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Sammanfattning 

Detta examensarbete utfördes på växellådsmonteringen på Scania i Södertälje. På en monteringslina 
där växellådsmontering sker arbetar idag en robot med att åtdra skruvar för att foga samman 
retarder på växellådor. 
Syftet med arbetet var att undersöka nuläget gällande robotcellens kapacitet och utfyllandsgraden av 
de buffertområden som angränsar till den. För att klara av takttidssänkningar togs det fram 
kapacitetshöjande konceptuella lösningsförslag. 
Arbetet avgränsades mot att behandla störningar, layoutförändringar, uträkning av optimal 
buffertstorlek, föreslå produktändringar samt framtagande av implementeringsplan för 
lösningsförslag. 
Litteraturstudier inom produktionsutveckling genomfördes som kopplar mot Scanias 
produktionsfilosofi. Utifrån detta har en systematisk arbetsmetodik formats. 
För att kunna definiera ett nuläge har data samlats in i form av tidtagning av ingående moment i 
robotprocessen, fysiska layoutmått samt flödesdata från övergripande datorsystem. Insamlad data 
användes för att kunna urskilja när och var i processen det sker ickevärdeskapande moment. 
Med ett förbättringsverktyg analyserades dessa ickevärdeskapande moment för att användas som 
grund till att skapa väldefinierade problem. Utifrån dessa problem skapades flera konceptuella 
lösningsförslag med framtagna tidsbesparingar. Dessa lösningsförslag har paketerats för att uppfylla 
tidsbesparingsbehov som olika takttider och produktmix medför. 
Som resultat från analysen framgår att robotcellen idag klarar av en optimal mix utan att de 
angränsande buffertplatserna nyttjas fullt ut. För ett kontinuerligt flöde där enbart retarder ingår 
behöver processen förbättras enligt framtagna konceptuella paketlösningar för att inte bilda en 
flaskhals och fylla de framförvarande buffertplatserna. 
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Abstract 
This degree project was performed at the gearbox assembly at Scania Södertälje. On a 

production line where gearbox assembly takes place, a robot is currently working to tighten 

screws to assemble retarders on gearboxes. 

The purpose of the work was to investigate the current state of the robot cell capacity and the 

complementarity of the buffer areas adjacent to it. In order to cope with takt time cuts, capacity 

increasing conceptual solutions were developed. 

The work was delimited to address disruptions, layout changes, optimal buffer size calculation, 

to propose product changes, and not to develop implementation plans for the conceptual 

solutions. 

Literature studies coupled to Scanias production philosophy in production system development 

were conducted. Based on this, a systematic working methodology has been formed. 

In order to define a zero state, data has been collected in the form of timing of the robot process, 

physical layout measurements and flow data from computer systems. The collected data was 

used to distinguish when and where in the process there are non-value adding factors. 

With an improvement tool, these non-value-adding moments were analyzed to be used as the 

basis for creating well-defined problems. Based on these problems, several conceptual solutions 

were created with time savings. These solutions have been packaged to meet the time-saving 

needs that different takt times and product mixes entail. 

As a result of the analysis, it appears that the robot cell today is able to manage an optimal mix 

without fully using the adjacent buffer locations. For a continuous flow with only retarder 

included, the process needs to be improved according to developed conceptual package solutions 

in order not to form a bottleneck and fill in the preceding buffer locations. 
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Ordlista 
Buffert: Plats där en produkt mellanlagras. I detta fall finns buffertplatser innan och efter 
robotcellen. Produkterna i dessa buffertplatser transporteras på TMS.  

Fixtureras: När en produkt anländer arbetspositionen i robotcellen fastspänns denna av ett 
gripdon, detta benämns för fixturering. Ett annat ord för fixturering som används internt på 
Scania är clampning. När en produkt frigörs av gripdonen benämns detta för av-fixturering. 

Flaskhals: En flaskhals på linan uppstår då en process (exempelvis robotcell eller manuell 
monteringsstation) är så långsam att flödet bromsas och buffert bildas. 

Förmonteringsstation (alternativt FM): En eller flera stationer som förmonterar delar av 
produkten till monteringslina. 

Gripdon: Två pneumatiska cylindrar som fixturerar växellådan i robotcellen för att 
åtdragningsprocessen ska kunna ske. 

Intaktning: Transportsträcka i robotcellen där TMS-carrier förflyttar en växellåda från 
buffertområdet innan monteringsroboten till arbetsposition. 

Kapacitetsbegränsande faktor: När en resurs, exempelvis robotcellen, utgör en tillfällig 
flaskhals vid exempelvis momentan överbelastning. 

Linjeben: I detta fall består monteringslina av två linjeben, benämnda ben 1 och ben 2. Ingående 
stationer i en linjeben följer samma taktkrets.  

Materialfasad: Ingående material för montering samlas i en hyllanordning nära 
monteringsstationen. 

Monteringslina: Samling av monteringsstationer där produktflödet styrs av takttiden. Som även 
kallas mainline på Scanias växellådsmontering i Södertälje där monteringsroboten befinner sig på. 

Monteringsrobot: Robot som utför monteringsarbete, i detta fall en robotarm som med hjälp av 
två dragare åtdrar skruvar som fogar samman retarder med växellåda. 

OEE: Overal Equipment Effectiviness är ett mått för utrustningens övergripande effektivitet. 

Produktflöde: Fysisk förflyttning av produkter på linan. 

Produktmix: Ett visst andel av definierade produkter i definierade positioner i produktflödet. I 
rapporten benämns en produktmix av exempelvis växellådor med tre retarder och en utan 
retarder inom hårda parenteser: [1 1 1 0]. Detta motsvarar en produktmix av växellådor med 75% 
retarder och 25% utan retarder. 

Retarder: Tillvalskomponents på en växellåda som har som uppgift att utföra bromsning. 

Robotprocess: I detta fall en definierad process som består av intaktning, åtdragning av skruvar 
samt uttaktning. 

Scenario: Olika fall som undersöks där variablerna är olika mix och taktidssänkningar. 

Station: Monteringsstation på monteringslina där definierade arbetsmoment utförs. 

Takt: Inversen av takttiden. 

Taktkrets: Samling av stationer på en linje som följer samma takttid. 

Takttid: Tiden för att utföra de definierade arbetsmomenten på en station på linjen. 

Tapani-kod: En sifferbaserad kod som används för identifikation av olika växellådsvarianter. 



 

 

TMS: System som består flera TMS-carriers. En TMS-carrier är en anordning där en växellåda 
hängs upp på för att möjliggöra fysisk förflyttning av produkten mellan stationer på 
monteringslinan. 

Uttaktning: Transportsträcka i robotcellen där en TMS-carrier förflyttar en växellåda från 
monteringsroboten till buffertområdet efter robotcellen. 

Åtdragningsprocess: En delprocess av robotprocessen där monteringsroboten åtdrar skruvar 
för att fästa retarder på växellåda. 
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1 Inledning 
I denna inledning kommer examensarbetets bakgrund, mål och avgränsningar att beskrivas. 

 Problembakgrund 
Idag utförs växellådsmontering på en taktat monteringslina med takttiden 95 sekunder, denna lina 
benämns som monteringslina och är tvådelad (ben 1 och 2). Vissa av växellådorna utrustas med 
retarder, i sådana fall sker monteringen av växellåda med retarder i en robotcell. Monteringen 
som utförs av roboten identifieras som en process och benämns som robotprocessen i denna 
rapport. Robotprocessen delas upp i olika delprocesser som är identifierbara samt mätbara. 

Scania är ett företag inom transportlösningar som startades 1891 och jobbar idag med både 
produkter och tjänster (Scania CV AB, 2018). 

Scania jobbar med SPS-huset som är en strategi för att uppfylla kundernas behov, uppnå ökad 
lönsamhet, tillväxt och konkurrens (Scania CV AB, 2018). 

Scania har idag 48 000 medarbetare utspridda inom olika områden, runtomkring 100 länder 
världen över, med dess huvudkontor i Södertälje. 15 000 av medarbetarna är verksamma i 
Södertälje med huvudfokus på R&D, Inköp, tillverkning samt montering av olika lastbils-och 
busstyper (Scania CV AB, 2018).  

På ett av Scanias monteringslinor där det monteras växellådor utfördes detta examensarbetet med 
huvudfokus på en monteringsrobot. Växellådor är en ingående del av Scanias modulbaserade 
produktprogram (Scania CV AB, 2018).  

 Problemformulering 
Robotens maximala kapacitet är okänd idag. Undersök hur mycket kan takttiden sänkas på 
huvudlinan innan flaskhals bildas i buffertplatserna innan och efter robotcellen. 

 Mål 
Nedan presenteras arbetets övergripande mål. Dessa besvaras i kapitel 8 Resultat, slutsats och 
diskussion. 

• Undersöka robotens befintliga kapacitet gällande vilken lägsta takttid den klarar av vid 
optimal mix och vid maximal belastning (som är 100% retarder). 

• Fastställa den befintliga buffertens utfyllnadsgrad för en optimal mix och maximal 
belastning för nuläget och vid takttidssänkning. 

• Ta fram konceptuella lösningsförslag som minskar robotprocesstiden genom reducering 
av ickevärdeskapande moment, samt redovisa tidsvinsten av dessa mot nuläget. 

• Ta fram konceptuella paketlösningar som resulterar i att robotcellen inte bildar flaskhals 
vid olika takttider, vid optimal mix och maximal belastning. 

 Avgränsningar 
I arbetet tas hänsyn till följande avgränsningar: 

• Det tas inte hänsyn till störningar på robotcellen eller ben 1 och 2, alltså utgår arbetet 
ifrån normalläget. 

• Som takttid för nuläget låses 95 sekunder, detta motsvarar den aktuella takttiden vid 
arbetets start. Detta behöver has i åtanke när de presenterade resultaten utläses då 
takttiden under arbetets gång har sänkts till 92 sekunder. 
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• Det tas endast hänsyn till aktuell data för produktvariation i robotcellen vid beräkningen 
av dagens maximala robotkapacitet. 

• Då 2-kretsretarder är en utgående modell så bortses det från denna modell. Det samma 
gäller för specialvarianter och nyintroducerade modeller av växellådor och retardertyper.  

• Avgränsning sker mot framtida layoutförändringar. 

• Optimala buffertstorlekar före och efter robotcellen beräknas inte. 

• Robotens totala utrustningseffektivitet (OEE) beräknas inte. 

• Förslag till förbättringar av robotens visionsystem framtas inte. 

• Förslag till ändringar i produkten (växellåda och retarder) framtages inte. 

• Det kommer att undersökas om olika konceptuella lösningsförslag är praktiskt 
tillämpbara genom diskussion med ansvariga parter, dock inte hur dessa tillämpningar 
implementeras. 

• Det kommer inte att utföras någon standardiserad riskbedömning på de olika 
konceptuella lösningsförslagen. 

 Metoder 
Metoder för att fastställa nuläget: 

• Extern dokumentation för att studera systematisk förbättringsarbete inom 
produktionsteknik. 

• Interna (Scania) databaser med historisk produktionsdata, för att använda till 
kapacitetsberäkningar. 

• Dokumentation och manualer för dagens utrustning för att få en systemförståelse 
gällande hur den tekniska utrustningen samverkar (robot, dragare, TMS). 

• Videoinspelning för fastställande av robotens rörelsemönster och tidssättning för olika 
produktkombinationer. 

• Fysisk mätning av layout för att visualisera och kartlägga området. 

• Tidsobservation av processen genom tidtagning av delprocesser, för att skapa ett 
nulägesbild som kan användas för jämförelse med förbättringsförslagen. 

• Ishikawa-diagram används för att organisera orsaker till problemet. Detta står som grund 
för att finna lösningar genom brainstorming/kreativa idéer. 

Metod för att modellera fram lösningsförslag: 
• Olika konceptuella lösningar brainstormas fram utifrån problemen från nulägesanalysen. 

För de olika problemen tidsätts värdeskapande respektive ickevärdeskapande tid. 

• Idéerna från brainstormingen står som grund för att förbättra de ickevärdeskapande 
momenten i robotprocessen. 

• Tidsvinster beräknas för de konceptuella lösningsförslagen och tas fram genom att 
idéerna modelleras samt valideras via beräkningar och diskussion med en kunnig part 
inom området. 

• Utifrån lösningsförslagens karaktär skapas kategorier för att gruppera lösningar inom 
liknande tekniska områden där sammanlagda tidsvinsten presenteras. 

• Olika scenarier skapas utifrån förstudier som beskriver framtida fall gällande takttid och 
produktmix. 

• De olika scenarierna simuleras för att hitta den behövda tidsbesparing för robotprocess 
för att inte bli flaskhals. 
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• Paketlösningar av konceptuella lösningar skapas utifrån den behövda tidsbesparingen från 
de olika scenarierna. 

Metoder för att värdera resultatet: 
• Värdera förbättringsförslagen mot nuläget med tidsanalyser genom beräkningar och 

tidsvinster för de olika förbättrade delprocesserna. 

• Värdera summan av tidsvinsterna för förbättringsförslagen (som helhet) mot dagens 
process. 





11 

 

2 Teori - Konceptuellt systematiskt förbättringsarbete 
I denna teorikapitel behandlas produktionstekniska koncept utifrån litteratur inom lean, 
kvalitetsteknik och produktionsutveckling. Även rådande information om Scanias 
produktionssystem(SPS) samt likheter mellan denna och lean beskrivs. Detta för att undersöka 
och finna inspiration från metoder som ur ett produktionssystemperspektiv sett är lämpade för 
planering och utveckling av förbättringsarbete.  

En välstrukturerad arbetsmetodik under förbättringsarbete är fördelaktig enligt litteraturstudier 
(Bellgran & Säfsten, 2005, s. 8) med bland annat följande fördelar: 

• Mindre total tidsåtgång för planering jämfört med att planeringsaktiviteter utförs ad hoc  
• Bättre underlag för kvalitetssäkring skapas 
• Underlättar samordning och ledning av aktiviteter 
• Underlättar identifiering av områden som behöver förbättras 

Då litteraturen ser på produktionsutveckling från ett systemperspektiv (fabrik eller 
produktionslina) har det under detta arbete förts en diskussion med Monica Bellgran (Bellgran, 
2018) gällande vilka metoder som lämpar sig till detta specifika projekt. Utifrån denna diskussion 
har faktainsamlingen av teori begränsats till att beröra utformningen av: 

• Datainsamling av nuläget med bakgrundsstudier och förstudier 
• Kravspecifikation 
• Framtagning av koncept 
• Utveckling av en detaljerad lösningsförslag 
• Utvärdering av lösningsförslaget och förbättringsarbetet 

 Produktionssystem och produktionsutveckling 
Tillverkande industriella företag kan beskrivas utifrån utgångspunkten av ett komplext 
produktionssystem med systemkomponenter som har relationer till varandra. 
Systemkomponenterna som kan bestå av exempelvis människor och maskiner arbetar för att 
uppnå ett gemensamt mål genom att omvandla råvara till produkter. Med andra ord 
transformerar systemkomponenterna input till output (Bellgran & Säfsten, 2005, ss. 53-55). För 
att uppnå organisationens gemensamma mål som exempelvis kan vara av finansiell karaktär 
behöver produktionssystemet kunna vara konkurrenskraftigt genom att stödja de faktorer som 
företaget har valt att konkurrera med (Bellgran & Säfsten, 2005, s. 74). För detta behövs en 
produktionsstrategi som i sin tur kan delas in i en innehållsdel samt en processdel. Innehållsdelen 
beskrivs i termer som konkurrensfaktorer (exempelvis flexibilitet, kostnadseffektivitet, 
leveransförmåga och kvalitet) och beslutskategorier, medan processdelen beskriver hur 
produktionsstrategin formuleras och implementeras (Bellgran & Säfsten, 2005, s. 75). Att 
produktionsutveckling utförs i form av processer är en egenskap som härrör från en 
övergripande offensiv kvalitetsutvecklingsteori, där både processtänkande samt arbete med 
ständiga förbättringar är hörnstenar (ihop med: faktabaserade beslut; förutsättning för 
delaktighet; kundcentrerad organisation; engagerat ledarskap). Att arbetet sker i strukturerad 
processform medför att insamlad data från tidigare iterationer ger information om hur väl 
processen lyckats tillfredsställa de ställda kraven. Utifrån dessa resultat kommer processen att 
kunna utvecklas på ett faktabaserat sätt för att på det sättet bidra till ständig utveckling av 
utvecklingsarbete (Bellgran & Säfsten, 2005, s. 194) (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 40-44).  
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 Scania Production System (SPS) 
Scania Production System är en strategi som används inom alla produktionsenheter på Scania 
med syftet att uppfylla kundbehov och samtidigt uppnå ökad lönsamhet, tillväxt och 
konkurrenskraft. Strategin bygger på fyra huvudprinciper (Scania CV AB, 2018): 

• Normalläge - standardiserat arbetssätt 
• Rätt från mig 
• Behovsstyrd produktion 
• Ständiga förbättringar 

Utöver dessa huvudprinciper arbetar företaget med sex kärnvärden se inledning: bakgrund 
(Scania CV AB, 2018). 

 Relation med SPS, TPS och LEAN 
Scania Production System relaterar till Toyota Production System utifrån tre Toyotainspirerade 
grundläggande värderingar: kunden först, respekt för individen samt kvalitet (Bergman & Klefsjö, 
2012, s. 609). Utöver detta utgör även ständiga förbättringar en av huvudprinciperna i Scania 
Production System samt Toyota Production System. De ständiga förbättringarna, även kallat 
Kaizen, är ett centralt begrepp samt ett antal verktyg i LEAN-teorin (Bicheno & Holweg, 2009, s. 
17). 

