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Sammanfattning 
Examensarbetet utfördes våren 2018 på Scanias axel- och växellådsmontering i 
Södertälje. Axel- och växellådsmonteringen består till största del av manuella 
monteringsstationer men också till en del av automationslösningar för skruvdragning.  
Huvudmålet för examensarbetet är att så långt som möjligt automatisera tre manuella 
monteringsstationer, med delmålen att redovisa nuläget med eventuellt nödvändiga 
förändringar i processen samt identifiera tekniska lösningar för automation. De 
tekniska lösningarna för automation ska vara nedbrutna i en budget och payback för 
eventuell investering. Mål och avgränsningar för rapporten återfinns i 
inledningskapitlet.  
 
För att få operations- och produktkännedom inleds examensarbetet med en praktik på 
de berörda monteringsstationerna. Vidare fortsatte arbetet med litteraturstudier för att 
ge en teoretisk referensram. Den teoretiska referensramen används dels i rapporten 
samt även som underlag för ett flertal intervjuer med forskare på KTH och Scania, samt 
med kollegor inom produktionsteknik. För att finna tekniklösningar utfördes intern 
benchmark på flera av Scanias produktionsenheter. Intern benchmark och 
litteraturstudie har varit grunden för examensarbetets benchmark. I kapitel 2.1 
återfinns en utförlig beskrivning av examensarbetets arbetsmetod samt de metoder som 
tillämpats.  
 
De monteringsmoment som utförs på den line där de manuella monteringsstationerna 
är placerade är att sammanfoga skruv-, press-, limförband. En beskrivning av linen och 
vilka monteringsmoment som utförs på vardera station återfinns i kapitel 4.2, figur 9. 
De monteringsoperationerna som utförs på de manuella monteringsstationerna är 
skruvilägg, mutteräntring, limning, dragning, lagerpressning och avlyft.  
 



 

 

Examensarbetet visar i kapitel 6.2 de tekniklösningar som kan användas för automation 
av de fyra manuella monteringsstationerna. Tekniklösningarna är identifierade under 
intern benchmark på Scania. Tekniklösningarna bryts ned i investeringsuppskattningar 
vilka presenteras i kapitel 6.3, tabell 15. Tekniklösningarna uppskattas att för hela 
systemet kräva en investering på 16.5 till 22.5 miljoner kronor. En investering i 
tekniklösningarna ger då en årlig besparing om fem positioner vilket resulterar i en årlig 
besparing om 2.5 miljoner kronor. Payback-tid för investeringen (kapitel 6.3, tabell 16) 
blir då 6.6 till 9 år. 
 
Fördelar med att automatisera de manuella monteringsstationerna blir att de 
ergonomiska repetitionsbelastningarna för operatörerna minskar (kapitel 3.4 och 4.4) 
samt att kvalitetssäkring av limförband kan utföras vilket i nuläget är utmanande. 
Utmaningarna med att automatisera blir att skapa värde för fler företagsdelar i 
samband med automationsinvesteringen samt skapa en flexibel automationslösning 
vilken kan möta framtida produkt- eller produktionsvolymsförändringar.  
 
En rekommendation i att investera i examensarbetets framställda tekniklösningar för 
automation kan inte ges, däremot rekommenderas att studera vidare hur ett alternativ 
skulle se ut för att vara flexibelt nog att möta framtida förändringar samt skapa för flera 
delar av företaget vid investering. 
 

Nyckelord 
Scania, automation, manuell montering, benchmark, payback, utveckling 
produktionssystem, monteringssystem, Green Lean, hållbarhet i produktion, människa-
robot samarbete  



 

 

 
 

 
 

 Bachelor of Science Thesis  
TRITA-ITM-EX 2018:177  

 
Automation of manual assembly stations 

   
  Felicia Färjsjö 

Jonas Åhlin 

Approved 

2018-06-03 
Examiner KTH 

Claes Hansson 
Supervisor KTH 

Monica Bellgran 
 Commissioner 

SCANIA CV AB 
Contact person at company 

Daniel Lindbäck 

 
Abstract 
The thesis project is conducted during spring of 2018 at Scania axle and transmission 
assembly in Södertälje. The axle and transmission assembly consists in large parts of 
manual assembly stations but also of automatic tightening solutions.  
 
The main objective of the thesis project is to automate three manual assembly stations 
as far as possible. The main objective where divided into three assignments. First 
assignment is to identify and describe the work stations current state. Second 
assignment is to identify and propose necessary changes of the current process. Last 
assignment is to identify technical solutions for automation and present investment, 
budget and calculate time for payback. Objectives and delimitations of the thesis project 
is found in the introduction chapter.  
 
To gather knowledge of the product and assembly line an practice period where 
conducted during the first week of the thesis project. To reach an academic perspective 
of our thesis a literature review was conducted. The theoretical frame of reference is 
used during the project in two different ways, as a theoretical background to our 
objective and also as an basis for several interviews with researchers and senior 
colleagues at Scania. In order to meet the third assignment to identify technical 
solutions an internal benchmark was performed on several of Scanias production units. 
Internal benchmark and literature review has been the basis of the proposed technical 
solutions. Chapter 2.1 contains a description of work method of the thesis and the 
methods applied.  
 
The manual assembly operations performed on the assembly line are to assemble screw, 
press and adhesives conjoins. A description of the manual assembly operations is found 
in chapter 4.2, Figure 9. The assembly operations performed on the manual assembly 
stations are screw and nut placement, adhesive application, bearing placement and lift. 
 



 

 

The thesis describes in chapter 6.2 the technical options for automation solutions 
applied to the four manual assembly stations. The technical options are identified 
through the internal benchmark at Scania. The technical options are presented as 
estimated investments in Chapter 6.3, table 15. The technical option is estimated to an 
investment of 16.5 to 22.5 million sek. The technical solution results in an annual saving 
at 2.5 million sek., which gives an 6.6 to 9 years payback time (Shown in Chapter 6.3, 
table 16).  
 
The automation solution the thesis project proposes has advantages in that the 
ergonomic repetitions are significantly reduced (chapter 3.4 and 4.4) and contributes to 
ensure quality of the adhesive application of the conjoint. Challenges with the proposed 
automation system is to create additional value cross functional through the 
organization and to design a solution that is flexible enough to meet changes in products 
and/or production flow.   
 
Recommendation for investment in the thesis projects automation solution cannot be 
given due to the lack of future flexibility and additional value to another part of the 
organization. The thesis project shows significant advantages for automation solution in 
terms of ergonomics and quality. The recommendation is to continue the study of how 
an investment in an automated solution can create a cross functional value and 
contribute to product flexibility.  
 
Key-words 
Scania, automation, manual assembly, benchmark, payback, design of production 
system, assembly system, Green Lean, sustainable production, human-machine 
collaboration  
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Nomenklatur  

AGV – Autonomous Guided Vehicle 
Differentialväxel – möjliggör olika rotationshastighet på hjul 
Diffhushalva – del till differentialväxel 
Diffline – monteringsline för differentialväxel 
DL – monteringsstation på Diffline 
DT – Scanias transmissionsmontering, axlar och växellåda 
DTMT – arbetsgrupp produktionsteknik axlar 
Energy Kaizen – arbetsmodell för att identifiera och reducera energi-slöserier 
Kronhjul – del till differentialväxel 
MIKA – intern investeringskalkyl 
Pinjon – utgör tillsammans med kronhjulet en vinkelväxel som överför vridmoment 
och rotation från motor till drivhjul 
SES – Scania Ergonomic System 
SHE – Scanias prioriteringar Safety, Health, Environment 
SPS – Scania Production System 
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1   Inledning  
I det inledande kapitlet introduceras arbetet genom att kort beskriva ämnen som 
produktionsutveckling och automation samt företaget Scania CV AB. Detta följs av 
en mer konkret problemdefinition och en beskrivning av examensarbetets syfte och 
mål. Inledningskapitlet avlutas med de angivna avgränsningarna som satts för 
examensarbetet.  

1.1   Introduktion  
För tillverkande företag blir det allt viktigare med produktionsutveckling för att öka 
sin produktivitet, säkra konkurrenskraft och sin plats på marknaden. I 
populärvetenskapliga tidskrifter avhandlas i samband med produktionsutveckling 
automationsteknikens landvinningar samt begrepp som Smart Factory och Industri 
4.0, där detta visar en rörelse mot ökad automation. Även ur ett historiskt perspektiv 
är det tydligt att industriella processer drivs mot automationslösningar. Automation 
tillämpas i huvudsak i områden där hög kvalitet och noggrannhet eftersträvas, i 
områden som kräver stabilitet i monotona och repetitiva operationer och i de 
områden som för människan är skadliga på kort eller lång sikt. Automation är ett 
framtidsområde där tydliga kopplingar finns till IT, elektronik, ekonomi, miljö och 
människa-maskin samarbete. 

Scania CV AB är ett globalt företag med försäljning och service i över 100 länder och 
har sammanlagd 49 000 anställda. Scania levererar kundspecifika tunga lastbilar, 
bussar, motorer och finansiella tjänster på många marknader och har 
produktionsenheter i Europa, Sydamerika samt Asien. På Scania arbetar man efter 
Scania Production System (SPS) vilken är en produktionsfilosofi som bygger på det 
etablerade konceptet lean production och inkluderar Scanias grundvärderingar, 
huvudprinciper, kärnvärden och prioriteringar. Dessa presenteras i ”Scania huset” 
vilket är en visuell beskrivning av SPS (se vidare i kapitel 3).  

Scanias vision är att vara ledande inom hållbara transportlösningar och ”de vill 
förändra världens transporter till att bli rena, säkra och effektiva där förflyttning av 
människor och gods möjliggörs och därmed bidrar till den ekonomiska och sociala 
utvecklingen, utan att riskera miljön eller människors hälsa” (Scania 2018). 

Fokus ligger på ”effektiva lösningar med låga koldioxidutsläpp i syfte att stärka 
kundens lönsamhet” (Scania Sverige, 2018). Scanias huvudkontor är placerat i 
Södertälje där också majoriteten av Scanias arbetsområden och 
tillverkningsanläggningar är belägna.  

En av tillverkningsanläggningarna i Södertälje är växellåde - och axelmonteringen 
(benämns på Scania som DT) där det i nuläget utförs en mängd olika 
monteringsarbeten där en stor del av dessa är manuella. I manuella 
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monteringsarbeten kan det finnas ergonomiska- och produktivitetsmässiga vinster att 
göra med hjälp av automation.  

1.2   Problemställning  
På växellåde- och axelmonteringen (DT) utförs montering av differentialen till 
centralväxeln på en line vilken kallas diffline. Idag är diffline till stor del 
automatiserad med undantag från fyra stycken stationer (kallade station DL3, DL11, 
DL15 och DL16). Dessa fyra manuella monteringsstationer är bemannade med tre 
montörer totalt där arbetsinnehållet består skruv-, mutter-, lagerplacering, 
applicering av låsningsvätska, byte av pressdorn och lyft. Då dessa arbetsmoment är 
manuella finns en risk att kvalitetsbrister och repetitiva arbetsmoment uppstår samt 
att arbetsmiljön inte är tillfredställande och utvecklande för montören. För att 
undvika dessa kvalitetsbrister, repetitiva arbetsmoment samt ostimulerade 
arbetsmiljön för montören utreds hur långt dessa fyra manuella monteringsstationer 
kan automatiseras. Scania önskar av examensarbetet en utredning på hur långt dessa 
manuella monteringsstationerna kan automatiseras, hur en sådan 
automationslösning kan se ut och vad den nedbrutna budgeten och payback för en 
eventuell investering av automationslösningen skulle bli. 

1.3   Syfte  
Examensarbetets syfte är att utreda hur långt de manuella monteringsstationerna DL- 
3, 11, 15 och 16 på Scanias monteringsline diffline kan automatiseras samt att beräkna 
storleken på eventuella investeringar och payback för en sådan automationslösning.  

1.4   Mål  
Målet med examensarbetet är att ta fram ett lösningsförslag för att så långt som 
möjligt automatisera de manuella monteringsstationerna DL3, DL11, DL15 och DL16. 
För att säkerställa att lösningsförslaget är tillräckligt komplett som underlag till ett så 
kallat business case, vilket innebär en utredning av om en investering av den 
föreslagna lösningen är lönsam för Scania, bryts målet ned i följande delmål: 

•   Att kartlägga nuläge, monteringsinnehåll samt eventuella nödvändiga 
förändringar av processerna på de berörda stationerna 

•   Att identifiera möjliga tekniska lösningar för automation av de manuella 
monteringsstationerna DL3, DL11, Dl15 och DL16. 

•   Att presentera en nedbruten budget och payback för eventuella investeringar 
av den föreslagna automationslösningen.  

Ovanstående mål är satta av uppdragsgivaren Scania och utgör tillsammans med 
avgränsningarna uppdragets omfattning. 
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1.5   Avgränsningar  
För att säkerställa att nå de uppsatta målen för examensarbetet har avgränsningar 
tagits fram. Dessa avgränsningar presenteras i listan nedan.  

Examensarbetet avgränsas till att: 

•   Inte göra benchmark mot externa företag 

•   Inte specificera leverantör av lösningen 

•   Inte förändra verkstadslayout avseende yta och placering  

•   Inte förändra produktionsflöde 

•   Inte eftersträva en lägre takttid än nuvarande 

•   Inte förändra befintlig monteringssekvens 

•   Inte beröra produktförändringar  

Avgränsningarna är givna i det ursprungliga uppdraget från Scania eller framtagna 
tillsammans med handledare från Scania eller KTH.  
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2   Metod  
I kapitlet beskrivs arbetsprocessen och de metoder som tillämpats för att nå 
projektets uppsatta mål. De metoder som tillämpats och beskrivs i kapitlet är 
litteraturstudie, intervju, intern benchmark, observation, praktik, kollegiala samtal, 
intern dokumentation och verktyg för analys. I rapporten kommer engelska ord 
markeras med kursiv text.  

2.1   Tillvägagångssätt  
Examensarbetets tillvägagångssätt har styrts av önskan att möta och samtala med 
flera olika personer. För att knyta kontakter, optimera inlärning under den 
avgränsade tiden samt inspireras av erfarna och engagerade personer i organisationen 
och ämnet. Processen har även präglats av målet att ”lära sig något nytt varje dag, och 
om inte, ändra arbetssätt” vilket har påverkat författarna av rapportens ständiga 
strävan efter utveckling och förbättrat arbetssätt.  

