kapitalbindning om antalet buffertplatser reduceras.  

Ur ett LCC-perspektiv är kapitalkostnader, driftkostnader och underhållskostnader viktiga faktorer att 
ta hänsyn till för att få fram ett alternativ där utrustningen kostar så lite som möjligt sett över hela 
livslängden (Hagberg & Henriksson 2010). Som beskrivs i kapitel 6.5 så togs den totala 
underhållskostnaden över utrustningarnas livslängd fram genom en LCC-analys vilket visade att en 
robotcell uppskattas vara cirka 17 gånger dyrare än en inbana. Det semiautomatiserade konceptet 
anses därför vara det bästa alternativet då livslängdskostnaderna för en robotcell till största 
sannolikhet är mycket större än för en inbana. 

Personal på företaget har delat med sig av sina erfarenheter och gett en bild av varför processen ser 
ut som den gör i dag, intervjuerna har sammanställts i bilaga 6. Tillverkningsfördelningen mellan solida 
och monterade kamaxlar är i dagsläget cirka hälften av vardera och går igenom varsitt flöde. Flöde 1 
är idag anpassat efter monterade kamaxlar medans de solida tillverkas i flöde 2. Det finns dock tillfällen 
då solida kamaxlar går igenom flöde 1, exempelvis när beläggningen i flöde 2 är hög eller vid olika typer 
av maskinproblem. Detta är en faktor som skulle kunna påverka de framtagna koncepten. Vid en av 
intervjuerna framgick det till exempel att syftet med bufferten innan första maskinen har varit att täcka 
upp för de omställningar som tidigare skedde av grovdelens härdverk då solida kamaxlar även 
tillverkades i flöde 1. En sådan omställning innebar en stopptid på mellan sex och åtta timmar, vilket 
är anledningen till den stora mängden buffertplatser som finns idag. Om endast monterade kamaxlar 
skulle köras i findel 1, finns det eventuellt möjlighet att minska mängden buffertplatser. I 
konceptförslaget för en semiautomatisk lösning kan det bli problematiskt att köra solida kamaxlar i 
flöde 1 om bufferten där skytteln lämnar av kamaxlar försvinner. I det givna förslaget har denna tagits 
bort för att frigöra yta och minska kapitalbindningen.  

Båda konceptförslagen skulle innebära att ytportalen och dess buffertplatser inte hade utnyttjats 
längre, vilket reducerar tiden och mängden hantering av kamaxlarna, förmodligen skulle det medföra 
minskat slöseri i form av lager och överarbete. Denna besparing är svår att uppskatta då det idag inte 
finns ett system som sparar historik för hur länge och hur många som befinner sig där per år. Det kan 
antas bidra till ytterligare besparingar men är inget som har utretts närmre inom ramarna för detta 
projekt.  

Konceptförslagen kräver att pallarna transporteras till findelen och därmed återstår ett 
ställningstagande gällande pallarnas internlogistik.  Under framtagningen av ett helautomatiserat 
koncept studerades hur transporten av kamaxlarna från inplatsen till findelen skulle lösas. En 
undersökning gjordes för att utreda om logistikpersonalen skulle kunna lämna pallen med de 
monterade kamaxlarna direkt till findel 1 istället för att placera dem vid inplatsen vilket görs idag. Att 
överlåta transporterna av pallar från findelen till logistikpersonalen innebär endast en omfördelning 
av kostnaderna då dessa hamnar på en annan avdelning och därför förkastades förslaget. 
Säkerhetsmässigt skulle det också finnas en viss olycksrisk i och med att det ligger en gångväg precis 
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intill truckgången. För att förhindra olyckor hade staket och grindar behövt sättas upp, vilket i sig 
medför en kostnad. En riskanalys för detta arbetssätt utfördes också, den presenteras i bilaga 4 med 
namnet Trucktrafik från inplats till findel. 

Det finns en möjlighet att kombinera det semiautomatiserade konceptförslaget med 
förbättringsförslaget av internlogistiken som presenterades i kapitel 7.3, vilket innebär att även 
transportsträckorna för operatören skulle elimineras. Därav skulle en större besparing kunna beräknas 
som vinst i konceptförslaget. 