 Värde och slöseri 
Vad som är värde definieras av kunden, det som kanske ser ut som slöseri kan i själva verket 
skapa värde för kunden. Därför behövs förståelse för vilka aspekter kunden värdesätter på 
produkten. Värde för kunden kan ses som en funktion av tid (ledtid), plats och form 
(funktionalitet och design) (Bicheno & Holweg, 2009, s. 18). Slöseri i sin tur ses som motsatsen 
till värde (Bicheno & Holweg, 2009, s. 20). Utifrån en datainsamling med målet av att kartlägga 
tid som skapar värde kan en så kallad värdeflödesanalys skapas (Bicheno & Holweg, 2009, ss. 77-
78). 

 Ständiga förbättringar inom lean 
Grundläggande inom lean är ständiga förbättringar inom organisationens alla nivåer, både interna 
processer och den externa värdekedjan. För att förbättringar ska vara värdeskapande behöver det 
finnas ett definierat problem att åtgärda. 

Att observera processen för att skapa en grundläggande förståelse är en förutsättning för att 
kunna hitta rotorsaker till problemen och därmed undvika slöseri. Verktyg som kan användas till 
detta (för att skapa grundläggande förståelse) är exempelvis fem varför, som i sin tur kan 
organiserar i ett fiskbensdiagram där möjliga orsaker till problemen dokumenteras. 

Att arbeta med ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt skapar ett behov av en 
tidskontinuerlig standardiserad utvecklingsprocess. Inom Lean finns ett flertal varianter, alla med 
grundläggande likheter. Dessa processer kan ses som cykliska aktiviteter som samspelar med 
rotorsaksanalysverktyg. Den mest kända av förbättringscyklerna är PDCA-cykeln där fyra 
huvudaktiviteter ingår (Bicheno & Holweg, 2009, s. 182): 

• Plan: Planera hur en aktivitet ska genomföras. För detta behöver nuläget klargöras genom 
att skapa gemensam förståelse över kundens krav, målbilden, vägen till målet, finna 
dagens flaskhalsar och rotorsaker. Förutspå även vilket resultat som kommer skapas av 
förbättringsarbetet, detta för att jämföra, förstå och verifiera processens verkliga verkan i 
systemet. 

• Do: Implementera förbättringsförslaget enligt planeringen. 
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• Check: Kontrollera om det implementerade förbättringsförslaget fungerar enligt planen. 
Om önskad effekt enligt planen inte nås behöver rotorsaker till detta bestämmas. 

• Act: Standardisera förbättringsförslaget om resultatet överensstämmer med planen, i 
annat fall utför justeringar enligt de funna rotorsakerna från check-fasen. Kommunicera 
förbättringarna till berörda parter.  

 Datainsamling 
Mätning av tid och rörelse för att kartlägga arbetsmoment ger grundläggande data till vidarearbete 
så som arbetsbalansering, värdeflödesanalys och schemaläggning. Innan mätning utförs behöver 
de uppmätta momenten vara ordnade och standardiserade. Fördelaktigt är att spela in 
processförloppet på video för i senare skede kunna genomföra mätningen i lugn och kunna spola 
fram och tillbaka tidsmässigt samt analysera i ultrarapid hastighet. Fördelaktige spelas 10 
repetitioner in under olika skift för att urskilja verkan från den mänskliga faktorn. Samla in data 
endast från cykler där inga fel uppstår. Särskilj värdeskapande och icke värdeskapande tid i 
insamlingsmatrisen (Bicheno & Holweg, 2009, ss. 77-78). 

Mätning av ett monteringssystem är en metod som möjliggör ett sätt att beskriva prestandan i 
den faktiska verksamheten och följa upp mål så att rätt saker utförs. Mätetalen behöver vara av 
intresse för hela verksamheten samt kunna vara jämförbara och kunna relateras till något för att 
på det sättet kunna skapa fakta gällande om en åtgärd har förbättrat eller försämrat 
systemprestandan. Olika mätetal kan exempelvis vara samt hur de mäts framgår enligt Tabell 1 
(Bellgran & Säfsten, 2005, ss. 379-381): 

Mätetal Hur mäts det? 

Antal produkter Antal monterade produkter per vecka 

Kapacitet Antal produkter per vecka 

Kvalitet Poäng beroende på allvarlighetsgrad på fel 

Takt Total skifttid / antal output 

Tid Tidsåtgång för att montera en produkt 

Utrustningsproduktivitet Teoretiskt antal x antal output / total skifttid 

Tabell 1 Mätetal för datainsamling 

Kunskap om hur systemet fungerar finns bland annat hos de som använder systemet, därför bör 
även kvalitativ data och praktiska erfarenheter samlas in. Detta bistår till en utvärdering av det 
befintliga system och ligger som grund för det kommande systemet (Bellgran & Säfsten, 2005, s. 
125).  

I Lean Toolbox (Bicheno & Holweg, 2009, s. 186) beskrivs aspekter som påverkar kvaliteten vid 
en kvalitativ datainsamling, i detta fall med metodiken fem varför. Frågestunden med den berörda 
parten (brukaren) bör utspela sig som en diskussion där exempelvis olika orsaker på ett problem 
kan samtalas om. Envägskommunikation bör undvikas utan diskussionstillfället ska ses som ett 
gemensamt forum där möjliga orsaker utforskas. Den frågande ska vara aktsam med ordet 
"varför" då detta oftast kan upplevas som kritik, istället kan frågan omformuleras till att ett mer 
diskussionsinledande fras "Vad kan detta fenomen bero på?". Håll frågorna öppna och låt den 
som blir frågad lösa frågorna själv, intervjuaren ska ej leda svaren åt något håll. På detta sätt 
genereras åtgärder som baseras på brukarens kunskap vilket som ger en lösningen som är 
effektivare och lättare att upprätthålla.  

Utifrån insamlad data skapas ett nulägesbild som kan delas upp i bakgrundsstudier och förstudier. 
Bakgrundsstudier tillvaratar tidigare erfarenheter och information från det befintliga 
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produktionssystemet. Förstudier har syftet att blicka framåt genom att sammanställa information 
som berör den aktuella situationen och framtida strategier (exempelvis produkter, volymer med 
mera) (Bellgran & Säfsten, 2005, ss. 259-261). 

 Ishikawa (orsak-verkan-diagram) 
När ett huvudproblem har framtagits, kan man bryta ner de till ännu mindre problem för att 
senare hitta rotorsaken till en variation. För att kunna göra ett sådant systematisk analys så 
använder man sig utav något som kallas för Ishikawadiagram (fiskbensdiagram eller orsak-verkan-
diagram). En Ishikawa diagram ska inte enbart innehålla orsakerna i grova drag, utan måste 
förfinas(benas ut) djuptgående för att senare hitta grundorsaken lättare. För att underlätta och 
komma ner till problemets grundorsak, så måste man ställa frågan varför fem gånger. Genom ett 
sådant struktur benar man ut problemen för att kunna hitta dom små sakerna som kan ligga 
bakom de stora problemen (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 242-243). 

 Kravspecifikation 
Utifrån bakgrundsstudier och förstudier utformas en kravspecifikation som återspeglar 
organisationens produktionsstrategi. Genom att agera som styrdokument står kravspecifikationen 
som grund för en specificerad utformning av förbättringsförslaget samt utgångspunkt för 
utvärdering och underlag för beslutstagande. Kravspecifikationen ska huvudsakligen beröra vilka 
önskvärda egenskaper det resulterande systemet ska ha. Kravspecifikationen fastställer på ett 
konkret sätt vilka egenskaper systemet ska ha, termer så som lönsamhet eller flexibilitet ses som 
allt för abstrakta. Huvudsyftet är att ge en riktning för utvecklingsprocessen att generera lösningar 
samt att förse krav till utvärdering (Bellgran & Säfsten, 2005, ss. 259-261). 

 Konceptgenerering 
Utifrån utformad kravspecifikation fås en riktning för konceptgenerering, dessa koncept ska i sin 
tur möta de kraven som ställs på systemet (Bellgran & Säfsten, 2005, s. 267). Det är även viktigt 
att ta hänsyn till styrande teknik och kundönskemål i tidigt skede av generering och val av 
koncept (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 115). 

Verbala data så som idéer, kundönskemål eller åsikter kan struktureras med hjälp 
släktskapsdiagram där associationer markeras med grupperingar. En huvudproblematik väljs ut, 
exempelvis "Varför har vi problem med ...?". De som arbetar med släktskapsdiagrammet ska 
notera det som de ser som problematik på exempelvis post it-lappar med korta meningar. 
Lapparna skrivs om så att gemensam förståelse över deras innebörd skapas och att dubbletter 
sorteras bort. Efter detta grupperas lapparna i den mån det går utefter innehållets släktskap där en 
lämplig rubrik noteras, dessa rubriker ingår i sin tur som material för att skapa överrubriker. De 
olika grupperna betygssätts, slutligen sammanfattas resultatet kort (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 
486-489). 

Träddiagram är ett annat verktyg för att systematiskt bryta samman ett centralt problem, idé eller 
önskemål. Ett annat användningsområde är att presentera fem varför-datainsamling. Arbetssättet 
för ett träddiagram kan liknas med den för släktskapsdiagrammet där dock den behandlade 
problemet ska vara någorlunda väldefinierat. Träddiagrammet kan användas för att finna lämpliga 
lösningar till ett problem tidigare framtaget/strukturerat av ett släktskapsdiagram (Bergman & 
Klefsjö, 2012, ss. 490-492). 

 Detaljerad lösning  
Utifrån ett valt koncept sker finslipning där speciellt säkerhet, felfrihet och tillförlitlighet bör 
beaktas. Viktigt är att ha kännedom av olika källor till variation som produkten kan utsättas för, 
då dessa variationen kan påverka de tilltänkta produktegenskaperna. Robust 
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konstruktionsmetodik kan i detta fall komma till användning (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 115). 
Koncepten i det här laget behandlar förslag på systemets hårdvara, kontrollsystem och 
organisatoriska (arbetsmiljö och arbetsorganisation) egenskaper. Det planerade systemet ska alltså 
knytas ihop genom en detaljerad beskrivning där systemets funktionella plattform definieras 
(Bellgran & Säfsten, 2005, ss. 309-310, 324). 

 Utvärdering  
Förutom utvärdering av ett befintligt system inför förbättringsarbetet samt utvärdering av olika 
konceptuella lösningsförslag så bör det ske även en utvärdering av det driftsatta systemet. Då 
utvärderas slutresultatet mot den i tidigare skede satta kravspecifikationen, även kontinuerlig 
utvärdering under drift bör ske. Utvärderingen kan även ske mot det tidigare egna systemet, 
andras system eller det förväntade nya systemet. Det är också utav intresse att utvärdera själva 
utvecklingsarbetssättet (Bellgran & Säfsten, 2005, ss. 123-124, 134). 
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3 Genomförande 
Att Scania Production System och Lean relaterar till varandra som filosofier inom ständiga 
förbättringar och kvalitet styr utformningen av arbetsmetodiken för detta arbete. Ständiga 
förbättringar återspeglas i form av att arbetet utförs med definierade moment som ingår i en 
process som därmed är möjlig att systematiskt förbättra utifrån en utvärdering (se Figur 1). 
Genom systematisk datainsamling av nuläget kommer möjligheten till kontroll av kvalitetsmått att 
möjliggöras efter en eventuell utförd implementation av de framtagna förslagen. 

Utifrån analys av de olika teoretiska koncepten som berör produktionsutvecklingsarbete har ett 
systematiskt tillvägagångssätt skapats för detta projekt. Som övergripande ramverk föreslås en 
förbättringscykel av PDCA-karaktär för att på detta sätt kunna dokumentera och följa arbetets 
gång samt åskådliggöra förbättringsmöjligheter inför ett likartat nästkommande arbete inom 
ständiga förbättringar. Huvuddelen av detta arbete hamnar under Plan-aktiviteten (planering) där 
det konceptuella förslaget för robotförbättringar skapad. Under planeringen utgår metodiken från 
fem underkategorier: datainsamling, kravspecifikation, konceptgenerering, beskrivning av 
detaljerad lösning samt utvärdering. Detta arbete kommer inte beröra Do eller Act-aktiviteten i 
PDCA-cykeln, däremot kommer det att föreslås vilka värden som ska granskas under Check-
aktiviteten. Övergripande tillvägagångssättet för planeringsfasen presenteras i figuren nedan: 

 
Figur 1 Arbetsmetod 

 Datainsamling 
Datainsamlingen har som uppgift att samla in data om nuläget gällande både bakgrundsstudier 
(data som berör nuvarande process) samt förstudier (tillgänglig data som berör framtida 
förändringar i systemet som processen påverkar). 
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Rörelsemönster kartläggs genom att processen observeras som helhet där diskreta punkter 
skisseras med papper och penna. Denna skiss finputsas genom att avstånd mäts med 
linjal/måttband och de olika punkterna numreras. Detta bildar en måttkarta på processen som 
helhet. För att observera rörelsemönster som sker i robotcellen (se robotcellen i 
nulägesbeskrivningen) analyseras videofilmning av fullständiga cykler utan störningar.  

Tidsstudier kommer att genomföras genom att processen (se 4.4.1 Robotprocessen) videofilmas 
under flertalet arbetscykler. De olika momenten som processen består av kommer att tidsättas 
genom att tre fullständiga cykler utan störningar klockas med tidtagarur medans de spelas upp i 
ultrarapid på datorskärmen. Den klockade tiden divideras med filmens uppspelningshastighet för 
att på det sättet få en noggrannare tidsupplösning. Mätvärden lagras i Excel-tabeller. 

Kvalitativ data samlas in genom att samtal med kunniga personer inom området antecknas med 
papper och penna under samtalets gång av två personer. Dessa anteckningar jämförs för att 
otydligheter i senare skede kan redas ut. Denna data förs löpande in som text i rapportens utkast 
för att på det sättet säkerställa att ingenting glöms eller förvrängs. 

Flödesdata samlas in genom att utdrag av data begärs ut från berörda system. 

Utifrån insamlad data(mätvärden och kvalitativ data) bildas en nulägesbild som sammanställs med 
hjälp av släktskapsträd. Detta kommer stå som underlag för uppstyckning av arbetets 
problematik. 

 Värdeskapande 
För att kunna definiera vilka delprocesser som är värdeskapande (VA) följer rapporten följande 
metod: Värdeskapande arbete för robotprocessen ses som de delprocesser som bistår produkten 
med egenskaper som möjliggör att de ställda kvalitetskraven uppfylls. Då robotprocessens 
kvalitet kontrolleras i en djuprevision en gång i månaden utifrån att rätt moment på skruvar har 
uppnåtts så definieras värdesättande moment som de moment som medför att rätt moment 
erläggs till skruvförbandet mellan retarder och växellåda (enligt 4.4.5  Åtdragningsprocessen). För 
att undvika slöseri i process angrips därför de momenten i robotprocessen som inte skapar värde 
(NVA). Detta ses som ett filter för att observerade problem ska tas med vid brainstormingen av 
släktskapsträdet (se Tabell 8 sid.44). 

 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen framställs parallellt mellan projektets nulägesfas och genomförandefas. 
Utifrån problemformuleringen (som klassas som kundkrav) och analysen av nuläget kommer en 
kravspecifikation för arbetet att utformas. Kravspecifikationens uppgift är att stödja 
konceptgenereringen med riktning samt att framhålla mätbara processegenskaper som i senare 
skede kan användas som mått för en kvalitetssäkrande arbete i förbättringsprocessens Check-fas. 

 Konceptgenerering 

Koncept genereras under början av projektets genomförandefas. Delproblem har genererats 
genom släktskapsdiagram vid slutet av datainsamlingsfasen där huvudproblemet härstammar från 
arbetets problemformulering. Det kreativa tänkandet där koncept uppstår benämns för 
brainstorming. 

Output (delproblem) från släktskapsdiagrammen lyfts fram och får bilda träddiagram där möjliga 
lösningar genereras fram. Träddiagrammet dokumenteras som både bild och text. 

 Beskrivning av detaljerad lösning 

Från konceptgenerering fås ett antal konceptuella lösningsförslag. Dessa står som grund för en 
beskrivning av en detaljerad lösning med mätbara egenskaper. 
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 Utvärdering 

Processegenskaperna utifrån den konceptuella detaljerade lösningsförslaget jämförs mot nuläget. 
Eventuella vinster och förluster i prestandan beskrivs. 

En utvärdering av i detta arbete använda metodiken (se beskrivningen ovan av datainsamling, 
kravspecifikation, konceptgenerering, beskrivning av den detaljerade lösningen och 
utvärderingen) utförs genom en kvalitativ analys där egenskaper gällande de i litteraturen nämnda 
fördelarna (se 2 Teori - Konceptuellt systematiskt förbättringsarbete) med systematisk 
produktionsutvecklingsarbetssätt analyseras. Detta sker genom följande matris: 

Ämne Fråga 

Relevanta metoder Har de använda metoderna varit relevanta i utvecklingsarbetet? 

Inspirerande metoder Har de använda metoderna inspirerat till kreativt tänkande i 
utvecklingsarbetet? 

Underlättar metodiken planeringen Har den metodiska arbetssättet underlättat planeringen? 

Underlättar metodiken utvecklingsarbetet Har metodiken varit till stöd vid utvecklingen av 
förbättringsförslaget?  