Tillvägagångssättet i examensarbetet har systematiskt stämts av varje vecka med 
handledare från KTH samt från Scania. För att ge vägledning, se att arbetet håller rätt 
riktning och träffar målet. De veckovisa avstämningarna har även givit 
projektgruppen möjlighet att stanna upp och reflektera kring utfört arbete samt 
planering och strukturering av kommande arbete. Dagliga Puls-möten har genomförts 
i syfte att planera arbetet och fördela arbetsuppgifter där fördelningen av 
arbetsuppgifter möjliggjorde en parallellitet i utförande, säkerställde progression 
samt möjliggjort att flera perspektiv täcks i examensarbetet. Fokus har hela tiden 
legat på hur det dagliga arbetet säkerställer att projektgruppen träffar målet.  

De datainsamlingsmetoder som tillämpats i examensarbetet är praktik, 
litteraturstudie, intervjuer och intern benchmark. Examensarbetet inleddes med 
praktik (markerat 1 i figur 1) under två halvdagar på de berörda manuella 
monteringsstationerna för att skapa förståelse för monteringsprocessen och 
produkten. Praktiken följdes av litteraturstudie (2) vilken behandlar teman som 
produktionssystem, produktionssystemsutveckling, industriell automation, 
Ergonomi, lean, Hållbarhet i produktion och investering av produktionsutrustning. 
Litteraturstudie av dessa teman utfördes för att ge lösningsförslaget dessa perspektiv 
och för att erhålla en modern syn på produktionssystem.  

Ett flertal intervjuer (3) har utförts med forskare vid KTH, industridoktorander på 
Scania samt anställda på Scania för att få flera perspektiv på arbetet och identifiera de 
utmaningar som finns när manuella monteringsarbeten ska automatiseras. För att få 
idéer på lösningsförslag till arbetet har intern benchmark (4) utförts på Scanias olika 
produktionsanläggningar. Under datainsamlingsprocessen har lösningsförslag 
genererats (5), och dessa har sedan sammanställts och utformats (6) till flera tekniska 
lösningar (7). De tekniska lösningarna har utvärderats utifrån en kravspecifikation 
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vilken är framtagen under examensarbetets gång och innehåller parametrar som är 
viktiga utifrån Scania och datainsamlingen. Den tekniska lösningen som bäst möter 
kravspecifikationen presenteras som resultat (8). Examensarbetet avslutas med 
slutsats (9). Rapportskrivning har utförts kontinuerligt under examensarbetet för att 
säkerställa att allt material och utfört arbete dokumenterats. 

 
Figur 1 –Beskriver tillvägagångssättet i examensarbetet  

2.2   Litteraturstudie  
Genom litteraturstudien har en metodik för utveckling av monteringssystem 
identifierats (Bellgran och Säfsten, 2005) vilken inspirerat och delvis tillämpats i 
examensarbetet. Denna metodik består av fyra delar; planering och detaljerad 
informationsinhämtning, utveckling av monteringssystemskonceptet, detaljerad 
utformning av monteringssystem samt realisering av monteringssystem. I arbetet har 
framförallt delarna; planering och detaljerad information samt utveckla 
monteringssystemskonceptet gett inspiration i utförandet av arbetet.  

Litteraturstudie har även genomförts inom områden som produktionssystem, 
produktionssystemsutveckling, industriell automation, ergonomi, lean, Green Lean 
och investerings av produktionsutrustning. Produktionssystem och 
produktionssystemsutveckling har studerats för att ge en begreppsbeskrivning och en 
teoretisk referensram kring system och vad som avses med tillverknings-, 
produktions- och monteringssystem samt beskriva hur en systematisk utveckling av 
dessa går till.  Vidare har industriell automation utforskats för att skapa en förståelse 
för automationsutveckling historiskt samt för att beskriva hur automation i 
produktionssystem ser ut idag. Ergonomi har studerats då det är ett av de ämnen som 
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påverkar och motiverar den ökande automationen. Litteratursökning av lean har 
utförts då denna ligger till grund för Scanias produktionssystem. Hållbarhet i 
produktionssystem har studerats för att det är av intresse för examensarbetet att 
utvärdera den slutliga lösningen ur ett hållbart perspektiv. Avslutande i 
litteraturstudien presenteras investering av produktionssystem och hur dessa 
systematiskt utförs för att säkerställa en lönsam investering.  

2.3   Datainsamling  genom  intervjuer  och  samtal  
En central del av examensarbetets datainsamling är intervjuer och samtal med 
industridoktorander och anställda på Scania samt med forskare vid KTH. För 
intervjuerna har intervjumetodiken semi-strukturerad intervju tillämpats vilket 
innebär att intervjun organiseras kring ett antal utvalda teman med syftet att samla in 
en bredare bild av problematiken kring automationslösningar och arbetsmiljön kring 
högt automatiserad monteringsutrustning, men även att lyfta ämnen som 
projektgruppen kommit i kontakt med i teoriinsamling och litteraturstudie. Genom 
att utföra intervjuer i inledningen av examensarbetesperioden så har intervjuerna 
stöttat i utformningen av målet med arbetet samt gett en fördjupad förståelse för 
utmaningarna i examensarbetets frågeställning (Blomkvist & Hallin, 2015).  

Samtal med produktionstekniker och beredare har utförts på arbetsplatsen med syfte 
att ta tillvara på den kompetens och kunskap som finns närmast i organisationen. 
Samtalen har utförts på en ungefärlig tid av en timme och behandlat de möjligheter 
och utmaningar som finns på specifikt på diffline. Samtalen har även bidragit med att 
säkerställa att arbetet fortskrider i ”rätt riktning” och att lösningsförslaget som 
presenteras är rimligt. Samtalen har dokumenterats med stödanteckningar under 
samtalets gång. 

2.4   Datainsamling  via  praktisering,  intern  benchmark  och  
observation  

Ytterligare en central del av examensarbetets datainsamling har varit att studera och 
praktisera i flera olika monteringsprocesser. Detta har utförts genom praktisering, 
intern benchmark och observationer. 

Praktiken har utförts på de manuella monteringsstationerna DL3, DL11, DL15 och 
DL16 under två halvdagar med syfte att ge en operationskännedom och en förståelse 
för produkt och montör. Det anses att en stor del av lösningens validitet ligger i att 
förstå avvikelser från antingen produkt- eller operationsstandard och denna 
kunskapslucka fylls med hjälp av praktik på arbetsplatsen.  

I intern benchmark innebär att flera av Scanias produktionsenheter besöks och har 
tillämpats i examensarbetet för att vidga vyerna och på ett strukturerat sätt hitta 
förbättringsmöjligheter i processen samt få idéer hur olika lösningar kan kombineras 
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och tillämpas för att lösa uppgiften. I intern benchmark identifieras vilka lösningar 
som uppfyller Scanias krav på monteringsutrustning samt vilken teknik som är känd 
på företaget. För att kunna utmana organisationen är det intressant att se hur ”State 
of the art” lösningar skulle kunna användas  (Bergman & Klefsjö, 2012). Vid intern 
benchmark utförs observationer av monteringsutrustning och 
monteringsutrustningen dokumenteras i ett standardformulär. Standardformuläret 
används för att säkerställa att information som för lösningen är viktig dokumenteras 
och att observationerna utförs systematiskt.  

2.5   Interna  dokument  och  standarder  
För att beskriva arbetsstandarder vid monteringsstationerna, ergonomiutredningar 
och investering av produktionsutrustning har interna dokument och standarder 
studerats med syftet att få en företagsenlig beskrivning av dessa.  
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3   Teoretisk  referensram  
I kapitlet utvecklas den teoretiska referensramen som arbetet förhåller sig till. För 
att nå de uppsatta målen så har teori om system, monteringssystem, automation, 
ergonomi, lean, hållbarhet och investeringsmodeller. Detta för att ge stringens till 
begrepp och att ursprunget till slutsatsen kommer från vad som redan presenterats.    

3.1   Beskrivning  av  ett  produktionssystem  
Denna del av rapporten syftar till att ge en begreppsbeskrivning och en teoretisk 
referensram kring system och vad som avses med tillverknings-, produktions- och 
monteringssystem. Kapitel 3.1 är baserat på (Bellgran & Säfsten, 2005). 

Ett system är en samling av människor, maskiner och metoder som behövs för att 
kunna genomföra specifika aktiviteter. Definitionen av system inkluderas även i vissa 
fall av måluppfyllelse där ett system definieras som en samling olika komponenter, 
som människor och maskiner, som samverkar på ett organiserat sätt och arbetar 
tillsammans för att uppnå ett meningsfullt mål (Bellgran & Säfsten, 2005). 

”Synergieffekterna är en grundläggande utgångspunkt i systemteorin som just 
innebär att helheten är skild från, och förhoppningsvis större än, summan av de 
enskilda delarna.” (Bellgran & Säfsten, 2005, p. 53). 

Produktionssystemet kan också beskrivas som en transformationsprocess med en 
input – transformation – output relation. Denna process innefattar också en 
systemgräns som visar var processen börjar och slutar (Bellgran & Säfsten, 2005). 

”Transformationen av input ses som omvandlingen av råvaror. Det som kommer ut 
från transformationen, output, kan i de här fallet vara en komponent eller en färdig 
produkt” (Bellgran & Säfsten, 2005, p. 55). 

För det aktuella systemet betraktas varje arbetsstation som en transformation som vid 
varje steg aggregerar produkten. 

För att hålla isär begreppen och ge en hierarkisk bild av begreppsanvändning 
presenteras nedan en figur som illustrerar skillnaden mellan Tillverkningssystem och 
Produktionssystem samt Monteringssystem. Figur 2 är inspirerad av Bellgran & 
Säfsten, 2005.  
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Figur 2 – Visar distinktionen mellan Tillverknings-, Produktions- och Monteringssystem.  

Baserad på (Bellgran & Säfsten, 2005). 

Figur 2 visar hierarkin mellan tillverknings-, produktions och monteringssystem. 
Detta bygger på ett omfattningsperspektiv där tillverkningssystemet omfattar all 
verksamhet i ett tillverkande företag och produktionssystem är avgränsat till 
framställandet av produkten samt monteringssystem är begränsat till att endast syfta 
till monteringen av detaljer (Bellgran & Säfsten, 2005). 

3.2   Utformning  av  monteringssystem  
Examensarbetet ska ge ett förslag till utformning av ett produktionssystem och därför 
är det av intresse att diskutera hur utformningen av ett produktionssystem, i det här 
fallet ett monteringssystem, kan se ut.  

Utformning är ett tvådelat begrepp som kan innebära såväl förändring av och 
förbättring av ett produktionssystem. Med utformning kan också avses utformning 
som i konceptuell design såväl som aktiviteten att ge form till konceptet. En ökad 
detaljeringsgrad ges begreppet genom att dela upp det i att utformning som 
förbättring innebär att produktionssystemet närmar sig ett normalläge, och 
förändring vilket innebär att det är en kreativ process som ifrågasätter nuvarande 
lösningar (Bellgran & Säfsten, 2005). 

Att utforma (från engelskans ”design”) ett produktionssystem omfattar att definiera 
problemet, identifiera målen och ta fram alternativa lösningsförslag. Därefter ska 
lösningsförslagen utvärderas, systemlösning väljas och den valda lösningen utvecklas 
vidare på detaljnivå. Resultatet är en beskrivning av hur det tänkta 
produktionssystemet ska se ut som systemlösning. Detta skiljer sig från att utföra 
utveckling av ett produktionssystem (från engelskans ”development of production 
systems”) genom att utvecklingen också innefattar implementering av 
produktionssystemet (Bellgran & Säfsten, 2005). Utformningsprocessen illustreras i 
Figur 3 (Bellgran & Säfsten, 2005).  
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Figur 3 - Flödesbeskrivning av utformning av produktionssystem baserad på (Bellgran & Säfsten, 

2005) 

Utveckling av systemlösningar kan preciseras ytterligare från den föreslagna 
produktionssystemsutformningsmodellen i Figur 4. Till en djupgående och detaljerad 
utvecklingsmodell för monteringssystem, enligt Bellgran & Säfsten, 2005 kan 
utveckling av monteringssystem delas in i fyra huvuddelar med tillhörande 
underrubriker detta presenteras i nedanstående lista.  

 
Figur 4 - Visar en detaljerad utvecklingsmodell för monteringssystem. Baserad på (Bellgran & Säfsten, 

2005). 
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Framtagandet av ovanstående metod är baserad på studier av industriella 
monteringssystem vilket medför att strukturen är företagsanpassad (Bellgran & 
Säfsten, 2005).  

Enligt Bellgran och Säfsten (2005) är utvärdering något som enligt genomförda 
studier bland tillverkande företag ofta blir förbisedd som aktivitet. ”Detta står i skarp 
kontrast till andra områden där utvärdering utförs i betydande omfattning.” (Bellgran 
& Säfsten, 2005, p. 123) Utvärdering bör ske vid flera tillfällen i utformnings- och 
utvecklingsprocessen där det till en början är nödvändigt att utvärdera det befintliga 
produktionssystemet. Detta medför att företaget kan dra nytta av erfarenheter och 
lärdomar inför utformningen av produktionssystemet och vid framtagande av olika 
lösningsalternativ utvärderas dessa mot varandra. Detta genererar ett beslutsunderlag 
från vilket den lämpligaste lösningen väljs (Bellgran & Säfsten, 2005). 

Figur 5 illustrerar utvärderingsprocessens förhållande till ett system i drift.  

 
Figur 5 - Utvärdering av Produktionssystem, baserat på (Bellgran & Säfsten, 2005). 

Som Figur 5 illustrerar är utvärdering en central aktivitet vid systemutveckling, dels 
för att det görs av produktionssystem i drift men också under utformningsarbetet av 
systemet samt efter implementeringen av det utvecklade produktionssystemet.  

3.3   Industriell  automation    
Under 1970-talet kom Enligt Haag, 1998 NC- maskiner (Numerisk kontroll) och redan 
i slutet av 1970-talet började FMS-system (Flexibel Manufacturing Systems) att 
byggas upp.  FMS-systemen bestod då av NC-maskiner sammanbundna med 
lastbärare. Vidare så utvecklades de överordnade mjukvarusystem i takt med att 
datorkraften ökat och NC- maskinerna blir sedermera till CNC-maskiner (Computer 
Numerical Control) (Haag, 1998).  