AS IS är den svarta linjen i grafen som står för det nuvarande arbetssättet i figur 28. Om en investering 
i en inbana samt en AGT skulle ske så skulle detta motsvara den gröna linjen som heter Ny 
inbana&AGT. Förslaget skulle betala tillbaka sig efter ungefär tre år. Förslaget att investera i en inbana 
som är den blåa linjen vid namnet Ny inbana skulle löna sig först efter ungefär två år. Om de båda 
alternativen jämförs med varandra beräknas en inbana i kombination med AGT bli mer lönsam efter 
ungefär fem och ett halvt år, vilket medför att detta är det bästa alternativet på lång sikt. 

 

Figur 28, LCC-jämförelse mellan investering i både en inbana samt en AGT mot endast en inbana 

Enligt företaget så skiljer de på hårda- och mjuka besparingar, detta framgick genom ett möte som 
författarna hade med en från personalen på företaget. I arbetet så reduceras arbetsuppgifter från 
operatören genom konceptförslagen, men dessa reduceringar innebär att det endast är mjuka 
besparingar som företaget skulle tjäna på. Mjuka besparingar innebär att exempelvis arbetsuppgifter 
tas bort eller reduceras, men alla arbetsuppgifter tas inte bort helt från en operatör, vilket innebär att 
operatören fortfarande har en lönekostnad och att arbetsuppgifter i området fortfarande finns kvar. 
Hårda besparingar innebär att operatörens arbetsuppgifter skulle tas bort helt, vilket skulle innebära 
att företaget skulle kunna reducera avdelningen med en operatör, då tjänar företag en hel årslön för 
en operatör på arbetsområdet varje år. 
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8. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras projektet, eventuella svårigheter som har uppstått under projektets gång vid 
användandet av valda metoder samt vad som hade kunnat göras annorlunda.  

8.1 Hållbar utveckling 
Projektet tillhörande denna rapport kommer inte direkt att påverka den hållbara utvecklingen på 
grund av att projektet endast kommer att ta fram konceptuella förslag för en eventuell 
implementation. Om företaget väljer att genomföra konceptet så finns det möjligheter att 
energiförbrukningen minskar, dock finns det även en risk för att energiförbrukningen skulle öka, vilket 
skulle påverka den hållbara utvecklingen negativt. Detta beror på vilken typ av utrustning som tas fram 
samt hur transporterna mellan kamaxelämnenas inplats och findelen skulle se ut efter 
implementation. Det är mest troligt att ett eventuellt införande skulle påverka energiförbrukningen 
positivt då hanteringen i findelen idag förflyttar kamaxelämnet i flera olika steg innan den placeras i 
första maskinen i findelen. Detta innebär att det går att anta att energiförbrukningen kommer att 
minska då konceptet visar att antalet steg som kamaxelämnen förflyttas med kommer reduceras. Om 
antalet steg med förflyttningar reduceras så blir det färre rörelser med ytportalen och skytteln vilket 
innebär att energiförbrukningen borde minska. 

Med avseende på hållbar utveckling kan det vara viktigt att undersöka de leverantörer som är 
intressanta för en eventuell investering för att se ifall de jobbar mot en hållbar utveckling vid 
framtagning av sin utrustning. ABB har publicerat en rapport om deras mål gällande hållbar utveckling, 
i den presenteras hur mycket skadligt material som påverkar miljön under de senaste fem åren, där 
merparten har reducerats enligt rapporten (ABB 2017). Utav denna anledning så kan ABB anses som 
ett seriöst företag att investera ny utrustning ifrån då de har mål och kan påvisa att de faktiskt minskar 
sina utsläpp. Gröndahl och Svanström (2011) nämner att hållbar utveckling innebär att nutidens behov 
ska kunna mötas utan att riskera kommande generationers behov. Genom att använda sig av 
exempelvis en ABB-robot i det hel-automatiserade konceptet så skulle direkta kopplingar kunna göras 
till det Gröndahl och Svanström menar utav den anledningen att ABB visar att de minskar sina utsläpp 
vid framtagning av utrustningen. 

8.2 Analys av LCC och FMEA 
Som beskrevs i kapitel 6.5 så hämtades data från ett system kallat VMMS för att få information över 
vilka kostnader och aktiviteter som har funnits på befintliga utrustningar på företaget som liknar det 
som skulle tas fram i konceptförslagen. Med denna data kunde en tydligare förståelse över vad LCC 
skulle kunna bli för konceptförslagen då det är liknande utrustningar som har analyserats. Även fast 
en ny utrustning antagligen inte hade haft exakt samma kostnader över sin livslängd så ansågs det som 
en relevant indata till konceptförslagen för att få en ungefärlig förståelse över vilka kostnader det 
skulle kunna bli vid nyanskaffning av en liknande utrustning.  