Tabell 2 Självutvärdering 

Utefter utvärderingen förslås vilka åtgärder som kan tas för att förbättra utvecklingsprocessen. 
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4 Nulägesbeskrivning 
I nulägesbeskrivningen sammanställs information som är av vikt för att lösa problematiken 
beskriven i arbetets problemformulering. Nulägesbeskrivningen är även tänkt att stå som grund 
och hjälp för de som söker efter information som berör robotcellen. 

 Layoutbeskrivning 
Scanias växellådsmontering sker idag på en monteringslina som består av två linjeben med olika 
taktkretsar (dessa taktkretsar har lika lång takttid). Ben 1 avslutas vid station 3.17 och ben 2 
påbörjas vid station 4.18. De två linjebenen försörjs av material från materialfasader samt 
förmonteringsstationer, retarder förmonteras i Retarder FM och lyfts på växellådor i station 3.17. 
Se figuren nedan för referenser. 

 
Figur 2 Övergripande skiss över dagens layout vid roboten 

Monteringsroboten är placerad mellan dessa två linjeben, se Figur 3 nedan. Arbetsprocessen att 
dra fast skruvförbandet för fastsättning av retarder på växellåda benämns som robotprocessen 
och definieras pågå vid gripdonet (se Figur 3 index 8). 



22 

 

 
Figur 3 Flödeslayout 

Figurförklaring för Figur 3 ovan, i figuren kan måtten mellan de olika index-punkter avläsas: 

• Index 1: Monteringsstation 3.17 slutar. TMS produkt lämnar linjeben 1. Fysiskt slutar den 
parkettbelagda golvet här. 

• Mellan index 2 och 3: Sväng 90 grader, samtidigt lyfts TMS-carriern. TMS-carrierns 
medelhastighet mellan dessa punkter är 15600 mm/min. 

• Mellan index 3 och 4 transporteras TMS förbi ett område där en gång där både 
människor och materialförsörjning (via av manuellt manövrerade vagnar) passerar. Här 
finns en personskydd som stoppar TMS-rörelsen om trafik på gången detekteras. 

• Roboten och dess omgivning är sidledes inkapslad i en bur som fortlöper från index 4 till 
10. 

• Mellan index 5 och 7: Sväng 90 grader. 
• Mellan index 5 och 6 sänks TMS ner tills den når en optisk lägesgivare i index 6. 
• Mellan index 6 och 9 definieras robotprocessen äga rum. 
• Index 8: Tryckluftmanövrerade gripdon som fixerar växellådan vid skruvprocessen. 
• Mellan index 9 och 10 roterar TMS växellådan  
• Vid index 11 inleds parkettbelagda golvytan som fortlöper med linjeben 2. 
• Mellan index 11 och 13 utförs manuell åtdragning av retarder vid robothaveri (plan B). 
• Index 13: Linjeben 2 börjar, första stationen 4.18. 

TMS läge i höjdled varierar under transporten mellan linjeben 1 och 2. Måtten har kartlagts och 
presenteras i Figur 3 ovan och avser höjden från golvet till plastkåpans nederkant på TMS. Tider 
för de olika förflyttningarna för TMS i de ovan beskrivna indexpunkterna presenteras även i 
figuren. En montörstation på monteringslina har måtten 237 cm (uppmätt station är 4.18). En 
TMS-carrier anses uppta en sträcka på 250 cm på linjen (Basic, 2018). 

 Flöde till och från robotprocessen 
Idag transporteras produkter på monteringslina med TMS-system (se 4.2 Fel! Ogiltig 
självreferens i bokmärke.). När en TMS lämnar linjens ben 1 agerar denna buffert för 
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robotcellen, samtidigt ryms det fyra stycken TMS i sträcka från ben 1 till robotcellen (se Figur 3 
index 1 till 6). Efter robotcellen finns en sträcka (se Figur 3 index 9 till 13) där det ryms samtidigt 
3 stycken TMS. En TMS förflyttning inom dessa transportsträckor sker kontinuerligt i enlighet 
med nulägesbeskrivning: TMS. Står ett linjeben eller robotprocess stilla kommer även 
transporterna i sträckorna som agerar som buffertplatser att saktas ner och slutligen avta. 
Schematiskt illustreras detta enligt figuren nedan (q markerar antalet TMS/produkter som ryms i 
transportsträckan under samma gång): 

 
Figur 4 Flödesschema för TMS:en till och från robotprocessen 

 TMS 
Scanias TMS-system (se Figur 5 nedan) är en plattform som sköter både transporten och 
samtidigt bistår olika stationer av monteringslinan med en Tapanikod. Koden ger information i 
form av identifikation. För robotcellen är Tapanikoden viktig för att den skall veta vad för typ av 
växellåda det är, om den är lång eller kort (se Bilagor) och samtidigt vilken typ av retarder den 
består utav. Genom den informationen så kan roboten i sin tur ta fram åtdragningsmönstret som 
gäller för den typen. TMS-systemet har varierande hastighet beroende på var den befinner sig i 
monteringslina. Övergång när stödhjul åker på skenor sker vid en hastighet på 5000 mm/min. 
Vid förflyttning mellan stationer förflyttas TMS med 1500 mm/min. Bufferthastighet för TMS är 
15000 mm/min. Gripdonet styrs av TMS.  

TMS är en programmerbar plattform för att möjliggöra framtida takttidssänkningar genom att 
höja förflyttningshastigheten mellan olika stationer (Lund, 2018) (Barakat, 2018).  
Figur 5 TMS-carrier som är en del av TMS-systemet 
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4.3.1  Specifikation om TMS-systemet 
Följande är ett utdrag av information från dokumentation bifogat av Markus Lund 2018-05-15: 

• Acceleration: upp till 500 mm/s 2 
• Positionsnoggrannhet vid robotstationen: +/- 1,5 mm 
• Maximal hastighet 20000 mm/min (i automatisk station) 
• Positioneringssystem: absolut 

 Robotcellen 
Scanias växellådsmontering är utformad genom 2 ben (ben 1 och 2) som sammankopplas med en 
robotcell där åtdragning av retarderlådor sker. Takttiden 95 sekunder för vardera ben är lika men 
ej sammankopplade jämfört med varandra. TMS-systemet bistår robotcellen med växellådor 
genom transport och fixturering på den avsedda platsen samt vidaretransport till ben 2 efter 
åtdragning (se Figur 3). Gripdonet som fixturerar växellådan opererar med tryckluft (Oxelmark, 
2018), tiden för denna operations presenteras i Bilagor. Av säkerhetsskäl så är fixtureringen ej 
parallelliserade i nuläget med robotens armförflyttning till och från arbetsområdet (Erdinc, 2018). 
I området för robotcellen ingår plats för nästkommande och den befintliga växellådan som är 
under åtdragningsprocessen. 

4.4.1 Robotprocessen 
En cykel för en robotprocess definieras enligt Figur 6: 

• Intaktning: Förflyttning från optiska sensorn (index 6 i Figur 3) till gripdonen (index 8 
Figur 3), genomsnittligen 20,2 sekunder. Var av cirka 3,48 sekunder består av en paus 
mellan stopp och att gripdonen aktiveras. 

• Åtdragningsprocessen (med eller utan retarder), tid se Åtdragningsprocessen nedan. 
• Uttaktning: Förflyttning från gripdonen till nästkommande växellåda börjar förflytta sig, 

genomsnittligen 9,57 sekunder. 

Figur 6 Flödesschema för robotprocessen 
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4.4.2  Roboten 
Robotarmen som är tillverkad av Motoman är en sexaxlig robot med en arbetsradie på 2651 mm 
(se Figur 7 nedan) och jobbar med skruvåtdragning. Idag har robotarmen två fjädrande 
skruvdragare (Atlas Copco) som monterar fast skruvar i par för att skapa en jämn åtdragning och 
är idag programmerat så att arbeta med 100% hastighet (Oxelmark, 2018). Genom att 
skruvdragarna sitter på en horisontellt justerbar led (Bosch Rexroth) gör detta att dragarna kan 
röra sig till och från varandra beroende på avståndet mellan skruvarna som skall åtdras. Den 
horisontell justerbara leden benämns för spindelavstånd och sköts av en motor som idag är 
programmerat att arbeta 100% hastighet (Svensson, 2018).  

Genom den fjädrande (ofjädrad = 150 mm, fjädrad = 10 mm) konstruktionen som dragaren har 
kan den samtidigt komma åt olika höjdnivåer vid en åtdragning (Andelkovic, 2018).  

Roboten använder sig av en visionkamera för att säkerställa positionen av den aktuella produkten 
genom att ta två bilder åtskilt av en åtdragning (på detta sätt kompenserar roboten för den 
rörelsen som kan ske vid åtdragningen av den första skruvparen). Beroende på om det är en lång 
eller kort växellåda, så anpassar roboten sin Z-axel utefter en offset som framgår ur Tapanikoden. 
Robotens rörelser programmeras i språket Inform III (Motoman, 2004). 

 
Figur 7 Arbetsradie Motoman roboten, källa från installationsmanual för NX100 

4.4.3  Robotkod 
Roboten programmeras i språket Inform III. Källkoden till åtdragningsprogrammet finns 
tillgänglig i flera historiska versioner i form av back-up-filer från verkstadstekniker samt från 
tidigare projekt utförda av avdelningen DTTC. Filer analyserade i detta arbete är från 
arbetsmappen NX100ES165 – SV37673 och är: 

• "0_MASTER" är en programfil där bland annat följande behandlas: 
o B000 är en variabel som lagrar information om aktuell produkt som roboten ska 

arbeta med. 
o Styr lampor som signalerar om tillträde till robotcellen tillåts. 
o Timerfunktion anropas. 
o Styr gripdonen via programfilen "LAS". 
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o Väljer arbetsmetod för roboten utifrån om produkten har retarder eller inte (läser 
från B000).  

o Väljer arbetsmetod utifrån vilken variant av växellåda-retarder som roboten ska 
arbeta med (läser från B000). 

o Larmfunktion som utlöses om ingen produktkod finns (B000 satt till 0). 
• Exempelvis "34" är ett en programfil som anropas från "0_MASTER" för växellådor med 

34 skruvar. Utifrån "34" anropas programfilen "SOK_2" och "BULT34". 
• "SOK_2" är en programfil där position av aktuella produkten bestäms. 
•  "BULT34" är programfil som beskriver skruvmönstret för den aktuella produkten. 

4.4.4  Intaktning 
Robotprocessen innefattar en förflyttning av TMS-carrier från station 6 (optisk sensor) till station 
8 (gripdon), denna förflyttning benämns som intaktning. Intaktningen påbörjas när den 
föregående robotprocesscykeln är avklarad. Under intaktningen sker hastighetsförändringar fram 
tills att TMS-carriern har placerat sig vid station 8 där fixturering sker. Under intaktningen sker 
det nivåjustering av TMS-carriern för att anpassa höjden till att fixturering kan ske. Utöver detta 
sker det olika accelerations och inbromsningsmoment innan mellan station 6 och 8. Genom 
observation har det förts en datainsamling för att kartlägga hur dessa accelerationen äger rum 
tidsmässigt under denna sträcka enligt figur nedan. 

 
Figur 8 Flödesschema för intaktning 

4.4.5  Åtdragningsprocessen 
Roboten innehar kod som bland annat beskriver åtdragningsmönstret. Vilket mönster som följs 
beror på den inrapporterade Tapanikoden. Innan åtdragning kan ske måste TMS:en först få en 
signal från gripdonet om att TMS:en är fixturerad och i sin tur överförs denna information av 
TMS:en till roboten som klartecken för att den respektive åtdragning kan påbörjas. Idag finns det 
ett huvudprogram som i sin tur styr flera underprogram där dessa är anpassade efter vilken sorts 
retardertyp, offset, momentkraft samt skruvmönster som dessa har men också om det är en 
växellåda innehållande en retarder innan en åtdragningsprocess kan påbörjas. Enligt underhåll 
(Andelkovic, 2018) ska roboten följa en förbestämd standard (Scania CV AB, 2018) för 
åtdragning. 

Genom observation med video och bilder på olika retardertyper har en kartläggning visat att 
lådans längd (som påverkar höjd offset) inte gav någon avsevärd tidsskillnad mellan dessa olika 
varianter (0,14 sekunder). Under observationen uppmärksammades också att de växellådor som 
var utan retarder och som inte hade några skruvar för åtdragning hade en väntetid på 6 sekunder 
vid gripdonet (se Tabell 3) innan de kunde vidare transporteras till station 4.18.  

 R3 R2 R1 Utan retarder  

Tid för åtdragningsprocessen inkl. fixturering (sekunder) 76,3 75,8 76,3 6,0 

Tabell 3 Åtdragningstider för respektive retardertyp 
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Vid observation uppmärksammades också om att vid olika modeller av retarder så hade roboten 
nästan likartade åtdragningsmönster och detta ledde till att roboten hade vid vissa lägen onödig 
process där den ena hylsan inte utförde någon åtdragning alls medan den andra utförde en 
åtdragning. Detta påpekades på skruvpar 7, 12, 15, 16 samt 18 på retardertypen R1 där det är 
mindre skruvar som skall åtdras jämfört med R2/R3 (se Figur 9 nedan). 

Vid kartläggningen av robotrörelsen under åtdragningsmomentet samlades det också in data på 
tider för Z-höjd vid förflyttningen som sker mellan skruvparen. Data för tider för Z-höjden har 
samlats in genom tidtagning utifrån observation av videoklipp. Detta gjordes för att analysera 
vilken tid som krävs vid varje sådan rörelse. 

Z-höjden som roboten använder sig mellan varje skruvparsförflyttning är ett säkerhetsavstånd. 
Mätningen utfördes för att se om någon skillnad uppstod mellan olika retardertyper samt vid 
skruvparsförflyttningar mellan skruvparen. 

I blockschemat nedan beskrivs den sekventiella åtdragningsprocessens från och med då 
Tapanikoden avläses (produkttypen bestäms) till och med när sista skruvparet dras. Under 
blockschemat illustreras placeringen av de olika skruvarna/skruvparen på en retarder. 
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Figur 9 Blockschema för åtdragningsprocess 

Fysiska placeringen av de olika skruvar (se Figur 10 nedan) har kartlagts utifrån ritning (Ritning 
basplatta) som är baserad på en CAD-ritning (Blohm, 2018). 
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Figur 10 Åtdragningsschema 

Enligt figuren ovan beskrivs vilka skruvar (inom parentes) som bildar skruvpar. Färgkodningen 
grupperar skruvpar för att underlätta att finna par. 

Data för moment-tid för nedgängning samt åtdragning för skruvarna har hämtats från Scania 
Industrial Maintenance (se bilaga Åtdragningsdata). Data har samlats in för ett skruvpar för 
skruvar som dras med 54 Nm respektive 50 Nm och loggats av dragarenheten. Under 
nedgängningen finns en inprogrammerad hastighet på 600 rpm respektive 500 rpm (för 54 Nm 
respektive 50 Nm). Varför denna hastighetsförändring finns är oklart för underhållsteknik 
(Andelkovic, 2018). 

För att säkerställa att alla retardertyper uppfyller den standardkrav som Scania kräver, görs en 
djuprevision en gång i månaden. Vid djuprevisionen så kontrolleras alla retarderskruvar som 
roboten åtdrar ifall de uppfyller den standarden för momentkraften som är uppsatta enligt SCIM- 
Scania Checking Instruction Manual (1030, 1031, 1034 samt 1035) som är Scanias egna gränser 
för revisionskontrollen. Denna standard tar i sin tur delvis hänsyn till det uppsatta standarden 
3637 (se (Scania CV, 2014)) som är beskriven på ritningen och gäller för dom skruvarna där inget 
annat anges. Skillnaden mellan SCIM som är Scanias egna gränser och standard 3637 är att på 
SCIM är toleransvidden större.  
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 Produkten 
En retarder är en hjälpbroms ihopmonterad med växellådan för tunga fordon som Scania 
använder sig utav. Funktionen är att den skall med hjälp av ett skovelsystem slunga vätska och 
därmed bromsa bilen. I detta fall övergår rörelseenergin till värmeenergi, som i sin tur kyls ner 
genom ett vattenkylsystem som är kopplad till fordonets centrala kylsystem.    

Det tillverkas varianter av växellådor som kan bestyckas med olika typer av retarder (eller helt 
sakna retarder). Växellådshusen som står som grund för olika varianter av växellådor finns i långa 
och korta varianter, vilken variant av husen som används beror på om det är en växellåda till en 
buss eller lastbil, men också om den ska innehålla någon typ av extra kraftuttag (EK). Alla dessa 
olika varianter av växellådor påverkar robotprocessen i olika grad.  

4.5.1 Retarder 
I Scanias förmontering för retarder byggs det olika typer av retarder beroende på prognos och 
planering innan det skickas in i monteringslina. Alla retardertyper utgår ifrån samma 
"grundkoncept" som man därefter påmonterar de olika retarderfästena beroende på vilken 
retardertyp som efterfrågas. I nuläget finns det tre olika typer av fästen som skapar en varians av 
typerna R1, R2 samt R3 och dessa avgör antalet skruvar som roboten kommer att åtdra. 
Retardertyperna R2 och R3 har 38 skruvar jämfört med R1 som har 34 skruvar men likartade 
skruvmönster för åtdragning. För mer information om R1, R2 och R3 se bilaga Information 
gällande retardertyper. 

4.5.2  Långa-/ korta växellådor 
Utifrån långa- och korta växellådshus så finns det en variansflora som kunden har möjlighet att 
välja mellan beroende på vilken fordon den skall anpassas för. När ett av dessa växellådshus 
kommer fram till roboten så måste robotens offset anpassas inför åtdragningen. 