Automationssystem kan beskrivas med att det finns en process som övervakas med en 
sensor eller givare vilket skickar signal till ett överordnat styrsystem. Det överordnade 
styrsystemet ger en signal till operatör men är också programmerat med mjukvara att 
agera eller reagera på signal och ge processen en insignal så att aktorer reagerar i 
(Haag, 1998).  
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Moderna system möjliggör undvikande av enskilda risker såsom olyckor, stopp eller 
haveri vilka i sin tur kan leda till mer komplexa orsakssammanhang. När 
komplexiteten i systemet ökar så ökar också sannolikheten för allvarligare 
konsekvenser än tidigare. Även storskaligheten bidrar till en ökning i allvarlighetsgrad 
för konsekvenserna (Grimwall et.al., 2003). 

För att få ett perspektiv på framtiden för monteringssystem har forskningsartiklar 
från en konferens angående flexibel automation och intelligenta tillverkningssystem i 
Modena, Italien 2017 studerats. Intresset för flexibel automation och samarbete 
mellan människa och maskin uppkommer för att projektet genomförs på en 
anläggning med hög automationsgrad men som också innehåller manuellt arbete. 
Detta innebär att det i anläggningen finns gränssnitt mellan människa och maskin. 
Människa-maskin samarbete kan enligt Paul, et al., (2017) definieras på tre sätt:  

•   Samexistens: den lägsta nivån av samarbete där människan och roboten 
arbetar tillsammans för att utföra en process men inte delar arbetsutrymme 
vilket betyder att arbetsstycket förflyttas mellan människa och maskin.  

•   Nästa nivå är samarbete där arbetsutrymmet delas mellan människan och 
roboten men utrymmet används inte simultant av människan och maskinen. 

•   Tredje och högsta nivån av samarbete betyder att robot och människa delar 
arbetsutrymme och utför arbete inom ett delat utrymme simultant.  

 

Vidare så understryker även författarna att behovet av samarbete mellan människa 
och maskin kommer från industrins behov av att bygga flexibla och produktiva 
arbeten. Ytterligare en fördel av samarbetsstationer är att maskinen kan reducera 
arbetsbelastningen hos människan i systemet (Paul, et al., 2017). 

Gil, et al., 2017 menar att en samarbetsmaskin kan ses som en universalmaskin som 
kan mäta föremål, välja verktyg och utföra olika operationer. Samt till och med 
montera olika delar. Till detta tillåts en interaktion mellan människa- maskin. Att 
maskinen själv kan byta verktyg ökar också flexibiliteten i cellen genom att maskinen 
då kan utföra två helt olika arbetsuppgifter (Gil, et al., 2017).  

Framtidens automationssystem behöver ha en ökad flexibilitet. Detta för att kunna 
hantera snabba produktförändringar, variationsbredd samt att kunna anpassas till 
små och medelstora företag. Ytterligare krav som framförs är att automationssystemet 
ska vara responsivt, agilt och konfigurerbart (Schou, et al., 2017). 

Enligt Peruzzini, et al., 2017 skapas en komplexare systembild av den pågående 
automationstrenden. Men där mänsklig prestation fortfarande kommer vara 
avgörande för systemets effektivitet. Detta medför att systemet och dess processer 
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även fortsättningsvis måste utvecklas med människan i centrum. (Peruzzini, et al., 
2017) 

Konceptet med människocentrerad systemutveckling är inte något nytt, Detta 
utvecklades under 1990-talet där mänskliga färdigheter, beteenden, kreativitet och 
potential stod i centrum av systemets processer. Ett människocentrerat perspektiv vid 
systemutveckling fokuserar på hur människor samverkar med tekniken och de 
centrala frågorna i utvecklingsarbetet är hur och varför tekniken är en service till 
människan. (Peruzzini, et al., 2017).  

Av intresse för en produktionssystemsutvecklare är om systemet ska anpassas till en 
montör eller om systemet ska vara helt automatiserat och montörslöst. Faber, et al., 
2015 menar att montören kommer fortsätta vara involverad i monteringsprocessen 
under en lång tid framöver. Antingen genom att utföra monteringen eller övervaka 
den automatiska monteringsprocessen. Kombinationen av montörer och 
maskinsystem ökar då prestandan av det övergripande systemets effektivitet. Genom 
att kombinera maskinens och montörens färdigheter så att maskinen utför de 
monotona och ansträngande uppgifterna säkerställs det att en konstant kvalitet 
upprätthålls samt ger ergonomiska fördelar för montören. Montören kan istället 
arbeta med kreativa uppgifter och systemet kan nyttja montörens speciella färdigheter 
såsom fingerfärdighet (Faber, et al., 2015). 

En förutsättning för samarbete mellan maskin och människa är att dessa kan 
kommunicera. Ett förslag till kommunikativt gränssnitt som lyfts fram av Hongyi och 
Lihui, 2017, är att rörelser från människan kan användas som input till maskinen. 
Hur maskiner kommunicerar med människan är fortfarande ett hinder för 
samarbetstekniken. En lösning enligt författarna kan vara att feedback från maskinen 
till människan kan ges genom en förstärkt verklighet (AR – augmented reality). Med 
en förstärkt verklighet och rörelser från montören skulle det vara möjligt för 
montören att dirigera maskinen till nya arbetsuppgifter (Hongyi & Lihui, 2017).  

Ytterligare en förutsättning för samarbetsceller är enligt Schmidt & Wang, 2013, att 
gränssnittet mellan människa och maskin utformas på ett sådant sätt så att det är så 
transparant som möjligt. Detta bidrar till förtroende mellan montören och maskinen 
eftersom transparensen bidrar till att göra maskinens rörelser förutsägbara för 
montören. Om maskinsystemet utformas på ett felaktigt sätt så bidrar istället 
maskinsystem till att öka stressbelastningen hos montören, stressen uppstår i 
samband med att montören har svårt att bedöma avstånd till och hastighet som 
maskinen arbetar med (Schmidt & Wang, 2013). 

För att utföra en industriell installation med en robotiserad lösning har företaget att 
förhålla sig till ISO 10218 vilken är en standard som syftar till att med krav och 
riktlinjer för att bygga in säkerhet i robotceller. Standarden beskriver grundläggande 
risker associerade med industrirobotar. Den ger också stöd att bedöma eller till att 
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korrekt reducera risker uppkomna med industrirobotar. Enligt ISO 10218–1:2011 ska 
roboten stanna helt när en människa rör sig i arbetszonen för roboten. Enligt Faber, et 
al., 2015, kommer framtidens standarder vara mer liberala i avseende på stopp av 
roboten om en montör rör sig i robotcellen. Som exempel så anges att roboten kan 
reducera hastighet beroende på avstånd till montören (Faber, et al., 2015).  

Ovanstående stycke presenterar den rigorösa regelstyrningen som en 
produktionsutvecklare har att förhålla sig till, med avseende på säkerheten i 
robotapplikationer utesluts samarbete enligt den högsta nivån av definitionen för 
samarbete. Då detta kräver simultant arbete av människa och maskin på delad yta. 
Francesco & Paolo, 2017 fast att säkerhetstänkande måste byggas in i systemet från 
designstadiet för att garantera att systemet följer de uppsatta regler som måste finnas 
mellan människa och maskin. I denna artikel presenteras ett försök att bygga om en 
standard industrirobot till en samarbetande industrirobot. Med hjälp av vision system 
eller ett laserbaserat system. Dessa två alternativ kan upptäcka om montören kommer 
nära och begränsa roboten till ett samarbetsläge. Författarna belyser också 
svårigheten med denna typ av design då arbetet med en ny ISO standard fortgår och 
kommer innehålla säkerhets uppdateringar relativt ISO 10218 (Francesco & Paolo, 
2017).  

Även Faber, et al., 2015, slår fast problematiken med att säkerhetsstandarder saknas 
för redan befintliga samarbetssystem och anger detta som huvudbarriären för att 
utveckla industriella applikationer av detta slag. Författarna slår också fast att 
tekniken för automationslösningars autonomi utvecklas mycket snabbt och att de 
redan 2015 har varit möjligt att utföra enklare monteringsarbeten med automation.  

3.4   Ergonomibedömning  av  manuella  monteringsstationer  
Vid utformning av nya produkter och system och arbetsplatser är det viktigt att 
inkludera ergonomiaspekten i arbetet. Ergonomi beskrivs som ”…ett tvärvetenskapligt 
forsknings- och tillämpningsområde som ett helhetsperspektiv behandlar samspelet 
mellan människa-teknik-organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande 
samt prestanda vid utformning av produkter och arbetssystem”. Detta är en tolkning 
av International Ergonomics Association (IEA) fastlagda definition av ergonomi 
utförd av Ergonomi och Human Factors Sällskapet Sverige (EHSS) (Ergonomi och 
Human Factors Sällskapet Sverige, 2018).  

Ergonomi förekommer i flera olika sammanhang, där bland annat ingenjörer och 
formgivare använder informationen för att ”säkerställa att system, produkter, platser 
och processer blir möjliga att använda på ett bekvämt, effektivt och säkert sätt” 
(Ergonomi och Human Factors Sällskapet Sverige, 2018). Genom att analysera 
användarkrav utvecklas och förfinas de första konceptuella utformningarna där målet 
med utformningen är att slutprodukten uppfyller användarens behov (Ergonomi och 
Human Factors Sällskapet Sverige, 2018). 
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Ergonomi och arbetsmiljö är viktigt för att minska risken för personskador, öka 
användarvänligheten av produkten och arbetssystemet samt för produktivitets- och 
kvalitetsskäl (Scania 2018). På Scania arbetar man efter SES (Scania Ergonomi 
Standard) som är en metod som ska användas för att kartlägga ergonomiska 
belastningsrisker. Syftet med metoden är att den ska användas som ett 
screeningverktyg för att identifiera potentiella ergonomirisker i arbetspositionen. Vid 
användning av verktyget så fås en prioriteringslista av arbetsmoment som ingår på 
arbetsstationen. När standarden används så ges en möjlighet att förflytta arbetet mot 
ett mer optimalt arbetssätt.  

Scania skiljer på Ergonomistandard för konstruktion och montering där 
konstruktionsstandarden är strängare och är att föredra vid bedömning av installation 
av ny utrustning. Detta framkommer vid samtal med Sargon Isaac, SES Koordinator 
på Scania DT, DTOPB. Bedömningen av DTOPB6 är gjort utefter SES- 
monteringsstandard (Scania 2018). De moment som SES utvärderar är 
arbetspositioner (tillgänglighet, statiska positioner), lyft (enhands-, lyft med rotation) 
energianvändning (krafter för trycka och dra, trycka och dra med en hand, klämning 
med fingrar, ständig rörelse) (Scania 2018) En SES-bedömning av arbetsstationerna 
mynnar ut i tre olika typer av bedömningar: grön, gul samt röd vilka föreskriver 
följande: 

•   Grön: låg risk för skada och lågt prioriterat förbättringsarbete 

•   Gul: föreligger risk för skada för vissa av de anställda. Möjligen oacceptabelt 
och det kan behövas en expertbedömning av arbetsmomentet. 

•   Röd: belastningar under arbetet kan leda till skador för en majoritet av de 
anställda över en längre tids arbete. En snabbare rotationscykel i arbetslaget 
krävs för att minska belastningen innan en mer tillfredställande lösning har 
uppnåtts. 

De allmänna ekonomiska argumenten för SES bedömning utgår enligt mallen från att 
en position kostar företaget tolv månadslöner och sociala avgifter varje år, vilket 
summeras till en halv miljon kronor. Om det går att designa arbetsplatsen på ett 
sådant sätt så företaget får ut mer arbete än vad det kostar för positionen, de vill säga 
höja produktiviteten per anställd med hjälp av ergonomiförbättringsarbete kommer 
företaget tjäna på dessa investeringar. Detta medför att ergonomiförbättrande 
åtgärder och dess investeringar kan göras lönsamma. Gör företaget inte 
ergonomiförbättringsåtgärder så riskerar positionen att: 

•   Tappa 50% av sin produktionskapacitet till en kostnad av en kvarts miljon per 
år  

•   Vara korttidsfrånvarande vilket kostar minst 10% av månadslönen det vill säga 
2.500 kr per tillfälle  
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Att vara sjukskriven en längre tid, som sex månader, uppkommer till en kostnad om 
100.000 kronor (Scania 2018). 

3.5   Lean  
Begreppet lean har blivit allt mer vanligt förekommande i svensk industri och det 
talas om att detta sätt att utveckla verksamheten ger stora framgångar, speciellt i 
tillverkningsföretag. Lean bygger på den japanska filosofin TPS (Toyota Production 
System). 

Övergripande kan det beskrivas att lean innebär att undvika alla former av slöseri och 
på så sätt skapa en mindre kostsam tillverkning. Fokus ligger på att skapa värde för 
alla kunder kopplade till verksamheten där allt som inte skapar värde för kunden ses 
som ett slöseri (Bergman & Klefsjö, 2012). Genom att eliminera de aktiviteter som för 
kunden inte tillför värde och utveckla de processer som tillför värde är det viktigt att 
identifiera de värdeskapande processerna och effektivisera dessa. Dessa flöden 
benämns inom leanfilosofin som värdeflöden (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Lean handlar till stor del om att öka flödeseffektiviteten vilket innebär att 
”effektivisera den sammanlagda tiden för alla värdeskapande aktiviteter i värdeflödet i 
relation till den totala genomloppstiden” (Bergman & Klefsjö, 2012, p. 588). Man 
eftersträvar alltså att den värdeskapande tiden i processen ska ligga så nära den totala 
genomloppstiden som möjligt (Bergman & Klefsjö, 2012). För att öka 
flödeseffektiviteten är det viktigt att förstå hur slöserier kan identifieras och 
elimineras i processen. Man talar om att det finns 7+1 stycken slöserier som på 
japanska benämns MUDA. Några exempel på dessa slöserier är överproduktion, 
väntan, onödiga transporter och outnyttjad kreativitet hos medarbetare (Bergman & 
Klefsjö, 2012). 