Andra uppgifter togs även fram, så som rotorsaksanalys och ifall motåtgärd är genomförd på ett 
problem i den befintliga utrustningen. Detta ansågs även vara relevant att analysera eftersom att de 
haverier som tidigare utrustningar har haft kan även den nya utrustningen få, därför ansågs det vara 
relevant att ta denna information i beaktning för att eventuellt kunna undvika liknande haverier i 
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framtida utrustningar av samma typ som den som analyserats. Några av problemen som uppdagades 
i de tidigare utrustningarna presenteras i bilaga 1. 

FMEA-analyserna som utfördes presenteras i bilaga 3, dessa analysera visar att det helautomatiserade 
konceptet skulle medföra större risker än det semiautomatiserade konceptet. Figur 19 visar en 
sammanställning av båda FMEA-analyserna för att det visuellt ska bli enklare att tyda dem. Dessa risker 
behöver inte nödvändigtvis spegla verkligheten då det endast är en uppskattning över vilka risker 
respektive koncept skulle kunna medföra vid eventuellt införande. 

8.3 Analys av värdeflödesanalysen 
Vid kartläggningen av nuläget gjordes en värdeflödesanalys då det i ett tidigt skede av projektet ansågs 
vara ett relevant verktyg. I problembeskrivningen nämndes det att transporter sker mellan inplats och 
findelen där det finns lagerytor där pall eller rack placeras innehållande kamaxlar. Då 
värdeflödesanalysen beskriver buffertstorlekar samt cykeltider i operationer så kunde VSM tillämpas 
som ett verktyg vilket enligt teorin anser ska vara relevant för denna typ av process för att kartlägga 
nuläget. 

En värdeflödesanalys utfördes i projektet och i figur 14 visas resultatet efter genomförandet av denna. 
Det som kunde konstateras efter att värdeflödesanalysen var utförd är att den inte gav projektet 
särskilt mycket information som kunde användas i arbetet. Det som vi fick fram var buffertstorlekar på 
följande; inplatsen till avdelningen, inplats till findelen, plockpositionen, buffert i findelens ytportal 
samt bufferten innan första maskin till findelen. Med denna information i vetskap så kunde dock en 
uppskattning ske över hur mycket kamaxlar i buffert som skulle minskas ifall ett införande skulle ske 
av semi- eller hel-automatiserat koncept, vilket bidrog till beräkningarna för reduceringen av 
kapitalbindning. 

8.4 TAK/OEE-analysernas resultat 
TAK/OEE-analyserna som genomfördes på en befintlig robotcell gav inte särskilt mycket information 
som var relevant att presentera i rapporten, tanken var att robotcellen och en befintlig inbana skulle 
analyseras för att sedan jämföras om vilket alternativ som var bäst att använda med hänsyn till 
tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbytet. Programmet DUGA är inte uppkopplat för 
avdelningens inbanor så det kunde inte analyseras i arbetet. Därav gav TAK/OEE-analyserna endast en 
bild över hur en robotcell historiskt sett har presterat på avdelningen. Resultatet av analysen kan 
användas vid en eventuell investering i en ny robotcell till hel-automatiserat koncept för att bestämma 
i exempelvis en teknisk specifikation över vad tillgängligheten förväntas vara på en ny utrustning. 
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9. Slutsats och framtida arbete 
Detta kapitel presenterar arbetets slutsatser vilket innebär att de viktiga resultaten presenteras samt 
vilka fokusområden som bör undersökas i framtiden. 

9.1 Slutsats 
Syftet med projektet var att ta fram förbättringsförslag på inlastningen av monterade kamaxlar till 
findelen genom att analysera nuläget för att sedan ta fram två olika konceptförslag. Ett av målen var 
även att ta fram förbättringsförslag för internlogistiken. För att uppnå syftet med arbetet så har 
följande mål behövt uppfyllas: 

• Ta fram konceptförslag för semi- och helautomatiserad inlastning av monterade 
kamaxelämnen samt ett förslag gällande internlogistiken. 

Arbetet resulterade i två olika konceptförslag för inlastning av monterade kamaxlar till findelen, samt 
ett förbättringsförslag för internlogistiken presenterades. Det viktigaste resultatet är att det semi-
automatiserade konceptet skulle vara det att föredra än det hel-automatiserade konceptet då de 
senast nämnda är väldigt kostsamt med hänsyn till inköpspris och livslängdkostnader. Även fast fler 
manuella moment skulle försvinna med hel-automatiserat koncept så skulle det inte betala tillbaka sig 
på flera år.  