 Produktionsplanering 
Data gällande flödet har samlats in från planeringssystemet Mona och tidsperioden är från 2018-
01-01 till 2014-04-30. 

Enligt diskussion med Mevla (DTLP) kommer en prognos (som är veckovis uppdelat) från 
huvudkontoret där det framgår hur mycket som beställs av vardera produkttyper (se 
nulägesanalys: produktionsplanering och produktionsflöde) och vilka är kunden. Utifrån det så 
skickas detta till en leveransplanering där det byggs upp en sekvenslista för när respektive variant 
skall monteras på linan och levereras till kund (dock är inte tiderna på sekvenslista och 
verkligheten i monteringslinan exakt överensstämmande med hänsyn tagen till störningar). 
Genom den variansflora som Scania erbjuder så kan kunden vara allt ifrån deras interna kunder 
som är chassimonteringen i Södertälje, Frankrike och Holland och externa kunder (Poljo, 2018).  
I Mona styr man hur dom olika kundsekvenserna kan mixas med varandra utifrån nio olika 
kriterier där dessa är ordnade enligt en prioriteringslista som ändras aldrig. En av kriterierna är 
om lådan innehåller retarder. Denna prioriteringslista är för att blanda de olika 
kundbeställningarna inom en tidsintervall (mixrange 3 timmar). Möjligheten till att göra en 
manuell mixning är idag svårt på grund av att det är tidskrävande. Men det är teoretisk möjligt att 
göra det om behovet finns.  

Dock är ett nytt system (med namnet Sparta) på ingång med syftet att komplettera Mona, detta 
kommer underlättar manuell mixning om behovet finns. I princip kommer Sparta vara en 
plattform som kommer ligga ovanpå Mona (Poljo, 2018). 

Utifrån Mona fås en sekvenslistan där det framgår tiden då växellådan skall vara framme hos 
kund, samt en leveranstid för när produkten skall skickas ifrån färdigvarulager (FVL).  
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Scanias växellådor kommer att förutom att användas av de själva också att användas mer och mer 
utav externa kunder. Genom detta så kommer produktionen att öka.  

• Från planeringen har data samlats in som beskriver flödet i monteringslina mellan 
datumen 2/1–2018 till och med 5/4–2018 (se bilaga Planeringsdata (avdelning DTLP)). 

• Från planeringen (se bilaga Planeringsdata (avdelning DTMD)) har data samlats in som 
beskriver flödet i monteringslina mellan datumen 2/1–2018 till och med 5/4–2018. 

 Buffertsimulering 

Utifrån observerat och mätt nuläge skapas en simuleringsmodell i Matlab. Denna simulering tar ej 
hänsyn till störningar. Simuleringsmodellen skapas för att på ett metodiskt sätt kunna analysera 
hur olika variabler som: 

• takttid (i sekunder), 
• flödesmix (andel av produkter med retarder mot icke-retarder) som upprepas under hela 

simuleringsprocessen och 
• robotprocesstid som består av en tid i sekunder för produkter med retarder respektive 

utan retarder 

påverkar utfyllnaden av buffertplatser innan och efter robotprocessen samt när utfyllnaden av 
dessa buffertplatser skapar stopp på monteringslina. 

Modellen är uppbyggd enligt följande schematiska modell: 

 
Figur 11 Simuleringsmodellens schematiska uppbyggnad 

De olika linjebenen, buffertplatserna (1:1, …, 2:3) och robotprocessen benämns som stationer. 
Dessa stationer har variabler som beskriver vilken produkt de innehar för tillfället, om de är 
lediga för att ta emot en produkt, vilken tid de blir klara med den pågående produkten samt om 
de är klara för att ta emot en ny produkt. Mellan varje station finns ett så kallat gränssnitt där 
förflyttningen av produkter mellan de olika stationer utförs. 

Modellen får följande input av användaren: 

• Takttiden i sekunder (variabelnamn takttid). 
• Flödesmixen i form av en lista med fält där en 1:a presenterar en produkt med retarder 

(variabelnamn produktfoljd) och en 0:a en produkt utan retarder. 
• Processtiden för en produkt med samt utan retarder i sekunder (variabelnamn 

processtid_retarder samt processtid_utan_retarder). 

Modellen genererar output i form av en matris (variabelnamn simulering_output) som för varje 
takt i en kolumn beskriver följande egenskaper på var sin rad (totalt 13 rader): 

• Takttens index med ett heltal som ökas inkrementellt. 
• Tiden då takten påbörjas (anges i sekunder). 
• Om produkt finns hos linjeben 1 (fysisk station 3.17 på linjeben 1), 1 avser produkt 0 

avser ingen produkt. 
• Buffertplatserna 1:1 till 1:4 innan robotprocessen (4 rader i matrisen), där 1 avser om 

produkt finns på platsen och 0 om produkt inte finns på platsen. 
• Robotprocessen, där 1 avser om produkt finns i processen och 0 om produkt inte finns i 

processen. 
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• Buffertplatserna 2:1 till 2:3 efter robotprocessen (3 rader i matrisen), där 1 avser om 
produkt finns på platsen och 0 om produkt inte finns på platsen. 

• Om linjeben 2 (fysisk station 4.18 på linjeben 2) är fri, där 1 betyder att ingen produkt 
finns på stationen och 0 att stationen innehar en produkt. 

• Antalet produkter som avslutats under simuleringens gång (det vill säga antal monterade 
produkter som mottagits av station 4.18 på linjeben 2). 

Vid simuleringsstart är linjeben 1, buffertplatser, processen samt linjeben 2 tomma. 
Simuleringsprogrammet körs diskret där ett nytt läge beräknas för varje simulerad sekund 
(beräkningscykel). Matrisen simulering_output fylls i med data som presenterar det diskreta 
aktuella läget för varje påbörjad takt efter att den första sekunden i den påbörjade takten har 
beräknats. 

Produkter i simuleringsprocessen förflyttas vid varje beräkningscykel genom ett gränssnitt från en 
station till en annan om följande villkor är uppfyllda: 

• Om stationen som produkten ska flyttas är till ledig 
• Om det finns en produkt i stationen som kan förflyttas 
• Om stationen som produkten ska flyttas från är klar 

Hur länge en produkt befinner sig i en station av form av en buffertplats (1:1 till 1:4 och 2:1 till 
2:3) beräknas utifrån fysisk insamlad data (genomsnittshastighet för den aktuella sträckan). 

I simuleringen förflyttas produkter med utgångspunkten mellan flödets sista stationer 
(buffertplats 2:3 mot linjeben 2), där efter förflyttas produkter diskret och inkrementellt genom 
den simulerade modellens stationer (mot flödet) fram till flödets första gränssnitt (från supplier 
till buffertplats 1:1). Simuleringsprocessens körtid styrs i källkoden och är satt till att simulera 900 
produkter. 

I Tabell 4 nedan visas ett exempel på outputen (inklistrad i Excel) från och med takt 10 fram till 
och med takt 18 från simuleringsprogrammet där enbart retarder flyter genom robotprocessen 
(takttid = 84 sekunder; produktföljd = [1 1 1 1 1 1 1 1 1]; processtid retarder = 107 sekunder; 
processtid utan retarder = 36 sekunder):

 
Tabell 4 Exempel på output från simuleringsmodell för buffertplatser 
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5 Förstudie 
Under förstudier har det analyserats framtida produkter som påverkar robotcellen samt hur det 
prognosticerade produktflödet antages vara. Detta för att kunna föreslå lämpliga paketlösningar 
för framtida scenarier. 

Förstudien är sekretessbelagd och därför återfinnes ej här. En begäran för informationen kan 
göras hos Scania CV AB. 
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6 Nulägesanalys 
Nulägesanalysen består av två delar: Analys av robotcellskapacitet samt analys av 
kapacitetsbegränsande faktorer: 

Analys av robotcellskapaciteten besvarar frågan gällande vilken kapacitet robotcellen har samt hur 
buffertstorleken ändras beroende på flödesinnehållet.  

I analysen av de kapacitetsbegränsande faktorerna kommer det att på konceptuell nivå lyftas fram 
olika problem som berör robotcellen samtidigt som det tas reda på vilka orsaker som ligger till 
grund för dessa. Problemen kommer kategoriseras utifrån vilken påverkan den har på respektive 
processdel, därefter kommer det att ses över om det finns någon koppling mellan dessa problem.  

 Analys av robotcellskapacitet 
Analysen av robotcellskapaciteten berör vilka moment som ingår i robotprocessen för de olika 
växellådstyperna samt tiden för dessa. Det analyseras även i vilka andelar och följder växellådor 
med samt utan retarder passerar roboten. Simulering utförs där buffertplatsernas utfyllnad 
kartläggs. 

6.1.1 Robotprocessen 
Genom observation och kartläggning har tider i sekunder för olika moment och processer 
fastställts för robotcellen och åtdragningsprocessen enligt nedan, detta för att tydliggöra hur olika 
processteg skapar en hel process. Därigenom värderas vilka delar som är värdeskapande samt icke 
värdeskapande i de olika processtegen. Under observationen har det analyserats om vilka 
tidsskillnader det finns mellan de olika typerna av retarder som roboten åtdrar skruvarna på. 
Enligt Figur 12 nedan är dessa skillnader små på grund av att mönstren är likartade och därför 
skapas inte någon avsevärd tidsskillnad mellan dessa. Detsamma gällande om det är korta eller 
långa växellådshus som är en faktor som inte påverkade tidsskillnaden vid åtdragningen. 

 
Figur 12 Blockschema för hela robotprocessen 
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6.1.2 Produktionsplanering och produktflöde 
En analys av det planerade flödet utförs för att kunna besvara frågan: Är dagens mix av 
produkter i flödet nära optimal eller kan den förbättras? 

Analysen utförs i en excelfil (se bilaga Planeringsdata (avdelning DTMD)). Från planeringsdata 
utläses att under perioden 2018-01-01 till 2014-04-30 monteras 26 734 stycken växellådor. Av 
dessa 19 620 stycken (cirka 72 %) med retarder och resterande 7 457 stycken (cirka 28 %) utan 
retarder enligt figur nedan. 

 
Figur 13 Fördelning av retarder och ickeretarder växellådor 

Av de växellådor som har retarder fördelas de olika varianterna R1, R2 och R3 enligt följande 
figur nedan: 

 
Figur 14 Fördelning av respektive växellådstyper 

Maximalt antal växellådor med retarder som har monterats i följd är 207 stycken. Siffran för 
maximalt antal växellådor utan retarder som monterats i följd är 85 stycken. 

Analyseras antalet växellådor med retarder som följer varandra i monteringssekvensen fås 
följande information: 
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Figur 15 Graf över relation mellan planerad och i följd växellådor med retarder 

Visas de tio mest förekommande följderna så ses att andelen fall då mixen består av två eller tre 
växellådor med retarder är ungefär lika stor (skillnad på 0,02 procentenheter), se figuren nedan: 

 
Figur 16 Graf över relation mellan planerade och i följd av växellådor med retarder 

Analyseras antalet växellådor utan retarder som följer varandra i monteringssekvensen fås 
informationen att cirka 59% av alla växellådor utan retarder transporteras i flödet som ensamma 
enheter mellan växellådor med retarder, se figuren nedan: 
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Figur 17 Graf över relation mellan planerad och i följd växellådor utan retarder 

För att kunna räkna ut den sammansatta robotprocesstiden för nuläget undersöks den 
producerade andelen (bilaga Planeringsdata (avdelning DTMD)) och processtiden (se 6.1.1 
Robotprocessen) för de olika typerna av produkter fås följande matris: 

 Andel  Intaktning (s) Åtdragningsprocess (s) Uttaktning (s) 

R1 43% 20,2 76,3 9,57 

R2 13% 20,2 75,8 9,57 

R3 16% 20,2 76,3 9,57 

Utan retarder 28% 20,2 6,0 9,57 
Tabell 5 Robotprocesstider och andelar av respektive retardertyper 

Processtiden för en produkt kan beskrivas utifrån följande ekvation: 

 

Aktuella uppmätta tider ger ekvationen: 

  

Med hänsyn tagen till andel producerade olika produkter kan ekvationen vägas för att få en 
genomsnittstid för en genomsnittlig processtid: 

 

Summeras tiderna fås den genomsnittliga processtiden: 
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Vid en ytterlighet då det tillverkas produkter med endast retarder av den typen som tar längst tid 
(tid för åtdragningsprocess är 76,3 sekunder) fås en processtid (som även motsvarar den lägsta 
takttiden) enligt: 

 

Motsatta ytterligheten då det endast tillverkas växellådor utan retarder (tid för åtdragningsprocess 
är 6 sekunder) fås en processtid enligt: 

 

Ekvationen för processtiden kan skrivas generellt (där index % avser andelen samt index t avser 
åtdragningstiden för de olika typerna): 

 

För ett mixat flöde med andelen 70% (med retarder) och 30% (ickeretarder) ses den 
genomsnittliga processtiden 86,3 sekunder som den lägsta takttiden som roboten teoretiskt kan 
klara av innan den bildar en definitiv flaskhals. 

Analyseras prognosen (perioden 20180601 till 20190426) av andelar växellådor som kommer att 
bestyckas med retarder ses att andelen pendlar mellan 72 % och 79 % med ett medel på 74 % 
(Karlsson, 2018). Detta medför att medelprocesstid räknas ut för 74 % växellådor med retarder 
samt 26 % utan växellådor där en medeltid för retarderbestyckade växellådor baseras en 
fördelning liknande nuläget av de olika retardertyper: 

6.1.3  Analys av buffertsimulering 
Tre fall som beskriver buffertutfyllanden för olika takttider och robotkapacitet har analyserats 
med hjälp av buffertsimulering. Den första av fallen (fall 1) som berör en takttid på 95 sekunder 
presenteras här nedan. De två övriga två fallen som berör framtida takttider hittas i bilaga  
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Analys av buffertsimulering (framtida takttidssänkningar). 

I figurerna under de olika fallen visualiseras uppfyllnaden av buffertplatserna innan robotcellen 
under de 40 första takterna från att en simulering startas med tomma buffertplatser och tom 
robotcell. Orange staplar presenterar att alla buffertplatser innan robotcellen är fulla, röda staplar 
presenterar att både buffertplatserna innan robotcellen är fulla samt att linjeben 1 står stilla på 
grund av dessa fulla buffertplatser. 

För analysen gällande en takttid på 95 sekunder approximeras en fördelning av 75 % retarder och 
25 % ickeretarder, då detta ligger nära medelprognosen 74% och nulägesmedel på 72% (se 4.6 
Produktionsplanering). 75/25-fördelningen går även att skala väl för simuleringsprogrammet där 
heltalsfördelningar tillämpas. 

I simuleringen används en processtid för åtdragning på 76 sekunder (heltal avrundat från 76,3 
sekunder beräknat i avsnitt 6.1.2 Produktionsplanering och produktflöde). 

I analysen benämns optimal mix, med detta menas ett flöde av produkter där huvudmålet är att 
möta ett behov av ett visst antal producerade växellådor med retarder samt icke-retarder. En 
optimal mix beskriver hur flödet i detalj byggs upp för att buffertbildning ska undvikas. 
Exempelvis genom att kontinuerligt tillverka n1 antal växellådor med retarder samt n2 antal icke-
retarderväxellådor. 

Fall 1 - Takttid 95 sekunder 

Hur påverkar en mix med endast retarder buffertplatserna innan och efter robotcellen? 
Vid den 25:e takten har alla fyra buffertplatser innan robotcellen fyllts. Vid den 34:e takten 
kommer linjeben 1 att stanna till. Detta illustreras i Figur 18 nedan. Buffertplatserna efter roboten 
är opåverkade (antalet retarder i dessa platser ökar inte). 

 
Figur 18 Output från simuleringen 

Hur påverkar en mix med endast icke-retarder buffertplatserna innan och efter 
robotcellen? 
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Genom simulering fastställs att buffertplatserna innan eller efter roboten påverkas inte (antalet 
retarder i dessa platser ökar inte) av mix som består av endast icke-retarder. 
Vad är den optimala mixen då växellådor med cirka 75 % retarder och 25 % utan retarder 
ska tillverkas? 
Fyra olika mixningsfall analyseras: 

• 3 retarder följt av 1 icke-retarder 
• 6 retarder följt av 2 icke-retarder 
• 9 retarder följt av 3 icke-retarder 
• 12 retarder följt av 4 icke-retarder 

Simulerade utfallet visas i figuren nedan där det ses att en så kort repetitiv följd som möjligt 
påfrestar buffertplatserna minst. 
 

 
Figur 19 Output från simuleringen vid fyra fall 

Maximal antal retarder i mix 

Söks maximala följden av retarderbestyckade växellådor som kan monteras i en 75/25 mix ses att 
gränsen för att linjeben 1 ska påverkas ligger mellan 24 och 27 retarder i följd, följt av 8 
respektive 9 icke-retarder. Detta visas i figuren nedan: 
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Figur 20 Output från simuleringen vid två fall 

Hur buffertplatserna påverkas av kortare takttid 

Genom simulering med samma processtid och mixning jämförs två fall. Ena där en takttid på 95 
sekunder används och det andra där en 12% snabbare takttid används. Resultatet visas i figuren 
nedan där det framgår att en snabbare takttid medför en snabbare utfyllnad av buffertplatserna 
innan robotcellen. 