I varje flöde finns det trånga delar, flaskhalsar, vilka ger det sämsta flödet genom 
systemet vilket i sin tur påverkar den totala genomloppstiden negativt. I lean läggs ett 
stort fokus på förbättringsinsatser mot flaskhalsen för att reducera buffertar och den 
icke värdeskapande väntetiden i systemet (Bergman & Klefsjö, 2012). För att reducera 
buffertar och den totala genomloppstiden i systemet är en viktig princip att bara 
producera de enheter som är efterfrågade. Detta kallas för förbrukningsstyrd 
produktion (pull-system) vilket innebär att kundens behov skapar ett ”sug” som drar 
fram produkten genom tillverkningen. I ett pull-system flödar information från 
kunden bakåt i processen medan produkten flödar framåt från råvarulager, genom ett 
antal processer och till slut hamnar hos kunden. Flödet av information och produkten 
beskrivs grafiskt i Figur 6 nedan (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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Figur 6 - Flödet av information och produkt. Baserad på (Jonsson & Matsson, 2016). 

För att skapa en förbrukningsstyrd produktion (pull-system) används ett system som 
kallas Kanban. Kanban är ett system för produktionsstyrning som bygger på att 
processerna nedströms vid materielbehov avropar material. I teorin beskrivs Kanban 
som att beställningar till produktion kommer från kundsidan och sedan drar fram 
materialet (pull-system) från första steget i processen till det sista. Kanban ses som en 
form av signalsystem som baseras på ett kortsystem där kortet representerar 
materialbrist (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Lean kan övergripande beskrivas som ett ledningssystem där fokus ligger på att 
undvika alla former av slöserier vilket i sin tur bidrar till mer värdeskapande tid och 
en mindre kostsam produktion vilket skapar värde för alla kunder i processen 
(Bergman & Klefsjö, 2012). Se över kapitlet och skriv ihop styckena mer, just nu blir 
det lite uppräkning över det hela 

3.6   Hållbarhet  i  produktionen  
Hållbarhet innefattar tre aspekter; Socialt, Ekologiskt och Ekonomiskt (presenteras i 
Figur 7) och hållbarhet definieras som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” 
(Dahlin, 2014, p. 14). Vid design av ett nytt produktionssystem krävs att hänsyn tas 
till hållbarhetens tre aspekter och en efterlevnad av hållbarhetsdefinitionen för att 
inte äventyra företagets plats på marknaden. För att säkerställa att hänsyn tas till 
dessa tre aspekter kan Green Lean tillämpas. Green Lean innebär ett arbetssätt där 
man med hjälp av Lean-verktyget kan introducera hållbarhetstänkandet i 
produktionsprocesser (Garza-Reyes, et al., 2014).  

 
Figur 7 – Grafisk beskrivning av Social, Ekologisk och Ekonomisk hållbarhet, baserad på (Dahlin, 

2014) 



  
  

 

19  
  

Enligt Despeisse & Vladimirova, i artikeln Decision Making for Sustainbility 2014, 
har globalisering av tillverkningen resulterat i ett ökande antal framväxande 
ekonomier som konkurrerar om en begränsande pool av naturresurser. De beskriver 
att för att förbli konkurrenskraftig behöver tillverkande företag förbättra sin 
resurseffektivitet och förbättra motståndskraften av deras försörjningskedja. Vidare 
menar de att det finns omfattande kunskap om problematiken men flera företag 
arbetar fortfarande med att adressera och integrera denna kunskap i sitt 
beslutsfattande. Industri och miljö har under en lång tid setts som motsättningar där 
en industriell förbättring ofta betraktas som en kostnad för miljön, även om det 
nödvändigtvis inte är fallet. Ofta är man ovillig i att vidta åtgärder för en mer hållbar 
verksamhet då man är rädd för att det innebär en hög kostnad på kort sikt och 
resulterar i osäkra fördelar i framtiden. För att möjliggöra utveckling av mer hållbara 
industrier behöver beslutsfattare få en bättre förståelse för hur de ska fatta beslut som 
har en positiv inverkan på den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten. Flera 
möjligheter kring en hållbar tillverkning kan lösas genom ett bättre beslutsfattande 
(Despeisse & Vladimirova, 2014). 

Garza-Reyes, et al. 2014 att det finns en stor medvetenhet hos flera företag kring 
hållbart arbete och varför ett grönt arbete ska tillämpas men de menar att det 
fortfarande är oklart hur gröna beslut tas på företaget när företaget står inför ett 
utmanande strategiskt beslut gällande en investering. Det finns även en utmaning i att 
identifiera hur gröna initiativ och beslut möter företagets lönsamhetsmål. De 
beskriver vidare att företag måste utveckla en metod för hur gröna beslut ska tas på 
företaget samt se hur de miljömässiga åtagandena även möter företagets andra, 
kanske mer prioriterade, intressen som lönsamhet och konkurrenskraft. Det kan 
exempelvis bli dyrt för en organisation att välja ett grönt alternativ för lägre 
energiförbrukning, och den energin som då sparas kanske inte når vad investeringen 
har kostat (Garza-Reyes, et al., 2014).  

Despeisse & Vladimorova, 2014 beskriver vidare i tidigare nämnd artikel att flera 
tillverkande företag misslyckas med att maximera fördelarna från deras egna 
hållbarhetsambitioner. Företagets metoder och verktyg som används vid 
beslutsfattande är inte utvecklade för att redovisa de icke-finansiella aspekterna av 
hållbarhet. Icke-finansiell information används inte systematiskt i beslutsfattande och 
tillverkare vet ännu inte hur man ska värdera kvalitativa fördelar, möjligheter och 
utmaningar i hållbarhetsarbetet. Företaget upplever det svårt att överväga de 
långsiktiga fördelarna för ett kortsiktigt beslutsfattande, då mycket fokus ofta ligger 
på kortsiktiga fördelar och kortsiktig vinst. Även när det finns finansiella fördelar med 
ett hållbart arbete tillämpas detta nödvändigtvis inte. Beslutsfattande för hållbarhet 
är ett växande forskningsområde eftersom det har identifierats bidra till framgång för 
moderna företag (Despeisse & Vladimirova, 2014).  

Fortsättningsvis beskriver Despeisse & Vladimirova, 2014 att hållbarhetsbesluten har 
varit uppdelade efter Socialt-Ekologiskt-Ekonomiskt där varje dimension betraktas 
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enskilt av experter inom det området. Det uppstår då en svårighet i att kombinera 
dessa tre dimensioner när ett hållbart beslut skall fattas. Beslutsfattandet domineras 
idag fortfarande av det index som baseras på finansiella mätvärden och kortsiktigt 
tänkande som inte tillräckligt tar hänsyn till de kvalitativa fördelar som finns med att 
ta beslut som påverkar den sociala och ekologiska hållbarheten. Svårigheten ligger i 
att kombinera de tre perspektiven Socialt-Ekologiskt-Ekonomiskt vid beslutsfattande, 
vilket då innebär att beslutsfattande oftare sker baserat på ekonomiska index och 
kortsiktigt tänkande vilket inte blir fördelaktigt för det gröna perspektivet. Flera 
företag har underpresterat i beslutsfattande när det kommer till industriella 
hållbarhetsförbättringar (Despeisse & Vladimirova, 2014).  

Garza-Reyes, et al. 2014 förklarar att för att föra in ett mer grönt arbete i företagets 
processer och lättare ta hållbara beslut kan arbetssättet Green lean tillämpas. Har 
företaget redan ett lean arbetssätt kan arbetet verka som en katalysator för grönt 
arbete och underlätta för företaget vid införandet av ett mer hållbart arbete. Baserat 
på den omfattande dokumenterade framgången och expansion av lean filosofin i 
andra industrier som skiljer sig från tillverkning och det fakta att den nu är accepterat 
som den bästa framgångsrika filosofin finansiellt för många organisationer runt om i 
världen. Lean filosofin kan det även hjälpa organisationer att införa Green lean och i 
och med det även uppnå hållbarhetsorienterade framgångar. Green lean kan 
möjliggöra att organisationer når förbättringar och framgångar finansiellt, 
operationellt samt miljömässigt (Garza-Reyes, et al., 2014). 

Enligt Pampanelli, et al., 2013 innebär ett leant arbetssätt med att identifiera och 
eliminera 7+1 slöserier och en reducering av produktionsavfall även innebär en 
mindre miljöpåverkan och ge en miljömässig positiv effekt (Pampanelli, et al., 
2013).Vidare i sin artikel beskriver Garza-Reyes, et al., 2015 att lean och Green kan 
skilja sig i några avseenden, där ett av dem är typen av kund. Lean fokuserar på 
kostnads- och ledtidsreduktion för att tillfredsställa sina kunder medan kunderna i 
Green är mer intresserade över huruvida produkten de köper bidrar till att göra deras 
arbete mer miljövänligt. Den gröna kunden är mer öppen för att betala mer för en 
grön produkt, vilket kanske inte inträffar hos en lean kund. Detta visar att det lean 
och Green inte är helt kompatibla (Garza-Reyes, et al., 2014).  

De förklarar även att i en organisation som är mycket projekt- och metodstyrd där 
arbetet sker efter ett standardiserat arbetssätt är det viktigt att det även finns metoder 
för hur organisationen arbetar med att föra in Green lean i processerna (Garza-Reyes, 
et al., 2014).  

I arbete med automationslösningar ligger fokus i arbetet på energiförbrukning, där 
företag redan idag rapporterar resultatrapporten tillsammans med 
hållbarhetsrapporten. Energiförbrukning per producerad enhet har blivit ett vanligt 
KPI. Därav är det av intresse att reducera automationslösningens energiförbrukning 
och att detta ska utföras i designstadiet av systemet. Detta visas genom ett projekt 
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finansierat av Europa kommissionen, AREUS där man inom projektet har designat en 
robotcell med en ny lösning för strömförsörjning. Artikeln visar att det genom att 
undvika växelspänning i försörjningen går att undvika transformationer av 
spänningen mellan lik- och växelspänning. Vidare i artikeln beskrivs också hur 
systemet anpassas för åter generering av energi vid robotarbetets rörelser. Genom att 
bygga upp en robotcell och utföra tester och jämförelser mellan denna och en 
konventionell robotcell visas det att det nya lösningsförslaget sänker 
energiförbrukningen med 12,5% (Ritvaras, et al., 2017). Vid robotprogrammering bör 
korrekta värden för hastighet och acceleration adresseras så att operationen utförs 
under rätt tidsspann, vilket resulterar i en reducering av den tid som roboten är 
stillastående under operationstiden vilket i sin tur reducerar energibehovet betydande 
(Mario, et al., 2017).  

Än så länge är det lättast att motivera ett arbete med Green lean och 
hållbarhetsaspekter med att presentera en kostnadsdriven motivering, trots att det 
finns svårigheter i att motivera hållbarhetsaspekter ekonomiskt och se de kortsiktiga 
fördelarna ett mer hållbart beslut kan ge. Får beslutsfattaren en bättre förståelse för 
hur de ska fatta beslut som har en positiv inverkan på den sociala, ekologiska och 
ekonomiska hållbarheten återfås flera möjligheter till att skapa en mer hållbar 
tillverkning. 

3.7   Investering  i  produktionsutrustning  
I samband med att tillverkningsföretag utvecklar sina produktionssystem för att 
möjliggöra ökning av produktivitet, öka sin konkurrenskraft samt säkra sin plats på 
marknaden ställs det större krav på produktionen och maskinsystemet. De högre 
kraven på maskinsystemet innebär att det behöver utvecklas för att möta de nya 
kraven och detta kan göras med investering av ny maskinutrustning. Investering av ny 
maskinutrustning verkar vara en nödvändig förutsättning för att skapa en snabb och 
långsiktig tillväxt för verksamheten, där en ny investering av maskinutrustning kan 
möjliggöra utveckling av ytterligare faktorer vilket genererar ytterligare tillväxt 
(Bradford DeLong, 1993). För att säkerställa Scanias konkurrenskraft i framtiden är 
det viktigt att investeringar i maskiner och utrustning till produktionsprocesser sker 
på rätt sätt, med avseende på lönsamheten för företaget. Innan investeringen sker 
måste ekonomiska beräkningar utföras för flera alternativ och sedan jämföras för att 
säkerställa en långsiktig optimerad lönsamhet (Scania 2018).  

Investering av nya maskinsystem på Scania sker på ett strukturerat och standardiserat 
sätt efter den interna investeringskalkylmodellen MIKA. MIKA-modellen beräknar 
lönsamheten för investering i produktionsutrustning genom att beräkna 
kassaflödesvärdet (Net Present Value: NPV) av kassaflödet och payback-tiden för 
investeringen. Detta används som underlag för att bedöma skillnaden mellan den 
nuvarande situationen (inte investera) och utfallet med den faktiska investeringen. 
MIKA-modellen behandlar endast investeringsprojektets ekonomiska aspekter trots 
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att det kan finnas andra aspekter att ta hänsyn till, som exempelvis olika tekniska 
lösningar (Scania 2018). 

Vid utvärdering av den eventuella investeringen beräknas payback. Payback innebär 
den tid det tar att tjäna in det investerade kapitalet. Denna metod tar inte hänsyn till 
diskonteringsränta utan fokuserar endast på återbetalningstid för nominella värden 
(Scania 2018).  

Enligt MIKA-kalkylen beräknas payback genom: 

!"#$%&$'(")
*+%&",-%.$%/,'(")

= 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 [1] 

I och med att payback-tiden är mindre än den ekonomiska livslängden är 
investeringen lönsam. Finns det flera investeringsalternativ att välja mellan ska 
alternativet med kortast payback väljas (Scania 2018).  

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till innan ett investeringsbeslut tas. 
Exempelfrågor som kan ställas är (Scania 2018):  

• Vad är problemet? 
• Är detta ett prioriterat problem? 
• Ska vi byta teknik? 
• Finns det en gammal maskin att renovera? 
• Har vi en långsiktig plan för artikeln/komponenten/processen? 
• Ska vi göra själva artikeln eller köpa den från en leverantör? 
• Stödjer denna investering SPS (Scanias Production System)? 
• Är det lönsamt för Scania att göra denna investering? 

Den totala investeringen kan delas in i delinvesteringar som förberedelse, transport, 
maskin eller utrustning, lager och installation. Det summerade värdet för den totala 
investeringen ska vara detsamma som senare beviljas och godkänns i 
investeringsprocessen (Scania 2018). Det är viktigt att vara medveten om att MIKA-
modellen endast ger en indikation på investeringens finansiella resultat. I ett beslut 
finns det många andra aspekter att vara medveten om vid investeringsbeslutet (Scania 
2018). 

