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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på Scanias transmissionsavdelning i Södertälje där 
kugghjulstillverkning för växellådan sker. Idag sker en stor del manuell hantering av kugghjul 
mellan bearbetning och härdning. Den största delen manuell hantering sker vid härderiet. 
Målet med examensarbetet var att ta fram ett förslag som minskar eller helt eliminerar den 
manuella hanteringen vid härderiet. Det skulle även utredas om det är möjligt att använda 
samma emballage genom hela flödet för att slippa omlastning vid härderiet. 

För att få en klar bild av nuläget i verkstaden utfördes en problemidentifiering med hjälp av 
intervjuer, observationer och ergonomienkäter. Därefter användes olika konceptgenererings- 
och konceptvalsmetoder för att generera och välja olika lösningsförslag på de problem som 
identifierades.  

Resultatet innebär ett lösningförslag för hela flödet där kugghjulen lastas i en helpall av en 
robot efter mjukbearbetningen med formgjutna mellanlägg för att kvalitetssäkra transporten. 
Vid härderiet lastas kugghjulen om från helpallen till en härdbricka som är framtagen för att 
kunna hanteras med robot. Efter härdningen blästras kugghjulen och därefter packar en 
robot återigen kugghjulen i en helpall för transport till hårdbearbetningen. Vid början av 
hårdbearbetningen lastar en robot ur helpallen och placerar kugghjulen på en enstycksbana.  

De slutsatser som drogs av resultatet var att den manuella hanteringen eliminerades helt vid 
härderiet. Därmed uppfylldes målet för examensarbetet. Utredningen om att kunna använda 
samma emballage genom flödet visade att detta inte var möjligt. Ytterligare slutsatser som 
drogs av resultatet var att kapaciteten för emballaget mellan bearbetning och härdning 
ökades. Även kapaciteten för härdbrickan ökade. Slagmärkesrisken minskar eftersom den 
manuella hanteringen försvinner och helpallen kvalitetssäkrar transporten bättre än 
pinnpallen. 
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Abstract 
This master thesis was performed at Scania transmission department in Södertälje, where 
the manufacturing of gears is done. Today a large amount of manual handling is performed 
between the machining and the hardening process. Most of the manual handling is done at 
the heat treatment department. The purpose of this master thesis is to give a suggestion on 
how to reduce or eliminate the manual handling at the heat treatment department. The 
possibility to use the same packaging throughout the processes will also be investigated. 

To get a clear picture of the existing problems in the workshop interviews, observations and 
ergonomic surveys were performed. Afterwards different concept generation tools and 
concept selection tools were used to generate and select different solutions for the identified 
problems. 

The result was a suggested solution for the whole production stream where gears are loaded 
in new pallets by a robot with spacers to insure the quality of the gears during transportation. 
At the heat treatment process the gears are placed on new heat treatment trays which are 
handled with a robot instead of manually. After the heat treatment the gears are abrasively 
blasted and repacked by a robot into pallets for transportation to the machining process. At 
the beginning of the machining process a robot unloads the pallet and puts the gears piece 
by piece on a conveyor.  

The conclusion made from the result was that the manual handling was eliminated at the 
heat treatment department. This fulfilled the goal of the master thesis. The inquiry on whether 
or not it was possible to use the same packaging throughout the production stream showed 
that this was not possible. Further conclusions made from the result were that the capacity 
for the packaging between the machining and hardening processes increased. Even the 
capacity for the heat treatment tray increased. The risk for nicks is decreased because the 
manual handling is eliminated and the new pallet insures the quality during transportation 
better than the old pallet.  
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Lista över begrepp 

Avrullare – Maskin som kontrollerar kuggen på kugghjulen för att upptäcka 
kvalitetsavvikelser. 

Blästring – Blästring är en process där det används lufttryck i kombination med 
blästringsmedel t.ex. sand för att rengöra ett material. 

Cykeltid – Tiden det tar från att arbetet på en produkt startar tills arbetet på nästa produkt 
kan påbörjas. 

Hårdbearbetning – Skärande bearbetning av härdat stål. 

Induktionshärdning – En värmebehandlingsprocess för stål. Stålet värms genom att det 
förs in i en spole med högfrekvent växelström. Efter det kyls stålet med olja eller vatten. 

Maskingrupp – En uppsättning sekventiella maskinoperationer där material genomgår en 
förädlingsprocess för att bli en produkt. 
 
Mjukbearbetning – Skärande bearbetning av icke härdat stål. 