 
Figur 21 Output från simuleringen vid två fall 

Processtidsreducering utifrån buffertsimulering  

En simulering med 400 produkten körs för att undersöka hur mycket dagens processtid måste 
minskas för att kontinuerligt klara av olika flödesscenarier utan att linjeben 1 blir påverkad av 
stopp. För att finna svaret på hur mycket processtiden måste minskas sänks den befintliga 
processtiden med en procentenhet mellan gånger tills ett läge nås då linjeben 1 inte längre blir 
påverkad.   

Den optimala mixen för takttiden 95 är en upprepning av tre retarder följt av en icke-retarder 
(genomsittlig processtid på 88,5 sekunder). För ett flöde med endast retarder gäller processtiden 
106 sekunder. 

Resultatet för den behövda procentuella sänkningen av robotprocesstiden presenteras i tabellen 
nedan:  

 Flöde med optimal mix Flöde med 100% retarder 

Takttid 95 sekunder 0% (klarar redan av) 10% 
Tabell 6 Krävd procentuell reducering av processtiden presenteras i de centrala vita cellerna 
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Utifrån dagens genomsnittliga processtid (för optimala mixen samt ett flöde med endast retarder) 
och den procentuella sänkningen som presenteras i Tabell 6 ovan så räknas vilken minskning av 
processtiden som behövs för att klara av den beskrivna mixen utan att orsaka stop på linjeben 1. 
Detta presenteras i tabellen nedan: 

 Flöde med optimal mix Flöde med 100% retarder 

Takttid 95 sekunder 0 sekunder (klarar redan av) 11 sekunder 
Tabell 7 Krävd tidsreducering av processtiden presenteras i de centrala vita cellerna 

Slutsats av analys av buffertsimulering 

Utifrån analysen av buffertplatsernas utfyllnad vid olika produktmixer ses att det är fördelaktigt 
att fördela mixningen av produkter så att följderna av produkter med retarder blir så korta som 
möjligt.  

Idag klarar robotprocessen av att kontinuerligt arbeta med en produktmix av cirka 24 med 
retarder och 8 utan retarder (då 75% retarder och 25% icke-retarder produceras) utan att orsaka 
stop på linjeben 1 på grund av fyllda buffertplatser mellan robotprocessen och linjeben 1 upp. 

Det ses även att vid nulägets produktionsvariablar (andel retarder mot ickeretarder och 
robotprocesstid) kan en mix maximalt innehålla 33 växellådor med retarder i följd innan linjeben 
1 får stopp då buffertplatserna mellan robotcellen och linjeben 1 blir fulla. 

Det ses även att robotprocessen i nuläget inte klarar av en beläggning med 100% 
retarderbestyckade växellådor, för detta behöver tiden för processen kortas ner med cirka 11 
sekunder.  

Om takttiden sänks med bibehållen robotprocess ses att buffertplatserna innan robotcellen fylls 
snabbare. 

 Analys av kapacitetsbegränsande faktorer i robotcellen 
För att kunna möta framtida kraven på en robotcell med högre kapacitet i enlighet med analysen 
av flödessimuleringen används ett systematiskt sätt att upptäcka delproblem utifrån insamlade 
data. Dessa definierade delproblem står som grund för konceptuella lösningsförslag. 

6.2.1 Släktskapsträd över problematik 
Utifrån faktainsamlingsfasen konstrueras ett släktskapsträd där problematik av icke-
värdeskapande karaktär klassificeras. Informationen under de olika rubrikerna förklaras nedanför 
Figur 22. De olika problemen gallras med hjälp av en matris där de jämförs med de i rapportens 
beskrivna avgränsningar. Denna outputen står som kontroll för att rätt information har samlats in 
under faktainsamlingsfasen och som grund för nulägesanalysen. Informationen kommer i sin tur 
användas för att skapa konceptuella förbättringsförslag på problemen.  
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Figur 22 Dokumenterad släktskapsträd 

Problem som är utanför arbetets omfattning gallras bort utifrån följande kriterier från arbetets 
avgränsningar: 

1. Vi tar ej hänsyn till störningar på roboten eller monteringslina ben 1 och 2, alltså utgår vi 
från normalläget. 

2. Vi tar endast hänsyn till aktuella data för produktvariation i robotcellen vid beräkningen 
av dagens maximala robotkapacitet.  

3. Vi avgränsar oss från att ta hänsyn till layoutförändringar och beräkna optimala 
buffertstorlekar före och efter robotcellen. 

4. Vi beräknar inte robotens totala utrustningseffektivitet (OEE). 
5. Vi tar ej hänsyn till att förbättra robotens vision-system. 
6. Vi avgränsar oss från att ändra i produkten (växellåda och retarder). 
7. Skapas värde i delprocessen 

I nedan matris (där rader presenterar avgränsningar samt kolumner presenterar problem) 
markerar ett × vilka delproblem som inte kommer behandlas på grund av rapportens 
avgränsningar. Vissa delproblem är delvis värdeskapande (markerade med D), dessa kommer att 
analyseras. 

 
Tabell 8 Gallringsmatris för problematik från släktskapsträd 

De problemen som inte kommer behandlas är gråmarkerade i släktskapsträdet nedan: 
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Figur 23 Gallrad släktskapsträd 

Utifrån släktskapsträden skapades en Ishikawa-diagram där de olika delproblemen visualiseras för 
att skapa en struktur över hur problematiken ser ut. 

6.2.2  Ishikawa 
I nulägesanalysen tillämpas Ishikawadiagrammet (se Figur 24 nedan) för att visualisera vilka 
orsakerna är för huvudproblemet. Utifrån alla orsaker som framtagits, har dessa i sin tur benats ut 
i flera ben för att kunna ta fram dom små orsakerna som möjligtvis ligger bakom det stora 
problemet. Genom en Ishikawa diagram underlättas det för att ta fram en konceptuell lösning 
som är direkt kopplad till grundorsaken. 

 
Figur 24 Ishikawadiagram över problematiken 

Enligt bilden ovan är möjliga orsakerna många och inom olika områden till huvudproblemet där 
bidragande faktorn för roboten blir kapacitetssänkande verkan som kan bidra till framtida 
flaskhals i robotcellen.  
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Genom att analysera dom olika orsakerna som bland annat robotcellen, planering, 
åtdragningsprocessen samt transport har orsakerna tagits fram utifrån påverkan som har 
observerats genom analys och observation.  

Planeringen är en bidragande orsak till huvudproblemet (se ovan) genom att det inte tillämpas 
"optimal" sekvensorientering (mixning) i planeringen. Ej optimal mix medför att buffert bildas 
framför robotcellen vilket i sin tur leder till att linjeben 1 stannar. 

Bidragande orsaken från robotcellen är i de flesta fallen utifrån kringutrustningens problematik i 
form av hastigheten och långsamma rörelser. Utifrån denna problematik så leder det till att längre 
tid erfordras.  

Orsaker som är kopplade till åtdragningsprocessen är i form av långa pauser, dragningsmönster 
och robotarmens positionering för hemläge och arbetsläge. Genom fördjupning inom dessa 
orsaker har olika delproblem tagits fram, exempelvis att växellådor utan retarder stannar vid 
gripdonet trots att ingen åtdragning sker. Utifrån dessa orsaker finns det bidragande påverkan till 
huvudproblematiken i stort. Genom att bena ut alla orsakerna framkommer tydlighet och 
förbättringsmöjligheter. 

Från analysen har det också observerats att den yttre automationen som är transporten till och 
från roboten bidrar till en del av orsaken till huvudproblemet. Detta genom 
hastighetsförändringar men också att intaktning och uttaktning inte sker parallellt till och från 
robotcellen med andra moment i robotprocessen. 

Nedan beskrivs de olika indexerade delproblem ingående med tillhörande mätvärden. 

6.2.3  P1: Planeringens påverkan på buffert innan och efter 
robotprocessen 

Vid nulägesanalysen av produktionsplaneringen och produktflödet (6.1.2 Produktionsplanering 
och produktflöde) ses att fall sker då följden med växellådor med retarder är fler än 34 stycken. 
Detta orsakar enligt simulering (se 6.1.3  Analys av buffertsimulering) att linjeben 1 kommer att 
stanna vid sådana fall då buffertplatserna mellan robotcellen och linjeben 1 fylls upp. Från samma 
analys ses att en optimal mix består av så korta följder av retarder och ickeretarder som möjligt. 

Analys via buffertsimulering har visat att buffertplatser som finns efter roboten inte blir 
påverkade av robotprocessens kapacitet (då takttiden på linjeben 1 och 2 är lika lång). 

Utifrån analyserad data (0 Fall 1 - Takttid 95 sekunder) ses att vid en takttid på 95 sekunder 
klarar robotprocessen av cirka 24 retarder i följd (där efter 8 icke-retarder för att kunna producera 
75% retarder och 25% icke-retarder). 

Enligt ovan beskrivning föreslås att flödet på huvudlinan struktureras enligt nedan: 

1. Skapa så korta mix av retarder-ickeretarder som möjligt, exempelvis för ett behov av 75% 
retarder är en sådan mix tre retarder följt av en ickeretarder. 

2. Tillåt aldrig en kontinuerlig flöde som består av fler är 24 retarder följt av åtta 
ickeretarder. 

6.2.4  P2: TMS börjar åka sent från optiska sensorn till gripdonet 
när den föregående produkten är färdig och har lämnat 
gripdonet. 

Under en cykel av robotprocessen sker en förflyttning av TMS-carrier enligt 
nulägesbeskrivningen: robotprocessen. Från denna process observeras att tiden då en produkt är 
färdigmonterad av roboten (avslutad åtdragningsprocess inklusive av-fixturering) till 
nästkommande produkt börjar sin cykel är cirka 9,57 sekunder (se bilaga Tidsobservation). 
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Denna tid används idag till för att fysiskt förflytta den monterade produkten från gripdonet i 
robotcellen, en fas som även benämns som uttaktning. Under denna tid ökar avståndet mellan 
den färdigmonterade produktens TMS-carrier och nästkommande produktens TMS-carrier enligt 
nulägesbeskrivning: intaktning. 

6.2.5  P3: Paus mellan att TMS stannar och att fixturering sker  
Vid intaktning när en TMS-carrier anländer till gripdonet vid roboten fixtureras denna för att 
behålla sin position under åtdragningsprocessen. Analys av denna process (se 4.4.1 
Robotprocessen) visar på att mellan stegen att TMS-carrier stannar vid denna position och att 
den fixtureras sker en paus på cirka 3,48 sekunder. Analyseras robotkoden (filen 0_MASTER) 
sker en initial väntan på att SOUT#(58) (alltså att robotens axlar är i hemmaläge) ska ge 
klartecken samt väntan på timerfunktioner på sammanlagt 1,20 sekunder. 

6.2.6  P4: Hastighetsförändringar mellan optiska sensorn till 
gripdonet.  

Från nulägesobservationer från videofilmning av robotprocessen ses att under intaktningen 
(förflyttning av TMS-carrier från optiska sensorn till gripdonet) sker accelerationer och 
inbromsningar (se nulägesbeskrivning: robotprocessen). Tiden för intaktningen är mätt till 20,2 
sekunder. Sträckan för där intaktning sker är uppmätt till 1450 mm (se 4.1 Layoutbeskrivning). 
Detta ger en beräknad genomsnittshastighet på cirka 4307 mm/min. Teoretiska max hastigheten 
för en TMS-carrier i robotcellen är 15000 mm/min (Lund, 2018). TMS-plattformens 
hastighetsförändringar styrs av mjukvara enligt nulägesbeskrivning: TMS. 

6.2.7  P7: Åtdragningstid per skruv 
Genom analys av samlad data av tiden för åtdragning tydliggörs det hur mycket tid som krävs för 
nedgängning respektive åtdragning (se Nulägesbeskrivning: åtdragningsprocessen). Denna analys 
har också gjorts för att se var i åtdragningsprocessen som en förbättring kan ske. Enligt bilden 
nedan ser vi att nedgängningen tar ca 1.72 sekunder och är den process som tar längre tid jämfört 
med åtdragningsprocessen som tar ca 0.28 sekunder.  

 
Figur 25 Graf över moment vid olika tidpunkter av åtdragning 

Utifrån tidsgrafen ovan tar en åtdragningsprocess för ett skruvpar cirka 2.00 sekunder. Data gäller 
för åtdragning av skruv vid 54 Nm. Enligt bilden ovan tydliggörs att tiden fram till 1,71 sekunder 
är inte värdesättande enligt definitionen analys av teori; värdeskapande. Resterande tid utöver 
1,72 fram till 2,00 sekunder skapar värde enligt samma definition. 
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6.2.8  P9: Tiden mellan fixturering och start av robotarmsrörelse 
Under observationen kartlades hur olika rörelser (robotarm och gripdon) samverkar mellan 
varandra och om det finns någon parallellitet däremellan. Genom att analysera videoklippen som 
användes under observationen kartlades tiden som det tog från när fixturering var klar till att 
robotarmen började röra sig till arbetsläge, tiden observerades till 0,27 sekunder. Denna process 
styrs utav roboten enligt nulägesbeskrivning(s.19). 

6.2.9  P11: Spindelavståndsändringen av dragarna 
Vid analyseringen av tiden som det tar för förflyttningen mellan skruvparen, observerades att 
tidsskillnaden var varierande beroende på om avståndsändringen var stort eller litet. Detta 
kartlades för att se om avståndsändringen återspeglar i åtdragningsprocessens tider (se Tabell 9). I 
tabellen nedan presenteras data gällande tid, sträcka och hastighet för rörelser mellan olika 
skruvpar. 

 
Tabell 9 Spindelavståndsändringen i relation till tidsåtgången 

Sorteras data efter spindelavståndsändring ses att en längre avståndsändring påverkar hastigheten 
positivt, detta presenteras i figuren nedan: 
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Figur 26 Spindelavståndsändring i relation till hastigheten 

Presenteras data utefter acceleration ses att en full acceleration för rörelsen nås vid 74,38 mm 
enligt nedan: 

 
Figur 27 Spindelavståndsändringen i relation till acceleration 

Alltså nås inte en full hastighet vid korta avståndsändringar på grund av långsam acceleration. 
Som beror på robotens hårdvara där den redan idag arbetar 100% med spindelavståndsändringen 
(se 4.4.2  Roboten). Detta styrks även utifrån en diskussion med leverantören, där denne 
understryker att robotens rörelse är begränsad på grund av spindelavståndsändringen (Svensson, 
2018).  
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Den summerade tiden för hoppen mellan skruvpar 2 till och med skruvpar 20 beräknas till 20,2 
sekunder (se 6.2.15 P18: Skruvmönstrets påverkan med hänsyn till spindelavståndsändring). 
Denna tid kan minskas genom optimering av den totala sammanlagda spindelavståndsändringen 
enligt problem P18. 

6.2.10 P12: Tiden för fixturering 
Tiderna från observationen har analyserats gällande vilken tid det tar för fixturering att 
genomföras (se 4.4.1 Robotprocessen). Den uppmätta tiden är 1,31 sekunder/fixturering. Enligt 
nulägesbeskrivningen (4.4 Robotcellen) opereras gripdonet med tryckluft. 

6.2.11 P14: Robotarmens parkering ifrån arbetsposition 
Tiden det tar för robotarmen att förflytta från hemmaposition till arbetsposition (där fösta 
visionsbilden tages) är uppmätt till 0,80 sekunder (se bilaga Tidsobservation). Robotarmens 
position styrs utifrån robotkod (se 4.4.2  Roboten). 

6.2.12 P15: Processens parallellitet 
Delprocesser som har observerats som möjligen kan implementeras som parallella är: 

• På-fixturering (1,33 sekunder) och hemmapositionering till arbetspositionering för 
robotarmen (0,80 sekunder), sker idag sekventiellt med summerade tiden 2,11 sekunder. 

• Arbetspositionering till hemmapositionering för robotarmen (1,66 sekunder) och av-
fixturering (1,31 sekunder), sker idag sekventiellt med summerade tiden 2,97 sekunder. 

Summerade tidsåtgången för delproblemet är 5,08 sekunder. 

Påbörjad fixturering samt robotarmens rörelser styrs via robotens kod (se 4.4.4  Intaktning). 

6.2.13 P16: Stopptid på växellådor som inte har retarder vid 
gripdonet 

Växellådor som inte har någon retarder stannar vid gripdonet i 6,0 sekunder. Denna tid räknas 
med i robotprocesstiden för växellådor utan retarder, totalt 20,2 + 6,0 + 9,6 = 35,8 sekunder. 

Denna väntan uppstår då robotkoden innefattar timerfunktioner samt en väntan på klartecken 
från SOUT#(58) (alltså att robotens axlar är i hemmaposition) (0 Källkod). 

6.2.14 P17: Skruvmönster 
För de olika växellådorna med retarder gäller följande: 

• R1: 34 skruvar åtdras av roboten under 20 dragningsmönster, alltså 1,7 skruvar per 
dragning. 

•  R2 och R3: 38 skruvar åtdras av roboten under 20 dragningsmönster, alltså 1,9 skruvar 
per dragning. 

Detta visar att det är mindre skruvar per dragning på R1 jämfört med R2 och R3 på grund av att 
R1 använder samma åtdragningsmönster som R2 och R3. Alltså finns förbättringspotential för 
dragningsmönsteroptimering på R1-varianten. Skruvmönstret styrs av mjukvara enligt 
nulägesbeskrivning: åtdragningsprocessen(s.26). 