 
 

  



  
  

 

23  
  

4   Empiri:  Beskrivning  av  monteringssystemet  
Empiriavsnittet inleds med en beskrivning av Scania och Scania Production System 
(SPS) och följs av en beskrivning av monteringssystemet och de berörda stationerna 
i arbetet. Sedan följer kapitel om Scanias ergonomistandard och bedömning av de 
studerade arbetsstationerna. Denna kunskap tas med i kapitlets näst sista del som 
behandlar observationer och studiebesök. Empirikapitlet avslutas med en diskussion 
om manuella arbeten kontra automation.  

4.1   Scania  Production  System  
Scania Production System (SPS) är det produktionssystem som används på Scania. 
SPS har sin grund i lean-filosofin där flera prioriteringar och arbetssätt som beskrivs i 
lean även är med i SPS. SPS bygger på tre grundvärderingar och dessa 
grundvärderingar presenterar grunden till ”Scania huset”, se Figur 8. 
Grundvärderingarna är kunden först, respekt för individen och eliminering av slöseri. 
På dessa grundvärderingar står resten av SPS-huset som består av Scanias 
huvudprinciper, kärnvärden och förhållningssätt till arbete. Scanias huvudprinciper 
är normalläge – standardiserat arbetssätt, rätt från mig, förbrukningsstyrd 
produktion och ständiga förbättringar. Mitt i SPS-huset presenteras Scanias 
prioriteringar vilka är SHE (Safety, Environment, Health), kvalitet, leverans och 
kostnad.  

 
Figur 8 - Scania huset (Scania Sverige, 2018). 

Scanias huvudprinciper representerar det övergripande arbetssättet som finns på 
Scania. Att arbeta efter normalläge – standardiserat arbetssätt innebär att det finns 
ett definierat och standardiserat arbetssätt för hur arbete i processerna ska utföras 
(Bergman & Klefsjö, 2012). Detta definierade arbetssätt är ett resultat av historiskt 
gjorda ständiga förbättringar. Arbetet utförs standardiserat och med visuella 
beskrivningar för att upptäcka avvikelser och kunna möta den stora produktvarians 
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som finns. Att arbeta efter ett standardiserat arbetssätt möjliggör en arbetsmiljö som 
gynnar kvalitet, säkerhet och leveransprecision. 

Scanias kärnvärden definierar kulturen som finns på företaget och är framtagna för 
att skapa ett gemensamt synsätt och arbetsmetoder vilket innebär att varje enskild 
medarbetare bidrar till att stärka och förbättra företagets verksamhet där ett starkt 
fokus ligger på ständiga förbättring. Dessa kärnvärden är kunden först, respekt för 
individen, eliminering av slöseri, beslutsamhet, laganda och integritet (Scania Sverige, 
2018). 

Kärnvärdet respekt för individen innebär att varje enskild individs kunskaper, 
erfarenheter och ambitioner ska tas vara på för ständig förbättring av arbetet. Detta 
bidrar till en idéskapande miljö i det dagliga arbetet vilket leder till ökad kvalitet, 
effektivitet och tillfredsställelse i varje enskild individs arbete (Scania Sverige, 2018).  

Scanias prioritering SHE följs upp av en metod som kallas Scania Blue rating. Syftet 
med denna metod är att proaktivt arbeta med att stärka hälso- och miljöarbete på 
arbetsplatsen, stärka det miljömässiga arbetet, följa upp globalt standardiserade 
metoder, identifiera och sprida ”good practice” samt identifiera 
förbättringsmöjligheter i arbetet inom säkerhet, hälsa och miljö. I arbetet med Scania 
blue rating finns bland annat två metoder som heter Energy Kaizen och SES. Energy 
Kaizen innebär i stora drag identifiering och reducering av energislöserier och SES 
innebär att man i stora drag utvärderar en process för att identifiera möjliga 
ergonomirisker (Scania 2018).  

4.2   Presentation  av  monteringssystemet    
På växellåda- och axelmonteringen DT är monteringssystemet diffline placerad, vilket 
är den line där montering av differentialen till centralväxeln sker. Diffline består av 
sexton stycken stationer som utför olika typer av monteringsmoment. Vilka moment 
som utförs på varje station beskrivs i Figur 9. Av dessa sexton monteringsstationer är 
nio stycken helautomatiserade, fyra stycken är manuella och tre stycken är 
buffertplatser där ny utrustning kan placeras i framtiden. De fyra manuella 
monteringsstationerna DL3, DL11, DL15 och DL16 är markerade med blått i Figur 9. 
Dessa positioneras av tre stycken montörer, där DL3 och DL11 positioneras av en 
montör vardera och DL15 och DL16 positioneras av en montör som ansvarar för båda 
stationerna.  

Till diffline transporteras material med lastbärande AGV’er som kittas på en 
kittningsline vilken är placerad innan diffline. På kittningsline följer en montör den 
lastbärande AGV’en och kittar den med komponenter vilka senare monteras på växeln 
på diffline.  AGV slingan ansluter och lastar av kittade paletter i den övre högra 
anslutningen på line, markerat avlastning i Figur 9, och hämtar tomma paletter i den 
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nedre högra anslutningen, markerat avlyft i Figur 9, och returnerar dessa till 
kittningsline. 

 
Figur 9 - Line layout med positionsbeskrivning  

Utförandet av ett nytt monteringssystem begränsas av de förutsättningar som finns i 
rum (yta), tid och produkt. Förutsättnignar i rum är en den yta som idag finns 
tillgänglig på diffline. Dessa ytor är markerade i Figur 10. 

 
Figur 10 - Tillgänglig yta diffline  

Förutsättningar i tid är den nuvarande takttiden vilket det nya monteringssystemet 
måste möta.  
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De förutsättningar som finns i produkten är att det monteras 11 stycken olika 
växeltyper på diffline vilka kan delas ned i olika utväxlingar och produkter avsedda för 
en eller flera drivande axlar. Växlarna består till största delen av likadana ingående 
komponenter. Produkten beskrivs i Figur 11.  Kronhjulet (1), kronhjul monterad på 
diffhushalva (2), kronhjul ihopmonterad med diffhushalva och övre- och undre  lager 
är placerat och pressat (3). Differentialväxeln ihopmonterad och placerad i pinjon (4).  

 
Figur 11 – presenterar differentialväxeln 

Det finns en svårighet i att separera montering av växlarna i tid eller rum. Att separera 
växarna i tid skulle innebära att vissa växeltyper monteras en viss tid och andra en 
annan, och att separera i rum skulle innebära att en viss växeltyp monteras på en 
separat line. Skulle detta utföras försvåras sekvensieringen av växlarna då de buffrade 
växlarna från exempelvis en separat line ska placeras in i rätt sekvens. Detta påverkas 
även av Scanias filosofi vilken innebär att arbete i produktion sker efter sekvensering 
och att det eftersträvas låga buffertar.  

4.3   Presentation  av  de  manuella  monteringsstationerna  
De fyra manuella monteringsstationerna är DL3, DL11, DL15 och DL16 där 
arbetsinnehållet på dessa stationer i huvudsak består av skruv-, mutter-, lager- eller 
dornplacering samt i vissa fall applicering av lim. Monteringsstationerna kan generellt 
beskrivas som sammansättning av skruv-, press-, limförband samt av- och pålyft. De 
11 stycken olika växlarna monteras med fyra olika operationsföljder i varje station. I 
det följande beskrivs varje monteringsstation utifrån vilka operationsföljder som 
utförs på stationen samt de material och medier som monteringsprocessen kräver. 
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Station  DL3  ”Skruvilägg”  

På DL3 utförs skruvilägg och stationen bemannas av en montör. Det utförs fyra olika 
operationsföljder beroende på vilket växel som ligger i stationen. Det finns fem 
varianter av skruv på stationen som montören plockar förhand och placerar på 
växeln. De material och medier som monteringsprocessen kräver är:  

•   Förpackningsmaterial (kartonger) 
•   Drivmedier (tryckluft, elektricitet) 
•   Skyddsutrustning (arbetshandskar) 
•   Operatörstid (en operatör på förmiddagsskift och en halv operatör på 

eftermiddagsskift) 
•   Verktyg- och fixturförslitning (så som styrpinnar) 

Figur 12 nedan presenterar arbetsstationen DL3. I Figur 12 syns de fem olika 
skruvvarianterna i varsin förpackning som plockas manuellt av montör och placeras 
på stationen. 

 
Figur 12 - Vy över station DL3, skruvilägg. 

  

Station  DL11  ”Limning  och  lyft”  

På DL11 utförs en mängd olika operationer beroende på vilken växel som ligger i 
stationen, och dessa operationer är skruvilägg, skruvdragning, mutteräntring, 
avplastning, limning och pålyft. Dessa moment utförs av en montör som bemannar 
stationen. På DL11 finns utrustning som dragverktyg, lyftverktyg och speciell 
utsugsventilation. På stationen används ett lim med allergen verkan vilket medför att 
operatörerna måste genomgå ett spirometritest (lungfunktionstest). Utöver limmet så 
användes en variant av skruv och en variant mutter.  

 

 



  
  
  

28  
  

Material och medier som monteringsprocessen kräver är: 
•   Förpackningsmaterial (kartonger, emballage) 
•   Drivmedier (tryckluft, elektricitet) 
•   Skyddsutrustning (arbetshandskar, förkläde, skyddsglasögon) 
•   Limutrustning (pensel, lim) 
•   Fixturer till skruvar 
•   Operatörstid (en operatör på förmiddags skift och en halv operatör på 

eftermiddagsskift) 
•   Verktyg- och fixturförslitning  

I Figur 13 presenterar station DL11. Figur 13 visar skruvarna som placeras, 
dragverktyget, muttrarna som äntras samt limutrustningen som används.  

 

 
Figur 13 - Vy över station DL11, limning och lyft 

Station  DL15  och  DL16  ”Press  och  avlyft”  

DL15 och DL16 slås i detta arbete samman då de bemannas av en montör under både 
skiften. Detta för att DL15 delvis är automatiserad med en lagerpress. På DL15 utför 
montören arbetsmoment som avplastning av lager, placering av lagerbanan på palett 
samt placering av lager i pressen. När pressningen är utförd så byter montören 
pressdorn och startar om pressen. Under pressmomenten skyddas montören av en 
ljusbåge. När pressoperationen utförs har montören till uppgift att lyfta av en 
färdigställd växel i DL16, där lyftet sker med travers placeras på en rullvagn med 
vagga som förs manuellt till Mainline.   

Material och medier som monteringsprocessen kräver är: 
•   Förpackningsmaterial (plastpåsar) 
•   Drivmedier (hydraultryck, elektricitet) 
•   Skyddsutrustning (arbetshandskar, skyddsglasögon) 
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•   Operatörstid (en operatör på förmiddags skift och en halv operatör på 
eftermiddagsskift) 

•   Verktyg- och fixturförslitning  

På stationen så utförs samma operationer på varje växel som passerar och det kritiska 
momentet är att lyfta hela växelpaketet mellan rullbana och vagn. Detta görs i ett 
utrymme som trafikeras av annan personal som inte tillhör linen arbetsstyrka.  

I Figur 14 presenteras en station DL15. Figur 14 visar lagerpressen och de pressdon 
och pressadaptrar som väljs beroende på vilket växel det är som pressas.  

 

 
Figur 14 - Station DL15, pressning av lager 

 
Figur 15 - Vy över station DL16, avlyft 
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Vid kartläggningen av monteringsinnehåll på stationerna DL3, DL11 och DL15/16 har 
slöserier identifieras. Dessa slöserier finns i processmaterialet och i utförande 
arbetsmoment för de olika stationerna, och dessa är: 

•   Avlägsna styrpinnar på växeln DL3 
•   Förpackningsmaterial (kartonger) DL3 
•   Rengöra yta för limning på växeln DL11 
•   Markering av oljekanal på växeln DL11 
•   Avplastning av lager på DL15 
•   Placering av lagerbana på palett DL15 

 

Kännetecken på en bra designa process är att även processmaterial ses över samt att 
identifierade slöserier inte automatiseras utan slöserier ska identifieras och 
elimineras. Detta visar även teorin om lean och grundvärderingen i SPS att slöserier 
ska identifieras och elimineras för att skapa mer värdeskapande tid i processen och 
mer värde för alla kunder i processen. En reducering av slöserier i processen kan även 
ge en positiv miljömässig effekt i verksamheten, vilket presenteras i teorin Green lean. 
Detta bekräftas även i utförd intervju med forskare KTH. 

Utifrån att processmaterialet ses över samt att identifierade slöserier inte ska 
automatiseras har en sammanställning av monteringsmoment en automatiserad 
lösning ska utföra på stationerna DL3, DL11 och DL15/16. Dessa moment presenteras 
i Figur 16 nedan.  
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Figur 16 - Sammanställning av monteringsmoment. 

 

4.4   Ergonomibedömning  av  monteringsstationerna  
Ansvarig SES koordinator har utfört en ergonomiutredning av stationerna DL3, DL11, 
DL15 och DL16. SES bedömningen av arbetsstationerna presenteras i Tabell 1. 

 
Tabell 1 – Resultat från SES Ergonomi (Scania 2018) 

I ergonomibedömningen utförd på stationerna återfinns röda arbetsmoment på alla 
tre av stationerna vilket innebär att arbetet leder till skador för en majoritet av de 
anställda under en längre tids arbete. Detta är tillfälligt löst med en tätare 
arbetsrotation inom arbetslaget mellan arbetsstationerna. Enligt Team Leader på 
diffline roterar arbetslaget från kittline till DL3, till DL11, till DL15/16. Detta utförd 
med en reducerad arbetstid på varje station så att arbete på DL3 utförs under 30 min 
för att fortgå på DL 11 under 30 min och så vidare.  
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4.5   Manuella  lösningar  kontra  automationslösningar  
Nedan följer en jämförelse av respektive station utifrån för- och nackdelar med 
manuellt arbete kontra automationslösning. Fördelar med manuell lösning på station 
DL3 är att plockning av skruv är enkel för montören att utföra samt att det finns en 
flexibilitet i att montören lätt kan anpassa arbetet efter vilket typ av växel som 
monteras på stationen. I ett manuellt arbete finns det dock risk att skruvar hamnar i 
rullbanan vid plockning av skruv, vilket kan orsaka haveri (kvalitet). Fördelar med 
automationslösning å andra sidan är förbättrad ergonomi för montören då montören 
inte utför repetitivt arbete.  