Förslaget gällande internlogistiken skulle reducera ytterligare arbetsmoment då en AGT skulle utföra 
transporterna från inplatsen till findel 1 istället för operatören. Förbättringsförslaget av 
internlogistiken skulle kunna kombineras med antingen det hel- eller semiautomatiserade 
konceptförslaget. 

Författarna av detta arbete föreslår att företaget borde implementera det semiautomatiserad 
konceptförslaget om företaget lyckas reducera avdelningen med en operatör för att få hem den stora 
vinsten, samt att möjligen kombinera det semiautomatiserade konceptet med en AGT beroende på 
om de i framtiden lyckas implementera denna på ett bra sätt där även fler arbetsuppgifter ersätts av 
AGTn. 

9.2 Framtida arbete 
Det som är viktigt att kolla på innan en implementering av ett konceptförslag skulle kunna vara vad 
det innebär att förändra buffertstorlekar i findel 1, i arbetet har endast intervjuer skett med personalen 
om vilka risker som kan uppstå ifall bufferten skulle reduceras, därför bör en noggrannare analys 
genomföras för att få reda på vad detta kan påverka. 

Förpackningsmaterialet som pallen med kamaxelämnena innehåller är en fråga som ofta kommit upp, 
en utredning av förpackningsmaterialet är något som skulle kunna utredas i framtida arbeten. Om 
förpackningsmaterialet i pallen kunde reduceras så skulle det eventuellt bli enklare att införa ett 
helautomatiserat koncept då roboten enklare skulle kunna hantera materialet eller så skulle dagens 
arbetssätt se annorlunda ut vilket medför att andra lösningsförslag kanske är bättre som ej har tagits 
fram. 

I förbättringsförslaget gällande internlogistiken så presenteras det att en AGT skulle sköta transporten 
av monterade kamaxlar från inplatsen på avdelningen till findel 1. För att utnyttja en AGT maximalt 
samt för att få en större besparing skulle en AGT kunna beläggas med fler aktiviteter än vad den skulle 
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göra i förbättringsförslaget. Detta är något som skulle kunna utredas i framtida arbete. Det har inte 
gjorts i detta arbete på grund av att det skulle innebära att andra typer av arbetsuppgifter skulle 
behöva analyseras vilket inte ingick i detta arbete. 

Utifrån synsättet angående hårda- och mjuka besparingarna som nämns i kapitel 7.4 anser författarna 
av detta arbete att det är viktigt att i framtiden fortsätta undersöka vad operatören i det aktuella 
arbetsområdet ytterligare har för arbetsuppgifter att utföra, med hjälp av undersökningen så skulle 
eventuellt arbete i framtiden kunna reducera även dessa arbetsuppgifter så att företaget kan reducera 
avdelningen med en operatör för att tjäna in de hårda besparingarna. Alla arbetsuppgifter för 
operatören i arbetsområdet har inte analyserats då det ej ingått i arbetet för att operatören även utför 
andra arbetsuppgifter som inte har med inlastning av de monterade kamaxlarna att göra. 
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Bilaga 1 – Analys av LCC på tidigare utrustningar 
Exempel på uppgifter som har tagits fram kopplat till kapitel 6.5 Analys av LCC. 
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Bilaga 2 – Uträkning av TAK- & OEE-värdena 
Denna bilaga beskriver hur TAK- och OEE-värdena räknats ut. 

Total utrustningseffektivitet (OEE) 
OEE är en formel som används för att beräkna effektiviteten i ett specifikt arbetsområde. Följande 
gäller för OEE: 
 
• Beräknas alltid med den planerade produktionen (PP) 
• Beräknas alltid på ett arbetsområde 
• OEE för ett produktionsområde beräknas inte i denna version 
I DUGA (med automatisk datainsamling) mäts den faktiska förlusttiden. Detta är annorlunda jämfört 
med den vanligaste OEE-formeln. OEE är i DUGA beräknad med följande formel: 
 
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝐴𝐴 ∙ 𝑃𝑃 ∙ 𝑄𝑄 
 
• A (Tillgänglighetskvot) 

• Standard OEE: A = produktionstid (Pt) / planerad produktionstid (PP). 
Var produktionstiden är planerad produktionstid minus tillgänglighetsförluster. DUGA-
systemet mäter den aktuella tiden för tillgänglighetsförluster, vilket i sin tur ger följande 
formel: 