6.2.15 P18: Skruvmönstrets påverkan med hänsyn till 
spindelavståndsändring 

Spindelavståndsändringen under en hel åtdragningscykel är 948,4 mm som sker under 20,2 
sekunder, uträknat till en hastighet på 46,9 mm/s (från Tabell 10). Dock så har inte hänsyn tagits 
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till skruvpar 1 och 2, då dessa är referenspunkten som det utgår ifrån. Genom att minska den 
totala spindelavståndsändringen kan totaltiden minskas förutsatt att hastigheten hålls konstant. 

 
Tabell 10 Summerad absolut spindelavståndsändring och tidsåtgång 

I figuren ovan baseras tiderna på uppmätta värden enligt bilaga Tidsobservation, avstånden 
mellan skruven är insamlade från ritning (se bilaga Ritning basplatta). Robotens rörelser bestäms 
utifrån dess mjukvara (se 4.4.5  Åtdragningsprocessen). 

6.2.16 P19: Rörelse i z-led vid förflyttning mellan skruvpar 
Vid en förflyttning mellan skruvparen sker en frihöjdsförflyttning i Z-led för dragarna. Under 
observation av videomaterial har det dokumenterats att dagens frihöjd kan minskas utan att det 
finns risk för kollision, se bild nedan: 

 
Figur 28 Visualisering över frihöjd 

Skruvpar Tider (s) Avstånd mellan skruven Spindelavståndsändring (mm) Absolut spindelavståndsändring (mm)

Hemläge till 1 3,5 227,66

1 till 2 (3-4)** 2,01 227,71 0,05 0,05

2 till 3 (5-6) 0,94 266,53 38,82 38,82

3 till 4 (7-8)* 1,23 192,21 -74,31 74,31

4 till 5 (9-10)* 1,25 266,60 74,38 74,38

5 till 6 (11-12) 0,76 279,83 13,24 13,24

6 till 7 (13-14)* 1,51 174,73 -105,10 105,10

7 till 8 (15-16)* 1,75 309,85 135,12 135,12

8 till 9 (17-18)* 1,6 195,32 -114,54 114,54

9 till 10 (19-20) 0,95 183,31 -12,01 12,01

10 till 11 (21-22) 0,78 166,37 -16,94 16,94

11 till 12 (23-24)* 1,12 153,94 -12,43 12,43

12 till 13 (25-26)* 1,96 323,63 169,69 169,69

13 till 14 (27-28) 0,81 325,64 2,01 2,01

14 till 15 (29-30) 0,72 332,28 6,64 6,64

15 till 16 (31-32) 0,85 312,78 -19,50 19,50

16 till 17 (33-34) 0,95 283,13 -29,65 29,65

17 till 18 (35-36) 0,98 317,41 34,28 34,28

18 till 19 (37-38) 0,86 294,82 -22,58 22,58

19 till 20 (39-40)* 1,21 227,66 -67,16 67,16

Totalt 20,23 948,39
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Då det har varit problematiskt att mäta Z-höjden bör nulägesanalysen i detta stycke ses som en 
fingervisning. Dragarnas uppgångstid per skruvpar har klockats till genomsnittligen 0,26 sekunder 
samt genomsnittliga nedgångstid till 0,29. Sammanlagda tiden för upp och nedflyttning av 
dragaren per åtdragningsprocess (för en växellåda med R1-retarder) är 18× (0,26+0,29) =9,9 
sekunder. Denna frihöjd och därmed tidsåtgång styrs utifrån robotkoden (se 4.4.5  
Åtdragningsprocessen). Ändring av skruvmönstret kan medföra att dagens hållfasthet möjligtvis 
inte bibehålls.  

6.2.17 Koppling mellan problemen 
Utifrån ovan analysen av de olika delproblemen ses att dessa delar gemensamma områden. I 
Figur 29 nedan synliggörs hur de olika delproblemen kopplar till varandra. Detta står som visuell 
grund för att underlätta vid fortsatt arbete inom generering av lösningsförslag för de nämnda 
delproblemen. 

Mjukvara kopplar ihop delproblem där den gemensamma grunden är att de ickevärdeskapande 
egenskaperna kan minskas eller elimineras genom ändringar i mjukvarustyrningen. 

Hårdvara kopplar delproblem där maskinella komponenter begränsar systemet genom 
ickevärdeskapande egenskaper eller moment. Dessa delproblem kan åtgärdas genom ändring eller 
byte av hårdvarukomponenter.  

Planering kopplar ihop delproblem med ickevärdeskapande karaktär där verkan kan minskas eller 
elimineras genom ändring i det logistiska produktflödet. 

Produkt kopplar ihop delproblem där produkten medför att ickevärdeskapande moment som 
påverkar robotcellen negativt kan minskas eller elimineras. 

 
Figur 29 Visuellbild över grupperade problem 

6.2.18 Kravspecifikation 
Genom ständiga förbättringar i enlighet med ett av Scanias huvudprinciper framhåller vi behovet 
av att förbättra dagens robotprocess. Därmed har nuläget för robotprocessen fastslagits samt 
delproblem som påverkar robotprocessens kapacitet kartlagts. Nedan nämns indexen av 
delproblemen som funnits i nuläget samt uppmätta värden som avser den totala 
ickevärdeskapande tiden för dessa delproblemen. Målet är att dessa tider bör förbättras med hjälp 
av konceptuella förbättringsförslag.  

• Mjukvara: 
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o P2: 9,57 sekunder 
o P3: 3,48 sekunder 
o P4: 20,2 sekunder 
o P9: 0,27 sekunder 
o P14: 0,80 sekunder 
o P15: 5,08 sekunder 
o P16: 6,00 sekunder 
o P17: 1,70 skruvar per dragning 
o P18: 20,2 sekunder 
o P19: 9,90 sekunder 

• Hårdvara: 
o P7: 1,72 sekunder 
o P11: 20,33 sekunder 
o P12: 1,31 sekunder 

• Planering: 
o Brytpunkten för att full buffert bildas vid takttiden 95 sekunder är 9 retarder följt 

av en icke-retarder.  

Utöver framtagna förbättringsförslag som minskar den ickevärdeskapande tiden för dessa 
delproblem ska de konceptuella lösningsförslagen inte äventyra dagens processkvalitet gällande 
åtdragningsmomentet, där nuläget är 0 upptäckta fel på djuprevisionen. 
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7 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras konceptuella lösningar till de definierade problemen (se 6.2 Analys av 
kapacitetsbegränsande faktorer i robotcellen). Kriterier för lösningsförslagen utgick från att 
minska det ickevärdeskapande tiderna definierade i kravspecifikationen från nulägesanalysen. 
Efter detta kopplades lösningsförslag med liknande karaktär med varandra för att på detta sätt 
kunna minska antalet lösningar till en per problem. Dessa konceptuella lösningsförslag som 
arbetats fram listas här nedan för olika systemtillhörigheter: mjukvara, hårdvara samt planering. 

 Mjukvara 
Mjukvara grupperar lösningar som har en koppling till varandra genom att de kan implementeras 
med systemuppdateringar. 

7.1.1  L2: Reducering av uttaktningstiden 
Genom att reducera uttaktningstiden blir den totala tiden kortare vilket kan leda till att det 
underlättar för framtida takttidssänkningen. Enligt nedan framgår det hur dagens system är 
uppbyggd och hur ett förslag med reducerad uttaktning kan se ut. Det framgår också i Figur 30 
nedan hur lång tid en uttaktning av TMS 1 tar innan en intaktning av TMS 2 sätts igång.  

 
Figur 30 Visuellbeskrivning över nuläget och föreslagna lösningen 

Ovan figur visar att vid en förbättring av in- och uttaktning till det nya förslaget, så ger det en 
tidsvinst på 8.60 sekunder. Men för att ett sådant förslag av förbättring skall implementeras, bör 
en riskanalys göras där robotens radiella rörelse inte utgör någon fara för kollision med den 
intaktande TMS:en (Barakat, 2018). 

7.1.2  L3: Paus mellan att TMS stannar och fixturering sker 
Observation (analys av videoinspelning) av när en TMS bromsar in och stannat vid arbetsläget 
visar på att endast väldigt små vajningsrörelser (gungning) uppstår i både färdriktningen och 
sidled (vinkelrätt mot färdriktningen). Dessa små rörelser bedöms inte påverka gripdonets 
prestanda då en observation tyder på att vajningsrörelsen upptar cirka 10% av den ytan som ska 
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möta varandra för att låsa TMS:ens position. Dessa små rörelser upphör inte idag helt innan 
gripdonet har aktiverats. Det framgår i robotkoden att en timerfunktion anropas tre gånger på 
totalt 1,2 sekunder. Kontakt med en leverantör som har programmerat roboten i tidigare skede 
styrker att dessa timerfunktionsanrop med stor sannolikhet sker på grund av risken för att TMS-
systemet kan gunga (Svensson, 2018). 

Genom att eliminera timeranropen kan en tidsbesparing på 1,2 sekunder per växellåda 
genomföras. För att minska gungningen vid fixturering så bör en mjuk inbromsning ske, se vidare 
på lösningsförslag L4. 

7.1.3  L4: Hastighetsförändringar mellan optisk sensor till 
gripdonet 

 En reducering av antalet inbromsningar av TMS:en 
möjliggör att mindre tid behöver åtgå till transport mellan 
optiska sensorn fram till gripdonet för 
åtdragningsprocessen. En sådan reducering är i form av 
att TMS:en tillåts att accelerera (se 4.2 Flöde till och från 
robotprocessen 

Idag transporteras produkter på monteringslina med TMS-system (se 4.2 Fel! Ogiltig 

självreferens i bokmärke.). När en TMS lämnar linjens ben 1 agerar denna buffert för 
robotcellen, samtidigt ryms det fyra stycken TMS i sträcka från ben 1 till robotcellen (se Figur 3 
index 1 till 6). Efter robotcellen finns en sträcka (se Figur 3 index 9 till 13) där det ryms samtidigt 
3 stycken TMS. En TMS förflyttning inom dessa transportsträckor sker kontinuerligt i enlighet 

med nulägesbeskrivning: TMS. Står ett linjeben eller robotprocess stilla kommer även 
transporterna i sträckorna som agerar som buffertplatser att saktas ner och slutligen avta. 
Schematiskt illustreras detta enligt figuren nedan (q markerar antalet TMS/produkter som ryms i 

transportsträckan under samma gång): 

 
Figur 4 Flödesschema för TMS:en till och från robotprocessen 
TMS) under 7 sekunder till den teoretisk tillåtna max hastigheten på 250 mm/s. Därefter kan 
denna hastighet hållas under sträckan 950 millimeter innan en deacceleration sker i 7 sekunder till 
hastigheten 0 mm/s vid gripdonet där en fixturering sker för att åtdragningsprocess skall 
påbörjas. Enligt nedan beskriver Figur 31 hur dagens lösning ser ut samt det som är förslaget för 
en förbättring. Sträckan för båda fallen är detsamma och ligger på 2700mm mellan optisk sensor 
och gripdonet. Data för dagens hastigheter från optisk sensor till gripdon är tagna från TMS 
terminalen. 
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Figur 31 Graf över dagens hastighetsförändringar vid intaktningen 

Enligt grafen ovan, sker första accelerationen vid en kurva och av den anledningen tar det 7 
sekunder för TMS:en att utföra det för att minska riskerna med att den svajar. Inbromsningen 
efter första accelerationen är enligt observationen på grund av att TMS:en kommer in i en skena 
och risken att den missar eller att den svajar minimeras i de fallet. Men vid observationen har det 
dock visat sig att inbromsningen kommer senare än ingången till skenan. Vilket gör att 
inbromsningen inte har någon effekt och därmed kan elimineras. 

 

Figur 32 Förbättringsförslagen för intaktningen 

Accelerationen och deaccelerationen har satts till 7 sekunder (se Figur 32 ovan) för att motsvara 
dagens accelerationstid. En långsammare deacceleration än idag möjliggör att 
inbromsningsrörelserna minimeras, detta minskar väntetiden vid gripdonet för fixturering. 
Genom att flytta två inbromsningar till en inbromsning har detta visat genom beräkning att det 
erhålles en tidsvinst på 2.40 sekunder. Genom en sådan ändring erhålles en jämnare hastighet för 
TMS:en i robotcellen och bromsningsslitaget reduceras.   
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7.2.1  L9: Tiden mellan fixturering och start av robotarmsrörelse 
Ett lösningsförslag för detta problem är att minska pausen mellan när fixturering skett och 
robotarmen ska börja röra sig mot arbetsposition. Men enligt diskussion med Markus Lund beror 
tidsförlusten på att det är två system som måste samspela mellan varandra. Vid fixturering så 
sköter TMS systemet detta och skickar en klarsignal till roboten om att den kan påbörja 
åtdragningsprocessen. Just den signalöverföringen är det som tar 0,27 sekunder, eftersom dessa 
två olika system ska förstå varandra. Vilket gör att en tidsbesparing inte kan uppnås för L9 och 
därmed faller denna lösning bort. 

Istället rekommenderas att parallellitet i processen genomförs i enlighet med L15. 

7.2.2  L14: Robotarmens parkering ifrån arbetsposition 
Utifrån observation fastställs att det fria utrymmet mellan robotarmen vid hemmapositionen och 
produkten som befinner sig i rörelse i robotburen eller i arbetspositionen kan minskas genom att 
förflytta hemmapositionen närmre arbetspositionen. Figur 33 nedan visar dagens hemmaposition. 

 
Figur 33 Nuläget för hemmapositionering 

Skissen nedan illustrerar dagens hemmaposition för robotarmen samt det föreslagna nya 
hemmapositionen. Denna skiss utgår utifrån observerade avståndsförhållanden från bilderna 
ovan och videomaterial då tillträde till robotcellen är begränsad. 
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Figur 34 A1 beskrivning av nuläget, A2 beskrivning av förbättringsförslaget 

Röd cirkel avser robotarmens position vid hemmaposition. Blå cirkel avser produkten där arbetet 
ska utföras av roboten (arbetsposition). 

I Figur 34 ovan mäts avståndsförhållandet a1 till a2 till cirka 4,4 till 2,7. Det vill säga en 
avståndsminskning med 38%. 

Med antagandet att robotarmens rörelser sker med konstant hastighet kan tidsvinsten per rörelse 
beräknas till 38% av nulägets 0,80 sekunder, det vill säga 0,304 sekunder. Då denna rörelse görs 
två gånger per produkt fås den totala tidsvinsten till 0,608 sekunder per produkt. Detta avrundas 
till 0.6 sekunder per produkt då beräkningarna bygger på skissen som är baserad på 
ögonobservationer av verkligheten. 

Vid en diskussion med verkstadstekniker (Barakat, 2018) framförs att den föreslagna 
avståndsreduceringen mellan hemmaposition och arbetsposition kan utföras efter att en 
riskbedömning om TMS-systemets kollisionsrisk sidledes i robotcellen utförs. 

7.2.3  L15: Processens parallellitet 
Utifrån dagens sekventiella rörelse mellan robotarmsrörelse till och från hemmaposition samt av- 
och på-fixturering kan en parallellitet till denna process införas. Genom en parallellitet av detta 
system kan därmed ickevärdeskapande tid reduceras till något lägre än idag. Enligt Figur 35 nedan 
visas tiden som det tar för varje sekvens av dagens process samt ett lösningsförslag på hur det 
kan se ut och hur mycket tiden är för en sådan process vid en förbättring.  
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Figur 35 Beskrivning av dagen seriella arbetsrörelse samt förbättringsförslagets parallellitet 

Vid denna förbättring där en parallellitet skapas, så kommer processtiden sättas av den processen 
som tar längst tid att utföras. Detta gör att processerna som körs parallell och där det finns en 
som är långsammare gör att när processen följer den långsammaste momenten så hinner de 
resterande processerna utföra sina rörelser innan nästkommande process påbörjas. För Figur 35 
ovan redovisas en tidsvinst för varje lägesförflyttning: 

Arbetsposition: 

• Idag ger förflyttningen en totaltid på 1,31+0,80= 2,11 sekunder. 

• Lösningsförslag ger en likartad förflyttning med parallellitet en totaltid på 1,31 sekunder.  

• Förflyttningens tidsvinst blir således 2,11–1,31= 0,8 sekunder. 

Hemmaposition: 

• Idag ger förflyttningen en totaltid på 1,66+1,31= 2,97 sekunder 

• Lösningsförslaget ger för likartad förflyttning med parallellitet en totaltid på 1,66 
sekunder. 

• Förflyttningens tidsvinst blir således 2,97–1,66= 1,31 sekunder. 

I båda av dessa rörelseförflyttningar så ger detta en total tidsvinst på 1,31+0,8= 2,11 sekunder 
genom att processerna samverkar parallellt. 

7.2.4  L16: Stopptid på växellådor som inte har retarder vid 
gripdonet 

Med dagens alla ickeretarder som stannar vid gripdonet, skapas det en processtid på 35,8 
sekunder (se Nulägesanalys: P16). Genom att undvika att växellådor utan retarder stannar vid 
gripdonet och istället passerar förbi, kan detta ge en tidsvinst på 6,00 sekunder. Det gör att 
processtiden reduceras till 29,8 sekunder.  

Vid en fördjupning av denna process där L4 och L16 kopplas ihop, kan det leda till att 
tidsvinsten kan ökas till mer än 6,00 sekunder. Detta genom att ta bort inbromsningen som sker 
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till stillastående vid gripdonet och istället får inbromsningen ske till en accepterad hastighet som 
är tillåtet av TMS:en vid genomkörningen förbi gripdonet av säkerhetsaspekter. 

Genom en eliminering av tiden för ickeretarder vid gripdonet, ger detta reducerad påfrestning på 
systemet och det gör att framtida buffertbildningar kan minskas innan roboten. 