 
Fördelar med manuell lösning på DL11 är att montören är flexibel och kan anpassa sig 
mellan olika operationer beroende på växel som är placerad i stationen. Det finns en 
flexibilitet och handpåläggning som möjliggör att avvikande detaljer lätt kan hanteras. 
Fördelar med en automationslösning är en mer korrekt kvalitet där alla moment som 
ska utföras även bekräftas att de utförts rätt. Det har i vissa fall missats av montör att 
limma vilket har inneburit haveri av produkten på fält. Då det är olika operationer 
som utförs beroende på växel kan vissa moment bli mycket kostsamma om det finns 
en maskin som endast utför arbetsmoment på en mycket liten del av växlarna. En 
automationslösning påverkar inte av de repetitiva rörelserna och det allergena 
limmet.  

 
De fördelaktiga momenten med manuell lösning på station DL15 och 16 är att 
avplastning av lager är mycket enkel samt att avlyftet till vagn kan göras med en hög 
anpassningsbarhet efter hur omgivningen och passagen ser ut. En 
automationslösning kan ge en fördel i att pressdon och pressadaptrar skulle kunna 
bytas samtidigt vilket innebär att operationen tar kortare tid. Det finns en stor 
ytbegränsning vid DL15 och DL16 vilket påverkar automationslösning då denna ofta 
tar mycket plats. 

Vidare sammanställs tankar och idéer om automation kontra, och tillsammans med 
manuell montering. Materialet som presenteras nedan är hämtat från de intervjuer 
som är genomförda med forskare inom robot-människa samarbete och 
investeringsprocesser.  

Det första att ta hänsyn till vid en automationsinstallation är att robotkostaden ofta är 
en liten del av den totala kostnaden i installationen. Vidare så bör det betänkas att det 
idag finns robottillverkare som säljer samarbetande robotar men frågor om 
säkerheten vid tillämpningar kvarstår. Gränssnittet robot-människa, säkerhetszoner 
och osäkerhet vid rörelsestyrning är fortfarande oklart om det fungerar (kapitel 3.3). 
Men målsättningen med samarbetande automationsutrustning enligt den högsta 
definitionen (kapitel 3.3) kvarstår. Men det krävs att tidsperspektivet sträcks ut 
avsevärt och i så fall är visionen att människa och robot ska kombineras på ett sätt där 
människan kan fatta kloka beslut och arbeta tillsammans med en stark robot som är 
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stabil och tillförlitlig. Människa-robot samarbete är inte redo för en säker industriell 
tillämpning i nuläget men arbetet med säkerhet fortgår (kapitel 3.3). Detta betyder att 
de negativa aspekterna flexibilitet, ergonomi och kvalitet på stationerna (DL3, DL11, 
DL15/16) skulle kunna överbryggas med hjälp av robotsamarbeten men att människa-
robotsamarbeten inte går att tillämpa i nuläget.    

Det är intressant att studera hur ett manuellt monteringssystem ska automatiseras 
eller hur en produkt ska utvecklas för att passa i en automatiserad monteringsprocess, 
vilken av synsätten ska antas? Att designa produkten efter automation eller 
automation efter produkt? Ett svar på detta gav en intervju som genomförts.  

Mervärde kan skapas för flera parter i processen genom att man inför en förändring 
tillför värde till flera delar av verksamheten i samma handling. Investering av 
produktionsutrustning vilken passar dagens produkt och då oflexibel mot framtiden, 
kan inverka hämmande för konstruktion i arbetet med produktutveckling. En bra idé 
på en ny produkt kan vara enkel att konstruera men kan kräva nu 
produktionsutrustning. I detta fall kan produktionen bistå med annat vilket kan vara 
värdeskapande för konstruktion och skapar mervärde, exempelvis möjlighet till 
prototyptillverkning i produktion. Sker det ett ständigt förbättringsarbete i 
verksamheten kan man inför en förändring ”passa på” att tillföra värde för ytterligare 
delar av kedjan. Detta bekräftas även under en intervju med forskare på Scania.  

Med detta kan en investering i produktionsutrustning skapa ”cross-functional-value” 
vilket är en arbetsmetodik med syfte att tillföra värde till flera delar av kedjan i 
företaget i samma handling. Istället för DFA (Design for Assembly) eller DFM 
(Design for Manufacturing) så kan en arbetsmetod som benämns DFI – Design for 
Innovation användas och den ska syfta till att designa för att åstadkomma Cross-
Functional Value.  

I Tabell 2 presenteras en sammanställning av manuellt monteringsarbete kontra 
automation. 
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Tabell 2- Manuell kontra automation 

 

4.6   Intern  benchmark:  Observation  av  produktionsutrustning  
För att vidga vyerna och på ett strukturerat sätt hitta förbättringsmöjligheter i 
processen samt få idéer på automationslösningar som kan tillämpas för att 
automatisera stationerna DL3, DL11, DL15 och DL16 så har intern benchmark utförts. 
Intern benchmark har utförts internt på några av Scanias olika produktionsenheter 
för att få en förståelse för vilka lösningar som är godkända av organisationen och som 
lätt kan tillämpas på nya platser genom ”copy paste”. Det är även av intresse att 
använda lösningar som redan är tillämpade på andra interna produktionsenheter för 
att säkerställa att kompetens finns internt för lösningen och för att det finns 
information kring storleken på investering för lösningen.  

De produktionsenheter som har besökts för att ge lösningsidéer presenteras i Tabell 3. 
I tabellen presenteras vilken produktionsenhet som besökts, enhetens beteckning, 
vilken del av produktionsenheten, observationsobjektet samt den beteckning som 
presenteras i kommande tabeller nedan. 
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Tabell 3 - Presentation av besökta produktionsenheter. 

Nedan presenteras en sammanställning i tabellform av de identifierade möjliga 
tekniska lösningarna vilka anses vara intressant som en möjlig lösning. Varje tabell 
representerar en av arbetsstationerna på diffline, exempelvis DL3, och där tabellen 
innehåller eventuella lösningar på de moment som ska utföras på den stationen. DL15 
och DL16 kombineras i en tabell. De möjliga lösningarna som är antecknade i tabellen 
är idéer från de olika produktionsanläggningarna som besökts.  

I Tabell 4 nedan presenteras de lösningsidéer till station DL3 som har identifierats 
under intern benchmark. 

 

 
Tabell 4 - Lösningsidéer till DL3 

För lösning av skruvframmatning, positionering-, plockning- och placering av skruv 
kan idéer från benchmark tillämpas. Dock hanteras det i dessa studerade stationer 
endast en variant av skruv vilket underlättar frammatningen. Då det på DL3 hanteras 
fem olika varianter av skruv kan detta försvåra frammatningsprocessen. 

I Tabell 5 nedan presenteras de lösningsförslag el liknande till station DL11 som har 
identifierats. 

Produktionsenheter: Beteckning: Del  av  produktionsenhet: Observationsobjekt: Tabellbeteckning:

Motormontering DE Grundmontering  fem-  sexcylindriga  
motorer

Robotcell  skruvframmatning  och  
skruväntring DE

Chassimontering MG Hela  linen Hela  linen MG

Motorbearbetning DM Cylinderhuvud Robotcell  frammatning  och  placering  av  
ventilfjädrar DM  C

Motorbearbetning DM Vevstakar Helautomatiserad  cell  
skruvframmatning  och  skruväntring DM  V

Karosstillverkning MB Hela  linen Hela  linen,  specifikt  robotcell  
skruvframmatning  och  skruväntring MB

Hyttmontering MC Hela  linen Hela  linen,  specifikt  robotcell  
applicering  silikonsträng MC

Växellådemontering DT Mainline   Växellåda Robotcell,  robotarm  drar  skruv DT  VXL

Axelmontering DT Pinjonline Palettbord  linjär  och  revolver DT  P

Axelmontering DT Mainline   Centralväxel Permabound  applicering,  
"sladderhylsa"  som  äntrar  mutter DT  CVX

Monteringsmoment DE DM  C DM  V MB

Skruvframmatning Binge  med  rullbandshiss Binge  med  rullbandshiss Binge  med  rullbandshiss Binge  med  rullbandshiss

Positionering  av  skruv Revolverfixtur Fixtur  för  en  skruv   Placeras  i  dragaren  via  
plaströr  och  tryckluft Fixtur  för  en  skruv

Plockning  av  skruv ”Halvan”  Liten  pick  and  
place  robotarm  ABB

Liten  pick  and  place  
robotarm  ABB

Skruv  placeras  direkt  i  
dragaren

Robotarm  med  två  dragare,  
plockar  2  skruv

Placering  av  skruv ”Helan”  större  robotarm  
ABB Större  robotarm  ABB Skruv  placeras  direkt  i  

dragaren
Två  dragare  placeras  och  drar  
skruv  direkt  i  arbetsstycket
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Tabell 5 - Lösningsidéer till DL11 se tidigare kommentarer 

För sju av tretton moment på DL11 har idéer på möjlig lösning identifierats genom att 
studera motsvarande lösningar på andra produktionsenheter vid intern benchmark 
på Scania. För de resterande moment där möjlig lösning inte har identifierats vid 
intern benchmark kommer idéer på lösning genereras med underlag i teorikapitlet 
samt intervjuer och empiri. I Tabell 6 nedan presenteras de lösningsidéer till station 
DL15/16 som har identifierats under intern benchmark.   

 
Tabell 6 - Lösningsidéer till DL15/16 

För DL15/16 har två av sex idéer på möjlig lösning identifierats genom att studera 
motsvarande lösningar på andra produktionsenheter vid intern benchmark på Scania. 
För de resterande moment där möjlig lösning inte har identifierats vid intern 
benchmark kommer idéer på lösning genereras med underlag i teorikapitlet samt 
intervjuer och empiri 

Monteringsmoment DE DM  C DM  V MB MC DT  VXL DT  CVX

Avlyft  av  fixtur Likt  DL9  

Limapplicering Robotarm  ABB  
applicerar  silikon - - - Robotarm  

applicerar  silikon - Maskin  applicerar  
permabound  

Pålyft  kronhjul - - - - - - Likt  DL9  

Skruvframmatning Binge  med  
rullbandshiss

Binge  med  
rullbandshiss

Binge  med  
rullbandshiss

Binge  med  
rullbandshiss - - -

Positionering  av  skruv Revolverfixtur Fixtur  för  en  skruv  

Placeras  i  
dragaren  via  
plaströr  och  
tryckluft

Fixtur  för  en  skruv - - -

Plockning  av  skruv
”Halvan”  Liten  
pick  and  place  
robotarm  ABB

Liten  pick  and  
place  robotarm  
ABB

Skruv  placeras  
direkt  i  dragaren

Robotarm  med  
två  dragare,  
plockar  2  skruv

- - -

Placering  av  skruv ”Helan”  större  
robotarm  ABB

Större  robotarm  
ABB

Skruv  placeras  
direkt  i  dragaren

Två  dragare  
placeras  och  drar  
skruv  direkt  i  
arbetsstycket

- - -

Dra  skruv Robotarm  med  
två  dragare

Robotarm  med  två  
dragare

Mutterframmatning - - - - - - -

Positionering  av  mutter - - - - - - -

Mutteräntring - - - - - Mutterdragare  
"Sladderhylsa"

Monteringsmoment DT  

Positionering  av  pressdorn

Positionering  av  lager

Byta  pressdon Palettbord  linjär  och  revolver  
(Pinjon-line)

Plocka  lager

Placera  lager

Avlyft Robotarm  på  BAX
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5   Utformning  och  utvärdering  av  tekniska  lösningar  
för  automation  

I kapitel 5 presenteras insamlade data i sammanställda tekniska lösningar som var 
och ett svarar mot huvudmålet att automatisera de manuella arbetsstationerna. 
Vidare så utförs en bedömning med stöd av en kravspecifikation som bygger på 
framtagna kriterier. Dessa kriterier är framtagna med underlag dels i 
inledningskapitlets avgränsningar samt med underlag från teorikapitlet. 
Kriterierna utvärderas utifrån det genomförda arbetet såsom genomförda 
intervjuer men också teori- och empirikapitlet.  

5.1   Kravspecifikation  för  lösningsförslag  till  monteringsstationerna  
Under intern benchmark och med underlag från litteraturstudie och empirikapitlet 
har flera tekniska lösningar identifierats vilka kan vara ett möjligt lösningsförslag för 
automationslösning till monteringsstationerna. Dessa tekniska lösningar har 
utvärderats utifrån en kravspecifikation. Denna kravspecifikation presenteras i Tabell 
7. Kravspecifikationen uppbyggd av krav ställda av Scania samt av projektgruppen 
med underlag i teorikapitlet. De krav som Scania ställt på automationslösningen är att 
det nuvarande monteringsinnehållet på stationerna ska utföras, befintlig 
verkstadslayout och ytbegränsning gäller, lösningen ska möta nuvarande takttid samt 
lösningsalternativet ska finnas internt på Scania. Det krav som projektgruppen ställt 
på lösningen med underlag i teorikapitlet är att lösningens utrustning ska anses 
fördelaktig med låg komplexitetsgrad.  

 
Tabell 7 - Kravspecifikation för automationslösning  

Samtliga lösningsförslag för monteringsstationerna ska möta de uppsatta kraven i 
kravspecifikationen för att vara intressanta att undersöka vidare som möjlig lösning.  

Krav: Kravställare: Beskrivning:

1.  Monteringsinnehåll  på  
stationerna Scania,  DTMT Utrustningen  ska  kunna  hantera  de  

artiklar  som  ska  monteras.

2.  Verkstadslayout  och  
ytbegränsningar Scania,  DTMT Utrustningen  ska  kunna  placeras  

med  befintlig  yta.

3.  Takttid Scania,  DTMT Utrustningen  ska  klara  att  utföra  
arbetet  på  nuvarande  takttid.

4.  Komplexitet Projektgruppen  med  stöd  i  teorikapitlet Utrustningen  anses  fördelaktig  
med  låg  komplexitetsgrad.