• A = (Planerad produktionstid (PP) - DUGAs uppmätta tid för A-förluster) / Planerad 
produktionstid (PP) 

• P (Prestandaförhållande) 
• Standard OEE: P = (Ideal cykeltid ∙ Totalt antal producerade delar (TNP)) / Produktionstid (PP) 

 
Standard OEE-beräkningen låser P-värdet vara till högst 100%. Detta menar att arbetsområdet inte kan 
producera snabbare än den perfekta cykeltiden. I DUGA får utrustningen producera snabbare. Om den 
verkliga cykeltiden är snabbare än den perfekta cykeltiden kommer det att minska de andra P-
förlusterna. Om cykeltiden är snabbare, meddelar DUGA den. DUGA mäter den faktiska tiden för 
resultatförluster. Prestandaförhållandet beräknas med följande formel: 

P = (Produktionstid (Pt) - DUGAs tid för P-förluster) / Produktionstid (Pt) 
 
 
• Q (kvalitetsförhållande) 

• Standard OEE: Q = totalt antal korrekt producerade detaljer (CPP) / totalt antal producerade 
detaljer (TNP) 

• DUGA skiljer kvalitetsförlusterna i justeringar, omkörning och kassationer. Observera att 
justering och omkörningar inte beräknas i P-förlusterna ovanför. Observera också att endast 
förluster från analyserade arbetsområden beräknas, kassationer som uppstår i andra 
arbetsområden ingår inte. Eftersom DUGA mäter den faktiska tiden för kvalitetsförlusterna 
beräknas formeln för kvalitetsförhållandet som: 

• Q = (Nettoproduktionstid (NPT) - DUGAs uppmätta tid för Q-förluster) / Netto produktionstid (NPT) 

EOEE är en annan formel för att beräkna effektiviteten i ett arbetsområde. EOEE är ett procentvärde 
som OEE, vilket visar hur effektivt arbetsområdet har producerat korrekta delar baserat på möjlig 
produktionstid (PPT). EOEE kan också beräknas på samma sätt som OEE om planerade förluster 
beaktas. EOEE-värdet beräknas med följande formel: 
 
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝐴𝐴 ∙ 𝑃𝑃 ∙ 𝑄𝑄 
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• Pf (Planeringsform) 
 
• Pf = (Möjlig produktionstid - DUGAs tid för Planerade förluster) / Möjlig produktionstid. 

TEEP är ännu ett sätt att beräkna effektiviteten i ett arbetsområde. TEEP är ett procentvärde, som 
OEE och EOEE, vilket visar hur effektivt arbetsplatsutrustningen har producerat korrekta delar 
baserat på tillgänglig produktionstid (AT), t.ex. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om 
året. TEEP beräknas med följande formel: 
 

𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃 =
𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃

(𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇 ∙ 𝐴𝐴𝑇𝑇)
 

 
 
• CPP (korrekt producerade detaljer) = totalt antal producerade detaljer (TNP) - antal kassationer. 
 
• TPH = teoretiska detaljer / h. 
 
• TEEP kan också beräknas på samma sätt som OEE om planerade arbetstimmar (Af) och Planerade 
förluster (PL) beaktas med hjälp av Planeringsformuläret (Pf). TEEP-beräkningen i DUGA utförs enligt 
följande: 
 
• 𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝑃𝑃 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝐴𝐴 ∙ 𝑃𝑃 ∙ 𝑄𝑄 
där: 
• Af (Planerade arbetstimmar förluster) 
 
• Af = (Tillgänglig produktionstid (AT) - DUGAs tid för förlust av planerad arbetstid) / Tillgänglig 
produktionstid (AT) 

Tillgänglighet (A) 
Detta är procentvärdet mellan tiden för felaktiga arbetscykler (Td) och produktionstid (Pt). 

 
Tillförlitlighet (R) 
Detta är ett procentvärde mellan antalet felaktiga cykler (Nf) och antalet cykler (NC). (Volvo GTO 
2018) 
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Bilaga 3 – Resultat av FMEA-analyserna 
Denna bilaga visar hur FMEA-analyserna som utfördes ser ut. 