7.2.5  L17: Skruvmönster 
Med dagens åtdragning som sker på R1, R2 samt R3 är processtiden för dessa densamma på 
grund av hänsyn inte tagits till variation i antalet skruvar för olika modeller. Vid observation har 
det visat att åtdragningsmönstret för R2/R3 är det som används också för R1 trots att det är 
mindre antal åtdragningar som krävs i det senare. Genom observationen har tid tagits för olika 
rörelser och delmoment samt en beräkning gjorts för att kartlägga hur många skruvar per 
åtdragning som det sker för olika retardertyper. Beräkning av skruvar per åtdragning har gjorts 
för att visa hur många skruvar som dras av åtdragaren per gång i genomsnitt om programmet är 
ej anpassad efter retardertyper. Enligt nulägesanalysen: P17, har detta visat att idag för R1 åtdras 
det 1,7 skruvar/dragning jämfört med för R2/R3 där det åtdras 1,9 skruvar/dragning. Vilket 
enligt nedan ger en processtid på för respektive kvot: 

• R1 med 1,7 skruvar/dragning ger 76,3 sekunder 
• R2/R3 med 1,9 skruvar/dragning ger genomsnittligt 76,1 sekunder 

Utifrån aktuell fördelning av R1 och R2/R3 (se nulägesanalys: produktionsplanering och 
produktflöde) är fördelningen 60% respektive 40%. 

En vägd nulägesgenomsnittstid för R1 och R2/R3 är 76,22 sekunder. 

Vilket ovan visar att om åtdragningsmönstret blir mer anpassad efter retardertyper så kan detta 
medföra att det dras fler skruvar/dragning än dagens. Vid en sådan tillämpning där fler 
skruvar/dragning sker, blir tiden för en R1 enligt beräkning nedan utifrån alla momenttider (se 
Nulägesanalys: Robotprocessen) som det krävs för en komplett åtdragningen som är på 18 
skruvpar inklusive kontrollåtdragningen. Genom att dela upp antalet skruvar som är på 34 
stycken för R1 på 18 dragningar så fås en kvot på 1,89 skruvar/dragning. 

• R1 med lösningsförslag där 1,89 skruvar/dragning sker, ger en tid på cirka 71 sekunder. 
• R2/R3 är oförbättrad, alltså 76,1 sekunder. 

Detta ger en vägd förbättrad genomsnittstid tid på 73,04 sekunder. Tidsvinsten per 
genomsnittsväxellåda blir i detta fall 76,22 – 73,04 = 3,18 sekunder. 

7.2.6  L18: Skruvmönstrets påverkan med hänsyn till 
spindelavståndsändring 

Genom kartläggningen av data för avståndsändringen, har det framkommit att många rörelser 
sker vid skruvparsåtdragning som därmed har möjligheten att reduceras och samtidigt ge en 
tidsvinst för åtdragningsprocessen. Enligt nedan organiseras dagens tabell från nulägesanalysen, 
för att tydliggöra hur en organiserad spindelavståndsändring som ett lösningsförslag i förhållande 
till åtdragningen kan ge en tidsvinst.  
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Tabell 11 Summerad tidsåtgång per produkt vid dagens rörelsemönster 

Den summerade tidsåtgången enligt tabellen ovan är en kalkylerad tidsåtgång/skruvpar som har 
kartlagds under observation för varje skruvpar. Genom att kartlägga den summerade 
avståndsändringen och tidsåtgången för en produkt togs det fram tidsåtgången per millimeter. 
Detta för att ta fram lösningsförslagets (organiserad rörelse) summerade tidsåtgång/produkt. 
Enligt nedan ses en organiserad skruvparsåtdragning med hänsyn till spindelavståndsändringen 
och genom en kalkyl vad det kan ge för tidsvinst per produkt. 

 

Tabell 12 Summerad tidsåtgång per produkt vid förbättringsförslagets rörelsemönster 

Skruvpar Avstånd mellan skruven (mm) Spindelavståndsändring (mm) Abs. spindelavståndsändring (mm)

Hemläge till 1 227,7

1 till 2 (3-4) 227,7 0,0 0,0

2 till 3 (5-6) 266,5 38,8 38,8

3 till 4 (7-8) 192,2 -74,3 74,3

4 till 5 (9-10) 266,6 74,4 74,4

5 till 6 (11-12) 279,8 13,2 13,2

6 till 7 (13-14) 174,7 -105,1 105,1

7 till 8 (15-16) 309,9 135,1 135,1

8 till 9 (17-18) 195,3 -114,5 114,5

9 till 10 (19-20) 183,3 -12,0 12,0

10 till 11 (21-22) 166,4 -16,9 16,9

11 till 12 (23-24) 153,9 -12,4 12,4

12 till 13 (25-26) 323,6 169,7 169,7

13 till 14 (27-28) 325,6 2,0 2,0

14 till 15 (29-30) 332,3 6,6 6,6

15 till 16 (31-32) 312,8 -19,5 19,5

16 till 17 (33-34) 283,1 -29,6 29,6

17 till 18 (35-36) 317,4 34,3 34,3

18 till 19 (37-38) 294,8 -22,6 22,6

19 till 20 (39-40) 227,7 -67,2 67,2

Summerad avståndsändring (mm) 948,4

Tidsåtgång/mm (s/mm) 0,02

Summerad tidsåtgång/produkt (s) 20,23

Dagens

Skruvpar Avstånd mellan skruven (mm) Spindelavståndsändring (mm) Abs. spindelavståndsändring (mm)

Hemläge till 1 227,7 0 0,0

1 till 2 (3-4) 227,7 0,0 0,0

2 till 15 (29-30) 332,3 104,6 104,6

15 till 14 (27-28) 325,6 -6,6 6,6

14 till 13 (25-26) 323,6 -2,0 2,0

13 till 18 (35-36) 317,4 -6,2 6,2

18 till 16 (31-32) 312,8 -4,6 4,6

16 till 8 (15-16) 309,9 -2,9 2,9

8 till 19 (37-38) 294,8 -15,0 15,0

19 till 17 (33-34) 283,1 -11,7 11,7

17 till 6 (11-12) 279,8 -3,3 3,3

6 till 5 (9-10) 266,6 -13,2 13,2

5 till 3 (5-6) 266,5 -0,1 0,1

3 till 9 (17-18) 195,3 -71,2 71,2

9 till 4 (7-8) 192,2 -3,1 3,1

4 till 10 (19-20) 183,3 -8,9 8,9

10 till 7 (13-14) 174,7 -8,6 8,6

7 till 11 (21-22) 166,4 -8,4 8,4

11 till 12 (23-24) 153,9 -12,4 12,4

12 till 20 (39-40) 227,7 73,7 73,7

Summerad avståndsändring (mm) 356,6

Tidsåtgång/mm (s/mm) 0,02

Summerad tidsåtgång/produkt (s) 7,61

Lösningsförslag



63 

 

Lösningsförslaget ovan är endast en fingervisning där det antagits att hastigheten är konstant 
samt där hänsyn till risker inte tagits. Åtdragningen sker likartat på första och andra dragningen 
för att styra in och samtidigt få rätt tryckfördelning mellan retarder och växellåda. Genom en 
förbättring från dagens till lösningsförslaget ger det en tidsvinst på 12,6 sekunder. 

7.2.7 L19: Rörelse i z-led vid förflyttning mellan skruvpar 
Utifrån nulägesanalysen av rörelse i z-led vid förflyttning mellan skruvpar, har tider mätts istället 
för z-höjder för att underlätta kartläggningen. Med antagandet om att accelerationen är så stort 
att z-hastigheten uppnås på försumbar tid kommer utfallet av uträkningen ge en fingervisning på 
z-höjdstiden. Snabb acceleration leder till en konstant hastigheten, där beräkningar visar om att 
ifall tiden sänks med exempelvis 10%, så ger detta att höjden kommer att minskas med samma 
procentuella värde. Enligt tabellen nedan visas en fingervisning på hur mycket tidsvinsten kan 
vara vid exempelvis en 10% z-höjdsreducering utifrån dagens förflyttningstid som ligger på 9.90 
sekunder (se Nulägesanalys: P19). 

 Z-höjd tid (s) per produkt 

Idag 9.90 

Lösningsförslag (-10%) 8.90 

Tidsvinst 1.00 
Tabell 13 Tidsvinst med lösningsförslaget 

Reduceringen av z-höjdstiden kan utökas till mer än 10% för att möjligen få ut mer tidsvinst än 
det som beräknats ovan. Men dock bör hänsyn tages till z-ledens frihöjd där risken för kollision 
med produkten och TMS:en bör bedömas. 

 Hårdvara 
Hårdvara grupperar lösningar som har en koppling till varandra genom att de kan implementeras 
med hjälp av komponentsbyte. 

7.3.1  L7: Åtdragningstid per skruv 
Utifrån tidsgrafen av åtdragningstiden per skruv (se Nulägesanalys: P7), där nedgängning och 
åtdragning analyserats så ses en möjlighet till att förbättra den dragningsprocess som är icke 
värdeskapande. Vid en reducering av nedgängningstiden så minskar den ickevärdeskapande 
processen och därmed gör att den värdeskapande processen ökar i förhållande. För att uppnå en 
kortare ickevärdeskapande tid, behöver de befintliga dragarna bytas till någondera som har 
snabbare hastighet än dagens. Enligt diagrammet nedan ses ett exempel på 10% förbättring av 
dagens hastighet och vad detta kan ge för tidsvinst för nedgängningsprocessen. 

 Nedgängning per skruvpar (s) 

Idag 1.72 

Lösningsförslag (-10%) 1.55 

Tidsvinst 0.17 
Tabell 14 Tidsvinst med lösningsförslaget 

Diagrammet ovan ger en tidsvinst på 0,17 sekunder/skruvpar som därmed ger per produkt på 
3.27 sekunder där beräkningen utgår ifrån enbart 19 skruvpar, då den 20:e endast är en kontroll 
åtdragning. Samtidigt är exemplet med 10% reducering enbart en fingervisning för att få en blick 
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över hur stor tidsvinsten kan bli. Vid större procentuell reducering bör hänsyn tages till risker 
med att produkten och materialet klarar av det. 

Medelantal av skruvpar baserat på 60% R1 och 40% R2/R3 (se nulägesanalys: 
produktionsplanering och produktflöde) ger ett medelvärde på 19 skruvpar per växellåda med 
retarder. Detta ger en total nedgängningstid på 32,7 sekunder för nuläget. Förbättringen ger en 
totaltid på 29,5 sekunder. Förbättringens tidsvinst per växellåda med retarder är 3,2 sekunder. 

7.3.2  L11: Spindelavståndsändring av dragarna 
En lösning är att byta ut den befintliga motorn för spindelavståndsändring då dess nyttjandegrad 
redan är 100%. Det har ej undersökts vilka nya motoralternativ som finns på marknaden och vad 
dessa ger för tidsvinst då det har tagits fram en lösning som är mjukvarumässigt genomförbar. 
Detta genom att omorganisera i vilken följd de olika skruvparen åtdrages, tillvägagångssättet 
beskrivs i 7.2.6  L18: Skruvmönstrets påverkan med hänsyn till spindelavståndsändring.  

7.3.3  L12: Tiden för fixturering 
Tiden för fixturering tar 1,31 sekunder/gång enligt P12 (nulägesanalys) vilket sker två gånger per 
produkt och där detta ger en totaltid på 2,62 sekunder. Lösningsförslaget är att implementera en 
inriktare som kan möjliggöra för TMS:en att styra in sig själv och där sidledsrörelserna hejdas ju 
längre in den kommer för fixturering. Detta leder till att sidledesgungningen kommer inte uppstå, 
som är en viktig aspekt under åtdragningsprocessen. Enligt figuren nedan tydliggörs hur en sådan 
lösning kan se ut vid ingående TMS samt vid fixturerat TMS.  

 

Figur 36 Visualiserat lösningsförslag 

Enligt lösningsförslaget ovan ger detta en tidsvinst på 2,62 sekunder/produkt, då denna lösning 
är statisk.  

Vid en sådan lösning bör det kontrolleras att TMS:ens inbyggda bromsverkan är tillräcklig för att 
undvika rörelser i färdriktningen under åtdragningsprocessen. Dagens lösning stödjer mestadels i 
sidled. 

Materialet för inriktaren bör väljas utifrån att inget slitage uppstår på varken TMS:en eller 
växellådan. Alternativt är att rörelseytorna som finns på inriktaren är utbytbara vid slitage. 
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 Planering 
Planering innefattar en lösning som avser att minska buffertutfyllnaden innan robotcellen och på 
det sättet undvika att den bildar flaskhals. 

7.4.1  L1: Planeringens påverkan på buffert innan och efter 
robotprocessen 

För att kunna minska buffertbildningen innan robotcellen och stopp på linjeben 1 analyseras 
utfallet från buffertsimuleringen som framgår i nulägesanalysen: analys av buffertsimulering. 

I analysen ses att mixning av produkter bör optimeras mot att skapa korta sekvenser av 
växellådor med retarder och icke-retarderbestyckade och som möter behovet av den 
övergripande produktefterfrågan. Därför föreslås att planeringsregler skapas där mixning med 
korta sekvenser styrs utifrån aktuell data gällande behovet av retarderbestyckade växellådor. 

Exempelvis om en efterfrågan för en veckas planering är 75% retarder- och 25% ickeretarder-
bestyckade växellådor så bör en mixning optimeras mot att den kontinuerliga produktflödet är tre 
stycken retarder- och en stycken ickeretarder-växellådor. 

 Sammanställning och utvärdering av konceptuella 
lösningsförslag 

Enligt beskrivning av olika konceptuella lösningar ovan nämns nedan respektive 
lösningsförslagens tidsvinster samt nya tider för dessa. Målet är att dessa tider skall användas vid 
val av lösningsförslag vid framtida förbättringar av robotprocessen. I Tabell 15 nedan framgår det 
också om lösningsförslagen påverkar växellådor med retarder respektive utan retarder, för att 
utifrån det kunna anpassa framtida förbättringar. De med X-markeringar är de som kommer 
påverkas av tidsvinsten och de utan har ingen påverkan. Vänsterkolumnen på tabellen nedan 
avser nummer för både problem (P) och lösning (L) för respektive rad.  

 

 

Dagens tid (P) Lösningsförslagets 
tidsvinst (L) 

Ny tid Tidsvinsten 
påverkar växellådor 
med: 

Mjukvara Retarder Icke 
retarder 

#2  9,60 sekunder 8,60 sekunder 1,00 sekunder X X 

#3 3,48 sekunder 1,20 sekunder 2,28 sekunder X  

#4 20,2 sekunder 2,40 sekunder 17,8 sekunder X X 

#9 0,27 sekunder 0 sekunder 0,27 sekunder X  

#14 0,80 sekunder 0,30 sekunder 0,5 sekunder X  

#15 5,08 sekunder 2,11 sekunder 2,97 sekunder X  

#16 6,00 sekunder 6,00 sekunder 0 sekunder  X 
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#17 76,22 sekunder (1,70 
skruvar per 
dragning) 

3,18 sekunder (0,19 
skruvar per 
dragning) 

73,03 skunder 
(1,89 skruvar 
per dragning) 

X  

#18 20,2 sekunder 12,59 sekunder 7,61 sekunder X  

#19 9,90 sekunder 1,00 sekunder 8,90 sekunder X  

Hårdvara   

#7 32,7 sekunder (1,72 
sekunder per 

skruvpar) 

3,20 sekunder (0,17 
sekunder per 

skruvpar) 

29,5 sekunder 
(1,55 

sekunder per 
skruvpar) 

X  

#11 20,2 sekunder Behandlas ej, se L11 20,2 sekunder X  

#12 2,62 sekunder (1,31 
sekunder per 
fixturering) 

2,62 sekunder (1,31 
sekunder per 
fixturering) 

0 sekunder (0 
sekunder per 
fixturering) 

X  

Tabell 15 Sammanställning över det konceptuella lösningsförslag 

Tabell 16 beskriver hur olika lösningsförslag krockar med varandra. Detta används när de olika 
konceptuella paketlösningarna utformas för att kunna säkerställa att summan för tidsvinsten av 
de ingående förslagna lösningsförslagen inte suboptimerar varandra. 

 
Tabell 16 Tabell över krock mellan lösningsförslagen. 

I Tabell 16 ovan ses vilka lösningsförslag (markerade med L-index) som krockar med varandra 
markerade med X. Kombinationer utav lösningsförslag markerade med bock kan implementeras 
tillsammans utan tidsförluster. De med O-markeringen är sådana lösningsförslag som inte berör 
en och samma produkt samtidigt (retarder och icke retarder).  

Nedan beskrivs hur olika lösningsförslag samspelar med varandra om dessa implementeras i 
kategorier TMS, robotarm samt åtdragningsprocess.  

TMS: Lösningsförslagen L2, L3, L4 samt L16 kommer att beröra TMS:en vid en förbättring. Då 
L3 och L16 kommer vara förbättringar som hamnar inom samma område leder detta till att vid 
en förbättring av båda samtidigt kommer tidsvinsten att vara mindre än den totala summan av 
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dessa. Detta på grund av att de överlappar varandra eftersom de båda berör 
timerfunktionsanropen i robotkoden som är på 1,20 sekunder. Utifrån detta så blir tidsvinsten för 
TMS:en med dessa lösningsförslag och överlappningen på 17 sekunder per produkt. 