5.  Lösningsalternativet  
finns  på  Scania Scania,  DTMT

Utrustningen  eller  konceptet  ska  
finnas  på  Scania,  detta  för  att  
alternativet  ska  anses  robust.
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5.2   Presentation  av  detaljerade  tekniska  lösningsförslag  till  
monteringsstationer  

De monteringsmoment som den automatiserade lösningen ska utföra för vardera 
station presenteras i Figur 16. Dessa är även listade i tabellerna under rubriken 
monteringsmoment. För varje monteringsmoment presenteras i tabellerna nedan 
flera olika tekniska lösningar för automation. Efter vardera tabell följer en kvantitativ 
utvärdering utifrån kravspecifikationen.  

Under intern benchmark har inte tekniska lösningar för varje monteringsoperation 
identifierats vilket innebär att modifierade idéer på teknisk lösning presenteras där. 
Ett exempel på detta är att ingen lösning för mutterframmatning har identifierats 
under intern benchmark men det anses gå att mata muttrar på ett liknande sätt som 
mata fram skruvar. För mutterframmatning föreslås därför en liknande lösning som 
för skruvframmatning. Vidare har inte komplexiteten i de observerade 
maskinercellerna bedömts på studiebesöken då komplexiteten i uppkommer då 
lösningen ska anpassas till de gränssnitt som gäller på diffline.  

Delar av kravspecifikationen (1, 2, 3, 5) har tillämpats vid observationer under intern 
benchmark för att säkerställa att de tekniklösningar som identifieras och sedan 
föreslås i rapporten möter dessa fyra krav.  

I Tabell 8 presenteras de tekniska lösningsförslagen för automationslösning på station 
DL3.  

 
Tabell 8- Presentation av tekniska lösningar DL3  

En viktig parameter att bedöma vid utformning av monteringssystem är 
komplexiteten och risken för systemhaverier. Enligt den teoretiska referensramen 
kapitel 3.4, ökar svårigheten att utreda orsak-verkan sambanden vid komplexa 
system.  

I utvärdering av de presenterade lösningsförslagen för DL3 framträder en entydig bild 
av att tekniklösning 3B innehåller fler rörliga delar då denna innehåller två stycken 
pick and place robotar som ska dela arbetsyta. De två pick and place robotarmarna 

Monteringsmoment Tekniklösning  3A Tekniklösning  3B Tekniklösning  3C

Skruvframmatning
Fem  stycken  bingar  med  
rullbandshiss  och  
tryckluftsmatning.

Fem  stycken  bingar  med  
rullbandshiss  via  plaströr  och  
tryckluft.

Binge  med  rullbandshiss.

Positionering  av  skruv Placeras  i  dragaren  via  
plaströr  och  tryckluft.

I  fem  olika  fixturer  med  två  platser  
i  varje. Revolver  fixtur  för  en  skruv.

Plockning  av  skruv Skruv  placeras  direkt  i  
dragaren.

Två  mindre  pick  and  place  
robotar,  gripdon  med  plats  för  två  
skruvar  i  taget.

Liten  samarbetande  
robotarm.

Placering  av  skruv Skruv  placeras  direkt  i  
dragaren.

Vardera  robotarm  placerar  två  
skruvar  i  taget. Placeras  av  montör.
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kommer att arbeta med ett arbetsstycke på en yta om cirka 300 mm i diameter vilket 
medför en sannolikhet för kollision. Kombinationen av fler ingående rörliga delar och 
risken för kollision på arbetsytan utgör motiveringen för att välja tekniklösning 3A.  

Enligt teorikapitlet, kapitel 2 saknas en ISO-standard för robotsamarbeten vilket 
medför att tekniklösning 3C inte kan föreslås som tekniklösning för DL3. Människa 
och robotsamarbete är fortfarande inte färdigt för industriella tillämpningar då 
robotarna är för osäkra.  

Tabell 9 presenterar tekniklösningar för automation på station DL11.  

 
Tabell 9 - Presentation av tekniklösning DL11 

I utvärderingen av de presenterade tekniska lösningarna för automation på station 
DL11 väljs tekniklösning 11B bort som teknisk lösning då denna likt tidigare 
utvärdering inte uppfyller ISO-standard. Då samarbetsrobotar bidrar till en 
komplexare systembild väljs tekniklösning 15/16B bort utifrån kravspecifikationen. 
Då tekniklösning 11B inte möter ISO-standard och innebär en mer komplexare 
systembild väljs denna lösning bort och vald lösning för automatisering av station 
DL11 är tekniklösning 11A.  

I Tabell 10 presenteras tekniklösningar för automation för station DL15/16. 

Monteringsmoment Tekniklösning  11A Tekniklösning  11B

Lyft  av  fixtur Lyftverktyg  likt  DL  9. Montör  lyfter  av.

Limapplicering Mindre  robotarm  med  4  frihetsgrader  
och  vinklingsbart  verktyg. Samarbetsrobot  applicerar  lim.

Pålyft  kronhjul Lyftverktyg  likt  DL  9. Montör  lyfter  på  kronhjul.

Skruvframmatning Binge  med  rullbandshiss. Binge  med  rullbandshiss.

Positionering  av  skruv Revolverfixtur. Revolverfixtur.

Plockning  av  skruv Placeras  i  dragaren  via  plaströr  och  
tryckluft. Liten  pick  and  place   robot.

Placering  av  skruv Skruv  placeras  direkt  i  dragaren. Liten  pick  and  place   robot.

Dra  skruv I  DL12. I  DL12.

Mutterframmatning Binge  med  rullbandshiss. Binge  med  rullbandshiss.

Positionering  av  mutter I  roterande  fixtur. I  roterande  fixtur.

Mutteräntring Med  ”sladderhylsa”. Med  ”sladderhylsa”.

Dra  mutter Med  dragverktyg. Med  dragverktyg.
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Tabell 10 - Presentation av tekniska lösningar DL15/16 

I utvärdering av de presenterade tekniska lösningarna för station DL15/16 väljs 
tekniklösning 15/16B bort då tekniken i denna lösning inte är befintlig på Scania, 
vilket lösningsalternativ 15/16A är. För automationslösning på DL15/16 väljs 
tekniklösning 15/16A då denna teknik är befintlig på Scania. 

Resultatet av utvärderingen av de tekniska lösningarna för automation är presenteras 
i Tabell 11: 

 
Tabell 11- Presentation av valda tekniska lösningar  

5.3   Utvärdering  av  tekniklösningens  hållbarhet  
För att skapa ett hållbart monteringssystem krävs det att vid utförande av ett nytt 
monteringssystem att hållbarhet designas in i systemet från början. För att designa in 
hållbarhet i ett system bör hänsyn tas till ekologi, ekonomi och social hållbarhet.  

Ett resurseffektivt och energieffektivt perspektiv på en automationsinstallation är 
exempelvis att robotarmar bör kunna programmeras så att minsta möjliga energi 
åtgår för att utföra operationerna på stationen. Detta beskrivs i teorikapitlet (kapitel 
3) där med hänsynstagande till acceleration, hastighet och takttid kan robotens 
rörelser anpassas så att en signifikant energibesparing går att uppnå. Att även 
utvärdera det nya monteringssystemets efter 7+1 slöserier för att identifiera och 
reducera eventuella slöserier och då få ytterligare miljömässiga effekter utifrån det 

Monteringsmoment Tekniklösning  15/16A Tekniklösning  15/16B

Placering  av  pressdorn  
övre Roterande  palett. Mindre  robotarm.

Placering  av  pressdorn  
undre Linjärenhet  palett. Mindre  robotarm.

Positionering  av  lager Fixtur. Fixtur.

Plocka  lager Mindre  robotarm. Mindre  robotarm.

Placera  lager Mindre  robotarm. Mindre  robotarm.

Avlyft Stor  robotarm. Stor  robotarm.

Tekniklösning  3A Tekniklösning  11A Tekniklösning  15/16A
Fem  stycken  bingar  med  
rullbandshiss  och  
tryckluftsmatning,  skruv  placeras  i  
dragaren  via  plaströr  och  tryckluft.

Fixtur  och  kronhjul  lyfts  med  
liknande  utrustning  som  DL9.  Lim  
appliceras  med  robotarm.  Skruv  
appliceras  med  tryckluftsmatning.  
Mutter  matas  fram  med  
mutterframmatare  och  äntras  med  
"sladderhylsa".  Muttrar  dras  i  
dragverktyg.

Övre  och  undre  pressdorn  byts  
med  roterade  palett  av  typ  revolver  
och  linjärenhet.  Mindre  robotarm  
plockar  och  placeras  lager.  Större  
robotarm  lyfter  av  färdigställd  växel  
till  transport.  



  
  

 

41  
  

(kapitel 4). Detta stämmer även överens med Scanias arbetsmetod Energy Kaizen 
vilken innebär arbete med identifiering och reducering av energislöserier i 
produktionsprocessen. Kan detta beaktas vid utformningen av det nya 
monteringssystemet möjliggörs en mer hållbar monteringsprocess.  

Det enda ekonomiska perspektivet som tas vid utformning av ett hållbart 
monteringssystem på Scania är perspektivet som MIKA-kalkylen tar upp. Detta är 
endast payback-tid vilket innebär att presenterade tekniklösningar endast utvärderas 
efter payback-tid och tekniklösningen med lägst payback väljs. För att skapa ett 
hållbart monteringssystem bör även perspektiven socialt och ekologiskt presenteras i 
utvärderingen monteringssystemets hållbarhet, och inte bara det ekonomiska 
perspektivet.  

Investering av ny maskinutrustning är enligt kapitel 3.7 en nödvändig förutsättning 
för att möjliggöra en snabb och långsiktig tillväxt av verksamheten. Ska ytterligare 
tillväxt genereras är en viktig ekonomisk aspekt i utvärderingen av 
monteringssystemets hållbarhet att investering i maskinutrustning även anpassas 
efter morgondagens produkter. Anpassning efter morgondagens produkter bör 
utföras för att den investerade maskinutrustningen inte ska vara oflexibelt hämmande 
mot produktutveckling i företaget.  

Utvärderingen av social hållbarhet i detta examensarbete utgår från en jämförelse 
mellan det nuvarande manuella monteringsarbetet och den tekniska lösningen för 
automation som examensarbetet föreslår. I det befintliga monteringssystemet 
identifieras gula markeringar i SES bedömningen (kapitel 4.4) för repetitioner på 
station DL3 och DL11. För att lösa de gula markeringarna i SES utförs i nuläget en 
tätare arbetsrotation där montören roterar från station DL3 till DL11 efter 30 minuter, 
istället för 60 minuter. I en vidare analys av SES bedömningen av stationerna 
framkommer att tätare arbetsrotation för att lösa gulmarkeringar inte löser 
problematiken med repetitivt arbete. Roterar montören mellan två stationer med 
gulmarkerade repetitionsbedömningar blir bedömningen av det totala arbetet röd 
markerat. En tätare rotation mellan stationerna med gulmarkerade 
repetitionsbedömningar löser inte gulmarkeringen utan det totala arbetet på 
stationerna blir röd markerat. Detta understryker ett behov av investering av ett 
automatiserat monteringssystem för att avhjälpa ergonomiska utmaningar kopplat till 
repetitivt arbete.  

Även arbetsmiljömässiga vinster med automationssystem är att montören på station 
DL11 inte behöver ha kontakt med det allergena limmet vilket kan påverka montörens 
hälsa. Ytterligare arbetsmiljömässiga vinster är att montörens kan få nya 
arbetsuppgifter vilka inte är bundna till takttid och mer motiverande som utveckling 
av processen, vilket skapar en bättre arbetsmiljö för montören. De arbetsmiljömässiga 
vinsterna med automation vilka bidrar till en bättre arbetsmiljö för montören möter 
även Scanias kärnvärden ”integritet” och ”respekt för individen”.  
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6   Resultat  
I resultatdelen besvaras examensarbetets mål kartläggning av nuläge, identifierade 
tekniska lösningar för automation samt nedbruten budget och payback-tid för 
investeringar.  

6.1   Kartläggning  av  nuläge  
Arbetets mål att kartlägga nuläge och monteringsinnehåll har nåtts genom 
observation, praktik och genomgång av arbetsstandarder. Genomförandet av detta 
har även inneburit identifierade slöserier i processen vilka inte bör automatiseras, 
vilket presenteras i empirikapitlet. Observation av diffline har även inneburit 
identifiering av tillgänglig yta på diffline där tekniklösning för automation kan 
placeras. Kartläggning av nuläge och identifierad tillgänglig yta på diffline har 
resulterat i  Figur 17  vilken presenterar de monteringsmoment som ska utföras på 
varje station samt den tillgängliga yta som finns på diffline. 

 

Figur 17 - Förutsättningar för tekniska alternativ 

Figur 17 är resultatet av kartläggningen av nuläge och skapar det underlag som 
presenterar de förutsättningar som finns för identifiering av tekniska lösningar för 
automation. De identifierade tekniska lösningarna för automation presenteras i 
kapitel 6.2 nedan.   
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6.2   Identifierade  tekniska  lösningar  för  automation  
Nedan följer de tekniska lösningar som valts för att lösa de tekniska utmaningarna 
med frågeställningen. De tekniska lösningarna utvecklas sedan också med en layout 
figur över placeringsalternativ på verkstadsgolvet. Varje tekniklösning för vardera 
monteringsmoment i Tabell 12 följs av en motivering till vilken lösningsförslaget kan 
härledas.  

 
Tabell 12- Identifierad teknisk lösning till DL3 

 

Förutsättning för denna lösning är att pressning av kronhjul mot diffhushalva och den 
ingående linjeringen av hålbilden däremellan fungerar.  

 
Tabell 13 – Identifierad teknisk lösning DL11 

 

Monteringsmoment Tekniklösning  3A Motivering:
Skruvframmatning Fem  stycken  bingar  med  rullbandshiss  och  

tryckluftsmatning. DM  Vevstakar

Positionering  av  skruv Placeras  i  dragaren  via  plaströr  och  
tryckluft. DM  Vevstakar

Plockning  av  skruv Skruv  placeras  direkt  i  dragaren. DM  Vevstakar

Placering  av  skruv Skruv  placeras  direkt  i  dragaren. DM  Vevstakar

Monteringsmoment Tekniklösning  11A Motivering:
Lyft  av  fixtur Lyftverktyg  likt  DL  9 DL9  Diffline

Limapplicering Mindre  robotarm  med  4  frihetsgrader  
och  vinklingsbart  verktyg. Silikonapplicering  DE  &  MC

Pålyft  kronhjul Lyftverktyg  likt  DL  9 DL9  Diffline

Skruvframmatning Binge  med  rullbandshiss DE,  DM,  MB

Positionering  av  skruv Revolverfixtur DE  Grundmontering

Plockning  av  skruv Liten  pick  and  place   robotarm DE,  DM,  MB

Placering  av  skruv Liten  pick  and  place   robotarm DE,  DM,  MB

Dra  skruv I  DL12 DL12

Mutterframmatning Binge  med  rullbandshiss Idé  likt  skruvframmatning  

Positionering  av  mutter I  roterande  fixtur Idé  likt  skruvpositionering  

Mutteräntring Med  ”sladderhylsa” Mainline  CVX

Dra  mutter Med  dragverktyg   Dragverktyg  på  DL11
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Tabell 14 – Identifierad teknisk lösning DL15/16  

Med dessa tekniska alternativ kan de tre manuella monteringsstationerna 
automatiseras 100%.  