Operatör – Person som kör produktionsmaskinerna. 

Payback-tid – Tiden det tar för en investering att ge full återbetalning. 

Produktionsledare – Person med personalansvar som ansvarar för, och leder arbetet i, 
produktionen vid en avdelning. 
 
Produktionstekniker – Person med ansvar för utveckling av produktion vid en avdelning. 

Sätthärdning – En värmebehandlingsprocess för stål. Stålet värms upp i en ugn med kolrik 
atmosfär, varefter det kyls med olja. Kolet ger upphov till en hård yta. 

Takttid – Ett mått som anger tempot i produktionen. 
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1 Inledning 
I det här avsnittet presenteras bakgrunden till problemet. Även den huvudsakliga 
frågeställningen och vilket syfte och mål den är kopplad till tas upp samt hur examensarbetet 
har avgränsats. Slutligen ges en beskrivning av företaget som examensarbetet har utförts 
på. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Inom Scanias växellådsproduktion i Södertälje sker produktion av kugghjul och axlar samt 
montering av dessa. I verkstaden där bland annat kugghjulen till växellådan tillverkas sker 
idag en stor del manuell hantering. Den sker främst vid härderiet där operatörerna måste 
flytta och lasta om kugghjulen, antingen manuellt eller med hjälp av lyftverktyg, till en 
härdbricka som de själva har monterat. Den manuella hanteringen är ett ergonomiskt 
problem som bidrar till en mindre gynnsam arbetsmiljö för operatörerna. 

1.2 Syfte och Mål 
Syftet med examensarbetet är att utreda om det är möjligt att använda samma emballage 
genom hela produktionsflödet för att slippa omlastning vid härderiet. Målet är att ta fram ett 
förslag som minskar eller helt eliminerar den manuella på-/avlastningen som sker vid 
härderiet.  

1.3 Avgränsningar 
Artikelflödet som berörs av projektet är avgränsat till att omfatta flödet mellan avdelningarna 
mjukbearbetning, härderi och hårdbearbetning. Det avgränsade flödet börjar med packning 
på pinnpall i slutet av mjukbearbetningen och slutar med avlastningen i början av 
hårdbearbetningen. Däremellan berörs transport, mellanlagring samt ompackning till och från 
härdbrickor vid härderiet. Examensarbetet kommer att omfatta samtliga kugghjul som ska 
sitta på huvud- och sidoaxeln i växellådan, övriga artiklar som tillverkas i verkstaden berörs 
inte. 

Vid härderiet finns det två ugnar där huvud- och sidoaxelkugghjul härdas. På grund av 
ugnarnas lika utformning studeras bara den större av dem två. Endast en maskingrupp på 
mjukbearbetningen respektive hårdbearbetningen kommer att studeras. Övriga 
maskingrupper i bearbetningen studeras inte på grund av likheten i funktionalitet. Själva 
tillverkningsprocesserna kommer inte att studeras. Produktionsplanering och lagernivåer 
förutsätts fungera som i dagsläget i förbättringsförslagen. Ergonomidelen i examensarbetet 
avgränsas till arbetet som sker vid härderiet. Avgränsningen görs till denna del av flödet 
eftersom det huvudsakliga manuella arbetet sker vid denna avdelning.  

1.4 Företagsbeskrivning av Scania 
Scania grundades 1891 och är idag en av världens ledande tillverkare av tunga lastbilar och 
bussar. Industri- och marinmotorer är också ett viktigt affärsområde. Företaget är verksamt i 
ett hundratal länder och har drygt 35 500 anställda. I Södertälje sker 80 procent av den totala 
växellådstillverkningen och de resterande 20 procenten sker i Argentina. 

Tre kärnvärden utgör basen för Scanias företagskultur: kunden i första hand, respekt för 
individen och kvalitet. Scania har ett modulärt produktionssystem där ett begränsat antal 
huvudkomponenter kan möjliggöra en hög grad av anpassning, samtidigt som kostnaderna 
för produktion och produktutveckling hålls nere.  
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2 Teoretisk referensram 
I det här avsnittet presenteras en övergripande teori inom industriell produktion och 
förbättringsarbete. Vidare ges en presentation av Scanias eget produktionssystem och en 
ingående beskrivning av bakgrund och tillvägagångssätt vid genomförandet av en 
värdeflödesanalys. Slutligen redogörs för teorin bakom automation av materialhantering. 