FMEA för helautomatiskt koncept: 
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Fortsättning på FMEA för helautomatiskt koncept: 
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FMEA för semiautomatiskt koncept: 
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Bilaga 4 – Riskbedömningar som utfördes 
Denna bilaga visar de riskbedömningar som utfördes kopplat till konceptförslagen. Utöver 
riskbedömningar till konceptförslagen så genomfördes även en riskbedömning på trucktrafiken i 
avdelningen då det var ett arbetssätt som eventuellt skulle utredas ifall detta skulle ändras i något av 
konceptförslagen. 
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Bilaga 5 – Urklipp på tidigare utförd riskanalys av 
packstationen 
Denna bilaga visar en tidigare utförd riskanalys av packstationen. Vissa risker skulle elimineras genom att 
förbättringsförslaget semi-automatiserat koncept skulle implementeras. 
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Bilaga 6 – Intervju som utfördes 2018-12-05 
Denna bilaga visar vad som personalen på företaget ansåg viktigt att tänka på baserat på tidigare 
erfarenheter gällande buffertstorlekar, AGC och AGT. 

Intervju utförd 2018-12-05 

Frågor Svar 

Syfte med bufferten innan första maskin 
i findel 1? 

Täcka omställningstiden när de solida kamaxlarna 
produceras i findel 1 

Varför valdes monterade kamaxlar att 
bearbetas i findel 1? 

• Högre kamslipskapacitet i findel 1 

Kan vi ta bort eller minska bufferten 
innan första maskin i findel? 

• Det anses som mål att endast köra monterade 
kamaxlar i findel 1 i framtiden. De monterade 
kamaxlar har inget behov av buffert så som de 
solida har på grund av att de dels inte behöver 
bearbetas i grovdelen. 

Jämförelse AGC / AGT AGC 

• Billiga 
• Ej lika stabila som AGT (baserat på erfarenheter) 
• Ej lika flexibla som AGT (trånga utrymmen, tar 

mer yta vid transport samt magnetremsa i golvet 
behövs där denna skall köras). 

• Många kostsamma delar behöver köpas till 
denna AGC (Extra batteri, battery exchange tool). 

AGT 

• Dyrare 
• Laserpaneler monteras i väggarna för att få AGTn 

bestämda vägar, relativt enkel att programmera 
• Mycket flexibel i arbete (kan åka bakåt, göra 

flexibla svängningar) 
• Standardiserade arbetssätt är viktigt (fixerade 

positioner för att hämta exempelvis pall är 
nödvändigt för att AGT ska kunna manövrera 
själv) 

Slutsats AGC / AGT AGT är att föredra då denna: 

• kan hantera tyngre laster än AGC. 
• Är flexibel och kan manövrera på ett bättre sätt 

en AGC. 
• Behöver inte sätta upp magnetremsor i golvet 

(magnetremsorna kan slitas och behöva att 
ersättas). 

• AGT kan hjälpa till med mer aktiviteter än bara 
att transportera kamaxlar från inplats till 
plockpositionen, som exempelvis: transportera 
tomt emballage tillbaka till packstation, köra iväg 
fulla soptunnor med mera. 
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Bilaga 7 – Data tillhörande frekvensstudien 
Denna bilaga visar alla observationer som gjordes kopplat till frekvensstudien som presenterades i kapitel 
6.3. 

Namn: hantering monterade kamaxlar  
Intervall: 30   
    
 Från Till  
Tillfälle 2018-10-23 09:45 2018-10-23 11:30 
    
Tillfälle 2018-10-23 12:23 2018-10-23 14:50 
    
    
Kategori Aktivitet Totalt Operatör 1 
NNVA administration 9 9 
NNVA omställning/kodbyte 10 10 

NVA 
transport med 
ledstaplare 45 45 

NVA packning till rack 116 116 
NVA hämta/lämna material 69 69 
NVA rast 4 4 
NVA skiftbyte/möte 26 26 
NVA övrigt 6 6 
NVA Ej ifyllda 16 16 
VA packning pall ut 205 205 
 Totalt 490 490 
    
    
Kategori Aktivitet Totalt Operatör 1 
VA packning pall ut 41,84% "41,84 %" 
NNVA administration 1,84% "1,84 %" 
NNVA omställning/kodbyte 2,04% "2,04 %" 

NVA 
transport med 
ledstaplare 9,18% "9,18 %" 

NVA packning till rack 23,67% "23,67 %" 
NVA hämta/lämna material 14,08% "14,08 %" 
NVA rast 0,82% "0,82 %" 
NVA skiftbyte/möte 5,31% "5,31 %" 
NVA övrigt 1,22% "1,22 %" 
    
    
Kategori Antal Procent  
NNVA 19 3,88%  
VA 205 41,84%  
NVA 266 54,29%  
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