6.3   Nedbruten  budget  och  payback  för  investeringar    
Nedbrytningen och payback-beräkning utförs med hjälp av MIKA kalkylen (beskrivs i 
kapitel 3.8) men projektet förbiser Net Present Value (NPV) från MIKA. Nedan 
presenteras lösningsförslagen för varje monteringsstation nedbruten i ekonomiska 
termer.  

Investeringsuppskattningarna är utförda tillsammans med arbetsgruppen DTMT och 
med stöd av offertunderlag samt investeringssummering från likartade projekt 
(installation av pinjon-line). Investeringsuppskattningen har utförts tillsammans med 
DTMT för att de arbetar i området där den eventuella investeringen ska 
implementeras och för att de har förståelse för den nya utrustningens 
integreringskostnad i befintligt system på diffline. Genom att kombinera detta med 
offertunderlag och tidigare investeringssummeringar har investeringsuppskattningen 
kunnat valideras. 

Investeringens för vald tekniklösning på DL3, uppskattas till mellan 3 och 6 miljoner 
kronor. Detta inkluderar inköp av maskiner (6 stycken) och integrering av dessa i 
befintligt system. Osäkerheten i investeringsbedömningen för DL3 beror till stora 
delar på att ett liknande projekt inte utförts på DT tidigare. För att reducera 
osäkerheten i bedömningen bör kontakt med Scania motorbearbetning DM tas, 
eftersom de i nuläget har liknande utrustning.  

Till DL11 uppskattas det att investeringen för limningsapparatur hamnar kring 3 
miljoner kronor. För att äntra muttrar och toppskruv bedöms detta fodra en 
investering om 4 till 5 miljoner kronor. Detta visar att en automationslösning för DL11 
totalt blir 7 till 8 miljoner kronor. 

Monteringsmoment Tekniklösning  15/16A Motivering:
Placering  av  pressdorn  övre Roterande  palett Idé  likt  Pinjonline

Placering  av  pressdorn  undre Linjärenhet  palett Idé  likt  Pinjonline

Positionering  av  lager Fixtur Fixtur  på  paletten  likt  idag

Plocka  lager Mindre  robotarm DE,  DM,  MB

Placera  lager Mindre  robotarm DE,  DM,  MB

Avlyft Stor  robotarm DT  Växellåda,  DT  BAX,  MC
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Tekniska lösningen för DL15 baserar till stora delar på befintlig teknik från 
närliggande pinjon-line vilket har inneburit att en god uppskattning av investering 
kunnat göras. Det som tillkommer till den befintliga tekniken är att lagerplacering på 
diffhushalva sker med en pick and place robot. Detta bidrag till den tekniska 
lösningen innebär en viss osäkerhet. Investeringskostnaden för utrustning och 
integrering av den tekniska lösningen på DL15/16 blir 6.5–8.5 miljoner kronor.  

Med avseende på DL16 är gränssnittet mot transporten mellan diffline och mainline 
ospecificerad. Detta för att det pågår ett projekt att ersätta nuvarande 
transportlösning från diffline till mainline. Investeringsuppskattningen och den 
tekniska lösningen utgår från antagandet att det finns adekvat lastbärare att placera 
produkten på.  

I Tabell 15 presenteras den uppskattade investeringen för vardera station där 
investering lägsta representeras den lägsta nivån av den uppskattade investeringen 
och investering högsta representeras den högsta nivån av den uppskattade 
investeringen.  

 
Tabell 15- Investering för vardera station och för det totala systemet 

Den totala investeringen för att automatisera stationera DL3, DL11 och DL15/16 
uppskattas hamna mellan 16.5 och 22.5 miljoner kronor, vilket innebär i medeltal att 
investeringen blir 19.5 miljoner kronor med en kostnadsavvikelse om 3 miljoner 
kronor (15%).  

Den uppskattade investeringen skall användas för beräkning av payback-tid. Vid 
payback-beräkning används den kostnadsbesparingen som fås av att automatisera 
stationerna DL3, DL11, DL15 och DL16 samt den uppskattade investeringen. Vid 
automation av stationerna besparas kostanden för en position. En position innebär en 
montör som bemannar monteringsstationen vilket enligt ergonomikapitlet (kapitel 
3.4) är 500.000 kronor per år per position, vilket blir kostnadsbesparingen för en 
position.  

 

 

Station: Investering  (miljoner  kr),    
Lägsta

Investering  (miljoner  kr),  
Högsta

DL3 3 6
DL11 7 8
DL15 4.5 5.5
DL16 2 3
Summa: 16.5 22.5
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Idag bemannas stationerna med: 

•   1.5 stycken positioner på DL3 per dag (en under förmiddagsskift och en halv 
under eftermiddagsskiftet) 

•   1.5 stycken positioner på DL11 per dag (en under förmiddagsskift och en halv 
under eftermiddagsskiftet) 

•   2 stycken positioner på DL15/16 (en under förmiddagsskift och en under 
eftermiddagsskiftet) 

Station DL3 och DL11 täcks under eftermiddagsskiftet av en position (bemannas av en 
montör) vilket representeras av en halv position under eftermiddagsskiftet för 
respektive station. Under eftermiddagsskiftet arbetar man med förlängd takttid och 
reducerar antal positioner. För att payback-beräkningen ska vara giltig förutsätts det 
att både DL3 och DL11 automatiseras helt med de presenterade tekniska lösningarna 
för automation.  

Vidare kan tekniska lösningen placeras på ett sätt att ytterligare en position på diffline 
berörs. Detta genom att skruvframmatarna placeras så att materialframmatningen till 
bingen utförs av logistik. Detta skulle då avlasta positionen som idag arbetar med 
materialförsörjning på diffline. En del av positionen kommer då undvaras av diffline 
men kommer fortsatt behöva utföras av logistik. Denna besparing tas inte i hänsyn i 
examensarbetet då information om det logistiska arbetet saknas. Utförs 
materialförsörjningen av logistik kan även processmaterial reduceras, exempelvis 
förpackningarna till skruvar. 

Payback-tiden beräknas enligt MIKA-kalkylen: 

 !"#$%&$'(")
*+%&",-%.$%/,'(")

= 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 [1] 

För station DL3 innebär detta att investeringen är 3 till 6 miljoner och 
kostnadsbesparingen 750.000 kronor (1,5 positioner) per år. Detta ger en payback-tid 
enligt ekvationen [1] på 4 till 8 år.  

Station DL 11 medför en investering på 7 till 8 miljoner och kostnadsbesparing 
750.000 kronor (1,5 positioner) per år. Detta ger en payback-tid enligt ekvation [1] på 
9.3 till 10.7 år 

Station DL15/16 medför en investering på 6.5 till 8.5 miljoner och en 
kostnadsbesparing 1 miljoner kronor (2 positioner) per år vilket ger en payback-tid på 
6.5 till 8.5 år.  
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Tabell 16 – Payback-tid för respektive station och för det totala monteringssystemet  

I en analys av investeringsstorleken och payback-tiden är att om limningsdelen på 
DL11 kan undvikas reduceras investeringen och payback-tiden vilket är positivt. 
Investeringen skulle reduceras med cirka 3 miljoner kronor vilket påverkar tekniska 
lösningens totala payback-tid på så sätt att den kortast tiden blir 5.4 år och den 
längsta blir 7.8 år. 

  

Station: Paybacktid  (år),  
Lägsta

Paybacktid  (år),  
Högsta

DL3 4 8
DL11 9.3 10.7
DL15/16 6.5 8.5
Systemets  
totala:   6.6 9
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7   Slutsats  
Slutsatskapitlet sammanfattar målen med examensarbetet samt ger 
rekommendationer för fortsatt arbete löpande efter att varje mål presenteras. 
Kapitlet avslutas med att ge ett gränssnitt vart detta examensarbete slutar och 
fortsatt arbete bör ta vid. 

7.1   Sammanfattning  av  målen  
Huvudmålsättningen för examensarbetet har varit att ta fram ett lösningsförslag för 
att så långt som möjligt automatisera de manuella monteringsstationerna DL3, DL11 
och DL15/16. Vidare så har delmål satts upp för att utveckla lösningsförslaget till ett 
business case. Syftet med examensarbetet var att undersöka om det internt på Scania 
finns tekniska alternativ vilka kan ersätta tre manuella monteringspositioner. Detta 
med förutsättningarna att inte förändra monteringssekvens, produkt eller verkstads-
layout.  

Första delmålet var att kartlägga nuläge, monteringsinnehåll samt eventuella 
nödvändiga förändringar i processen på de berörda stationerna. Kartläggningen av 
nuläget utfördes med praktik under två halvdagar på de berörda 
monteringsstationerna. Praktisering gav kännedom om monteringsprocesserna och 
monteringsinnehållet på varje station. Genom praktiken identifierades inbyggda 
slöserier vilka inte är värdeskapande för produkten, såsom processmaterial och 
monteringsoperationer. Utifrån detta föreslogs en förändring av arbetsoperationerna 
där de identifierade slöserierna elimineras och automatiseras. 

Slutomdömet och rekommendationen till Scania från nulägeskartläggningen är att det 
bör undersökas vidare om produktförändringar är möjliga i framtiden. Speciellt fokus 
bör läggas på att ersätta limförbandet för att kunna eliminera limutrustningen på 
station DL11. Då minskar investeringsstorleken vilket innebär en avsevärt kortare 
payback-tid. Om en automationslösning ska installeras och ersätta en befintlig 
manuell montering så bör slöserier i den befintliga monteringen först elimineras. De 
flera olika varianterna av skruv på station DL3 kan ses som ett slöseri och därför bör 
det undersökas om befintliga skruvar på position DL3 kan reduceras eller modifieras 
så att ett gemensamt dragverktyg kan användas. Kan ett gemensamt dragverktyg 
användas för flera skruvvarianter skulle nulägets dragverktyg kunna ersättas och ge 
en möjlighet till investeringar i skruvframmatning istället för dragverktyg.  

Det andra delmålet var att identifiera tekniska lösningar för automation av de 
manuella monteringsstationerna. För att identifiera tekniska lösningar så har en 
intern benchmark utförts. Att tekniklösningarna till största del är genererade via 
intern benchmark på Scania innebär att dessa alternativ kan anses som robusta. Det 
har däremot inte säkerställts att tekniklösningen går att integrera i det befintliga 
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systemet eller vad som skulle krävas för ombyggnationer av den befintliga 
anläggningen. De identifierade tekniklösningarna presenteras utförligt i kapitel 6.2.     

Det tredje delmålet var att ta fram budget och payback-tid för eventuell investering. 
Uppskattningen av investering har utförts tillsammans med produktionstekniker på 
DTMT och med stöd i interna standarddokument och äldre projektdokumentation. 
Detta gav en god uppskattning av kostnaden för liknande installationer och 
förenklade kostnadsnedbrytningen av tekniklösningen. Slutsatsen av detta är att 
interna standarder förenklar och likriktar denna typ av arbete.  

Vidare är det viktigt att belysa att investeringsuppskattningen utförts delvis baserat på 
valda tekniklösningar, vilka är förknippade med en osäkerhet, men även att 
investeringsuppskattningen är en uppskattning och inte en uppgift hämtad från 
tidigare offertunderlag eller investeringssummeringar. Därmed så är payback-tiden 
behäftad med en dubbelosäkerhet i både tekniklösningen och 
investeringsuppskattningen.  

Slutsatsen av huvudmålet är att det går att automatisera samtliga stationer till 100% 
med de avgränsningar som är givna i rapportens inledning, och att payback-tiden för 
denna installation är mellan 9.3 – 10.7 år. Denna payback-tid kan reduceras avsevärt 
med föreslagna vidare studier.   

7.2   Kritisk  egenvärdering  
Utförandet av intern benchmark medförde att tekniklösningar genererades genom att 
studera hur tekniklösningar för automation utförs i nuläget. Följden av att se till 
befintliga lösningar är att nya möjliga koncept inte har framställts. Om konceptuella 
lösningar hade framställts skulle dessa varit mer anpassade till diffline där dessa 
koncept skulle kunnat genererats med hjälp av en workshop i arbetsgruppen DTMT.   

Arbetets största nackdel återfinns i avsaknaden av framtidsperspektiv. Det har inte 
behandlats information om huruvida det i en närstående framtid kommer 
introduceras nya produkter eller om befintliga produkter kommer utgå. Detta 
kombinerat med en oflexibelt tekniklösning kan medföra att införandet av alternativet 
innebär att företaget investerar fast sig och inte kommer kunna acceptera 
produktförändringar.  

Vidare har inte heller hänsyn tagits till om det finns krav på de ingående 
maskinelementen i produkten. Det vill säga om det går att lösa indexeringen av 
diffhushalva mot kronhjul i station DL2 genom att pressning av T-skruv. Detta kan 
vara en ogenomförbar lösning vilket då innebär att en ny lösning för indexering på 
DL2 måste tas fram annars riskerar automationslösningen på DL11.  
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7.3   Var  tar  arbetet  slut  och  vidare  studier  tar  vid  
Detta arbete tar slut vid att presentera tekniklösningen som löser automation av 
stationerna DL3, DL11 och DL15/16. Till tekniklösningen lämnas även motiveringar i 
form av tydliga adresser där tekniken som gett idé till lösningen kan studeras ur fler 
perspektiv. Vidare framgår enligt slutsatsen (kapitel 7.2) att det bör undersökas om 
produkten går att förändra för att möjliggöra reducering av produktionsutrustning 
som dragverktyg och limutrustning, vilket blir rekommendationen för Scanias 
fortsatta arbete. 
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