Robotarmen: Lösningsförslagen för robotarmen som är L14 och L15 ger en summerad tidsvinst 
på 2,41 sekunder. Men på grund av att L14 och L15 samt L12 (se hårdvara) överlappar varandra 
vid förbättringar, bör hänsyn tas till dessa och därmed kommer inte tidsvinsten resultera i den 
summerade enligt ovan.  

Åtdragningsprocessen: Lösningsförslagen L17, L18 samt L19 berör samma område vid en 
förbättring där detta kommer att ge en summerad tidsvinst på 13,59 sekunder och en ökade 
dragning per skruv till 1,89 från dagens 1,70. 

Utifrån lösningsförslagen och deras påverkan på varandra utformas följande konceptuella 
paketlösningar för att möta de kraven som de olika takttidssänkningarna medför.  

7.5.1  Konceptuella paketlösningar 
Utifrån besparingsbehov av att minska robotprocesstiden (fastställt i 0 Slutsats av analys av 
buffertsimulering) för att klara av ett optimalt flöde samt ett flöde med 100% retarder vid givna 
takttider så skapas tre konceptuella paketlösningar. Då två av de tre undersökta scenarierna berör 
framtiden och är sekretessbelagda (se bilaga Konceptuella paketlösningar) presenteras här nedan 
en paketlösning för takttiden 95 sekunder. För varje paketlösning behandlas två olika fall som 
robotprocesstiden optimeras mot; optimal mix och 100% retarder. 

En paketlösning innefattar en utvald mängd av de konceptuella lösningsförslagen L1 till L19, 
urvalet sker enligt: 

1.  Mjukvarubaserade utifrån störst tidsvinst 
2. Om alla mjukvarubaserade lösningar är valda, så väljs hårdvarubaserad utifrån störst 

tidsvinst. 
3. Om lösningar krockar med varandra enligt Sammanställning och utvärdering av 

konceptuella lösningsförslag: Tabell 15 så väljs endast den lösningen som har störst 
tidsvinst. 

Scenario 1 (takttid 95 sekunder) 

Utifrån dagens takttid som är på 95 sekunder kommer robotcellen att klara av en optimal mix. 
Däremot så kommer en flöde med 100% retarder medföra att robotprocessen behöver förbättras 
med 11 sekunder för att kunna undvika att skapa störningar för linjeben 1. Utifrån kriterierna för 
val av konceptuella lösningar väljs L18 för att möta detta behov. Paketlösningen presenteras i 
tabellen nedan:   

 Takttid 95 sekunder 

Optimal mix 100%  retarder 

L18 (ändring av skruvmönster) Uppnås redan 12,59 sekunder 

Totaltidsvinst  12,59 sekunder 
Tabell 17 Paketlösning för scenario 1. L18 refererar till en lösning som specificeras under arbetets genomförande ( se 7 ) 
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8 Resultat, slutsats och diskussion 
I resultat besvaras frågorna från problemformuleringen (utförligare tillvägagångssätt för hur 
resultatet har tagits fram beskrivs under Resultat och analys). 

Slutsats och diskussion enligt nedan består av tre delar. I slutsatsen beskrivs vilka olika resultat 
som uppnås. Kritiken lyfter fram olika svagheter med arbetsmetoder och resultaten. Som sista del 
beskrivs en rekommendation för fortsatt arbete.  

 Resultat 
Vid dagens befintliga kapacitet för ett mixat flöde med andelen 70% (med retarder) och 30% 
(ickeretarder) ses den genomsnittliga processtiden 86,3 sekunder som den lägsta takttiden som 
roboten teoretiskt kan klara av innan den bildar en definitiv flaskhals. 

Då det tillverkas produkter med endast retarder kan roboten under en kontinuerlig flöde klara av 
en lägsta takttid på 107 sekunder. Därmed klarar roboten inte av att arbeta med produkter med 
endast retarder utan att bilda flaskhals med dagens takttid. 

Enligt figuren nedan ses hur buffertplatsernas utfyllnad innan robotcellen fylls vid olika mix och 
takttider. 

 
Figur 37 Resultat över analysen av buffertutfyllnad 

Det har tagits fram 14 stycken konceptuella lösningsförslag inom områdena mjukvara, hårdvara 
och planering för att förbättra robotprocessen. Dessa reducerar tidsåtgången av 
ickevärdeskapande moment. Dessa ger en sammanlagd tidsbesparing på 32 sekunder exklusive 
krockar (se Tabell 16). De olika konceptuella lösningsförslagen redovisas i detalj i kapitel 
Genomförande (s.55). Paket av de konceptuella lösningarna har skapats utifrån den behövda 
tidsbesparingen för att möta olika takttider.  
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 Slutsats 
Målet med arbetet har varit att analysera den befintliga robotcellen och komma med konceptuella 
lösningsförslag på kapacitetsbegränsande problem. I målformuleringen har fyra frågeställningar 
skapats som en riktlinje för arbetets fortskridande. Här nedan besvaras dessa frågeställningar 
utifrån funna resultat: 

• Robotens befintliga kapacitet har undersökts genom tidsobservationer. Vid en optimal 
mix har det funnits att robotcellen nuvarande kapacitet är tillräcklig för att hantera 
produktflödet utan att flaskhals bildas. Vid en maximal belastning kommer robotcellen att 
vara en flaskhals i flödet och orsaka att buffert bildas, detta ger störningspåverkan på hela 
monteringslinjen. 

• Angränsande buffertplatsernas utfyllnadsgrad har undersökts genom att simulera flödet 
för att se hur dessa reagerar vid optimal mix och maximal belastning med dagens takttid. 
Resultat visar på att utfyllnaden vid nuläget där en optimal mix råder kan hanteras med 
två av fyra befintliga buffertplatser. Vid en maximal belastning kommer robotcellen bilda 
flaskhals och resultera i att alla fyra buffertplatserna fylls. 
Utfallet vid en 12% fiktiv takttidssänkning har undersökts och tyder på att 
robotprocessen kommer att bilda flaskhals både för en optimal mix och vid full 
belastning. 

• Genom analys av nuläget har problem identifierats utifrån rådande ickevärdeskapande 
moment. Genom brainstorming har kreativa idéer resulterat i 14 stycken konceptuella 
lösningsförslag som berör förbättringar inom mjukvara, hårdvara och planering. 

• Utifrån dessa konceptuella lösningsförslag har paketlösningar tagits fram för att möta 
behoven av snabbare robotprocess vid olika scenarier. 

 Kritik 
En aspekt som framhävs är att i detta arbete har det ej tagits hänsyn till kostnaden för att 
implementera de olika konceptuella lösningsförslagen och därmed om de är ekonomiskt sett 
försvarbara i jämförelse med vinsten de ger under en tidsperiod. 

En svaghet är att de konceptuella lösningsförslagen inte har förfinats eller riskbedömts, på grund 
av en snäv tidsram och problemets komplexitet. Komplexiteten skulle kunna ha hanterats bättre 
om en av de medverkande i arbetet hade en mer fördjupad förståelse inom robotik för att kunna 
förstå de konceptuella lösningsförslagens tillämpbarhet. 

Simuleringsmodellen som har utvecklats för att studera hur olika variabler så som 
robotprocesstiden, mixen och takttiden påverkar buffertplatsernas utfyllnad anses vara en 
förenklad modell som ej tar hänsyn till störningar. Simuleringsmodellen är heller inte validerad 
mot verkligheten vilket som måste tages hänsyn till vid beslutsfattande. 

Utifrån självskattning (se bilaga Metodikutvärdering) framhävs kritiken att vid faktainsamling av 
framtidsdata gällande produkter och produktionssystem bör det fastslås hur dessa data får 
hanteras. I det aktuella fallet har det inte funnits någon rutin för detta vilket som har medfört 
tidsförluster på grund av extraarbete som detta har medfört. 

Vid början av arbetet upptäcktes det många problem inom det breda området som arbetet berör. 
Då ingen tydlig ram hade skapats gällande vilka områden som arbetet bör rikta in sig på har detta 
medfört att onödig tid har lagts på problematik som sedan gallrats bort. Detta har lett till att 
budgeterad tid har använts till ickevärdeskapande arbete istället för till exempel mer inriktade 
lösningar. 
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 Interface mot fortsatta arbete 
Då lösningsförslagen har tagits fram endast utifrån att minska de ickevärdeskapande momentens 
tider så rekommenderas det även att en ekonomisk bedömning av de konceptuella 
lösningsförslagens lönsamhet utförs i en framtida studie. Detta exempelvis med en Pay back-
modell för att gallra bort ickelönsamma lösningar. 

För att ett konceptuell lösningsförslag ska kunna implementeras behöver en riskbedömning 
utföras. Då tidsvinsten för vissa lösningsförslag har skattats väldigt konservativt på grund av 
ickebedömda risker kan det efter en riskbedömning möjliggöras större tidsvinster. 

Sakkunniga bör även involveras vid implementeringen av lösningsförslagen då dessa aspekter inte 
har undersökts: 

• Lösningar som behandlar skruvmönstret i olika former bör undersökas av konstruktion 
för beräkning av hållfasthet. 

• Byte av dragare på roboten bör undersökas tillsammans av underhåll, produktionsteknik 
och leverantör då det har under arbetets gång framkommit konflikterande information 
om kapaciteten på nya dragare. 

Då det i detta arbete används en enkel modell för simulering av flödet till och från robotcellen 
rekommenderas det att vidarestudier genomförs inom simulering av robotprocessen och av 
flödet i systemperspektiv där hela huvudlinan ingår. Detta för att ta hänsyn till störningar och 
dess påverkan på robotcellens kapacitet. 

Vidarearbete kan utföras för framtagning av en matematisk modell för att undersöka hur en 
optimal rörelsemönster för åtdragning är, detta med tidsvinst som mål. 

Det rekommenderas att vidarearbete utförs för att undersöka hur planering kan bibehålla en 
optimal mix för robotcellen vid exempelvis olika störningar, men även hur en sådan optimal mix 
påverkar övriga huvudlinan för att undvika suboptimering.  
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I. Bilagor 
Information gällande retardertyper 

Denna bilaga är sekretessbelagd och därför återfinnes ej här. En begäran för informationen kan 
göras hos Scania CV AB.  
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Jämförelse mellan nuläget och idéförslag 

Under arbetets gång besöktes olika avdelningar inom Scania, bland annat axelmonteringen samt 
motormonteringen för att hitta andra lämpliga idéer som är tillämpade inom andra liknande 
områden (montering). Dessa idéer undersöktes för att se om det var tillämpningsbara inom 
robotcellen eller om det kunde agera som en alternativa stödfunktioner för robotcellen i 
monteringslina. Idéen som ansågs passa ihop i monteringslina var den som användes på 
motormonteringen. På motormonteringen finns två robotar som samverkar med varandra, där 
ena roboten placerar skruvar i en fixtur (benämns Halvan) samt den andra (som benämns Helan) 
som plockar upp skruvarna från fixturen och monterar samt åtdrar de på övre cylinderhuvud. I 
bilden nedan ses Halvan till vänster och Helan till höger.  

 
Figur 38 Helan och halvan som monterar motorkomponenter 

En idé är att implementera en liknande lösning i robotcellen på monteringslina för avlastning vid 
framtida takttidssänkningar och där de konceptuella lösningsförslagen inte räcker nog. Genom att 
installera en robot som liknar Halvan innan robotcellen vid dagens optiska sensor (se Figur 39 
nedan) möjliggör detta att robotcellen inte behöver utföra nedgängning vid åtdragningsprocessen. 
Därmed kommer en av visionbilderna att tas vid halvan, detta medför minskning av 
arbetsbelastning på dagens roboten. Istället kommer robotcellen enbart att åtdra skruvarna. 
Utifrån detta utnyttjas väntetiden som växellådorna har vid optiska sensorn till en värdeskapande 
process. En avlastning av nedgängning från dagens robotcell till Halvan kommer samtidigt leda 
till att dagens robotprocesstid kortas ned. Enligt Figur 39 nedan ses en layout över hur 
placeringen av Halvan kan se ut och samtidigt hur åtdragningstiden för respektive kommer att se 
ut. 



iii 

 

 
Figur 39 Förbättringsförslag inspirerad från Helan och Halvan 

Enligt figuren ovan är tiderna baserade per skruvpar. Tiderna som anges är baserade på nuläget. 
Figuren ovan visar endast en layoutförslag. 
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Förstudie 

Påverkan från GW-växellådan 

Denna bilaga är sekretessbelagd och därför återfinnes ej här. En begäran för informationen kan 
göras hos Scania CV AB. 

Prognos över framtida fördelning 

Denna bilaga är sekretessbelagd och därför återfinnes ej här. En begäran för informationen kan 
göras hos Scania CV AB. 
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Analys av buffertsimulering (framtida takttidssänkningar) 

Denna bilaga är sekretessbelagd och därför återfinnes ej här. En begäran för informationen kan 
göras hos Scania CV AB. 
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Konceptuella paketlösningar 

Denna bilaga är sekretessbelagd och därför återfinnes ej här. En begäran för informationen kan 
göras hos Scania CV AB. 
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Metodikutvärdering 

I matrisen nedan beskrivs fyra frågor som används som diskussionsunderlag för självutvärdering 
av metodiken som använts under denna examensarbete. 

Ämne Fråga 

Relevanta metoder Har de använda metoderna varit relevanta i 
utvecklingsarbetet? 

Inspirerande metoder Har de använda metoderna inspirerat till kreativt 
tänkande i utvecklingsarbetet? 

Underlättar metodiken planeringen Har den metodiska arbetssättet underlättat planeringen? 

Underlättar metodiken utvecklingsarbetet Har metodiken varit till stöd vid utvecklingen av 
förbättringsförslaget?  

Tabell 18 Frågor för utvärdering av arbetets metodik 

Relevanta metoder 

De använda metoderna anses ha varit relevanta under arbetets gång. Med relevans menas att 
metodiken bör underlätta att arbetets mål nås. För att kunna ha relevanta metoder så behöver 
projektplaneringen vara flexibel så att byte av metoder och verktyg kan tillåtas om behov uppstår. 
Exempelvis har planerad användning av en Pughmatris inte genomförts i detta arbete. 

I metodiken beskrivs faktainsamlingen som tvådelad i förstudier och bakgrundstudier. Då detta 
arbetssätt implementerades har information i förstudiet samlats in som berör sekretessbelagd 
material. Detta har i sin tur inte i tillräcklig mängd separerats ifrån övrig faktainsamling vilket som 
har medförts en del extraarbete i senare skede. Det rekommenderas att det i förväg studeras och 
fastslås hur och i vilken omfång material som berör framtida scenarier får publiceras öppet. 

Inspirerande metoder 

Det underlättar för arbetet om metoderna som planeras att användas är okomplicerade med få 
riktlinjer vilket resulterar i att dessa är lättare att förhålla sig till och mindre förvirring skapas. Få 
riktlinjer medger att öppen och kreativ tänkande tillåts i större skala. Exempelvis har metodiken 
med släktskapsträd använts på ett öppet sätt i detta arbete för att samla och gallra bland 
problemdefinitioner. 

Underlättar metodiken planeringen 

Tidsplaneringen av den metodiken som har använts i detta arbete har varit svår då både 
användningsområdet och problemområdet har varit nytt för de projektgenomförarna. Ett förslag 
är att studera olika liknande projekt där samma sorts metodik har använts som tillvägagångssätt, 
utifrån detta skatta tidsåtgången bättre.  

Underlättar metodiken utvecklingsarbetet 

Framförallt har släktskapsträdet varit till stor hjälp för att finna kopplingar och samband mellan 
både observerade och mätta problem. Då det i detta arbete har varit två medverkande har det 
kreativa arbetssättet med att individuellt kunna tänka igenom problematik och sedan systematiskt 
kunna presentera synsätt för varandra medfört att bådas (av varandra) opåverkade idéer har tagits 
upp som underlag för problemlösning. 

Släktskapsträdet och Ishikawadiagrammet har upplevts som något överlappande vid 
problemdefinierandet och har eventuellt orsakat dubbelt arbete.  
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Däremot att definiera de ickevärdeskapande momenten i en process har lett till att problematiken 
varit lättare att framhäva och lokalisera i systemet. Det ickevärdeskapande har varit som en 
riktlinje på vad som är av slöseri och värde i systemet.    
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Offset i robot 

Denna bilaga är sekretessbelagd och därför återfinnes ej här. En begäran för informationen kan 
göras hos Scania CV AB. 

  



x 

 

Tidsobservation 

Denna bilaga är sekretessbelagd och därför återfinnes ej här. En begäran för informationen kan 
göras hos Scania CV AB.  
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Ritning basplatta 

Denna bilaga är sekretessbelagd och därför återfinnes ej här. En begäran för informationen kan 
göras hos Scania CV AB.  
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Åtdragningsdata 

Denna bilaga är sekretessbelagd och därför återfinnes ej här. En begäran för informationen kan 
göras hos Scania CV AB. 
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Planeringsdata (avdelning DTLP) 

Denna bilaga är sekretessbelagd och därför återfinnes ej här. En begäran för informationen kan 
göras hos Scania CV AB. 
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Planeringsdata (avdelning DTMD) 

Denna bilaga är sekretessbelagd och därför återfinnes ej här. En begäran för informationen kan 
göras hos Scania CV AB. 
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GW/GZ-prognos  

Denna bilaga är sekretessbelagd och därför återfinnes ej här. En begäran för informationen kan 
göras hos Scania CV AB.  
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Källkod  

Denna bilaga är sekretessbelagd och därför återfinnes ej här. En begäran för informationen kan 
göras hos Scania CV AB. 
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