2.1 Lean Production 
Lean Production är en filosofi som har sin grund i Toyotas produktionssystem, Toyota 
Production System (TPS), som utvecklades under 1950-talet. Systemet handlar främst om 
att ständigt söka förbättringar i produktionsprocessen och eliminera allt slöseri. Begreppet 
Lean Production blev internationellt känt 1988 och fick stor uppmärksamhet tack vare James 
P. Womack och hans bok The Machine that Changed the World (1990). 

Forskaren Jeffrey Liker studerade Toyota under många år och presenterar i sin bok The 
Toyota Way (2004) Lean Production enligt 14 principer: 

1. Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga 
finansiella mål. 

2. Skapa kontinuerliga produktionsflöden för att föra upp problem till ytan. 

3. Använd dragande system för att undvika överproduktion. 

4. Jämna ut arbetsbelastningen. 

5. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. 

6. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas 
medverkan. 

7. Använd visuell styrning så att inga problem döljs. 

8. Använd bara pålitlig och väl beprövad teknik som passar medarbetare och processer. 

9. Se till att ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt företagets filosofi och 
lär andra att göra det. 

10. Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi. 

11. Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre. 

12. Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation. 

13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg alla alternativ och genomför sedan 
valt beslut snabbt. 

14. Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra. 

Vidare presenteras ett antal central begrepp och verktyg som är av vikt vid implementering 
av Lean Production. 
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2.1.1 Kaizen 
Kaizen är den Japanska termen för ständiga förbättringar och innebär att det alltid går att 
förbättra ett steg i en tillverkningsprocess och att små förbättringar bör göras kontinuerligt 
(Liker, 2009). 

2.1.2 5s 
5s är ett verktyg för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Verktyget består av fem 
åtgärder för att eliminera slöseri som orsakar misstag, fel och personskador (Liker, 2009).  

• Sortera (Seiri) – Se över alla verktyg, delar och instruktioner. Prioritera och behåll 
endast det som är absolut nödvändigt vid arbetsplatsen. Resten bör lagras eller tas 
bort helt. 

• Systematisera (Seiton) – Allting nödvändigt bör ha en dedikerad och väl markerad 
plats. Den platsen bör väljas omsorgsfullt. 

• Städa (Seiso) – Arbetsplatsen ska hållas städad och i slutet av varje skift bör allting 
finnas på sin avsedda plats. På så sätt framgår det tydligt om något saknas.  

• Standardisera (Seiketsu) – De tre punkterna ovan bör utmynna i ett standardiserat 
arbetssätt.  

• Sköt om (Shitsuke) – När det nya arbetsförhållandet enligt de övriga fyra punkterna 
har inrättats ska det fullföljas och utvecklas. Då ett nytt verktyg eller arbetsmoment 
introduceras ska det implementeras på ett sätt om uppfyller punkterna ovan.  

2.1.3 Muda 
Muda är den japanska termen för Slöseri. Med slöseri menas allting som tar tid i processen 
men inte tillför något värde till kunden (Liker 2009). Inom Lean Production talar man om sju 
olika former av slöseri: 

• Transport – Transporter ger ingen direkt ökning av värdet på produkten ur kundens 
synvinkel. Dessutom tillkommer risker varje gång en produkt flyttas, t ex skador, 
förseningar eller att produkten tappas bort. 

• Lager – Oavsett om det handlar om råvarulager, mellanlager eller färdigvarulager, 
tillför inte lagret något värde till produkten. Tiden när produkten lagras är inte 
värdeskapande. 

• Rörelse – Till skillnad från transport syftar rörelse på fysisk rörelse av personal och 
utrustning. Det är direkt kopplat till skador och säkerhet. 

• Väntan – Så fort en produkt inte transporteras eller bearbetas befinner den sig i 
väntan. Det är icke värdeskapande tid som bör elimineras. 

• Överarbete – När mer arbete utförs på en produkt än vad kunden efterfrågat uppstår 
överarbete. Till detta räknas också att använda dyrare, noggrannare eller mer 
komplexa verktyg än vad som krävs. 

• Överproduktion – Överproduktion uppstår när fler produkter produceras än vad som 
är nödvändigt i relation till efterfrågan. 
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• Producera defekta produkter – När en defekt produkt produceras tillkommer extra 
kostnader för omarbete. 

En åttonde form av slöseri har tillkommit senare: 

• Outnyttjad kompetens – Personalens kompetens utnyttjas inte på bästa sätt 

2.1.4 Just-in-Time 
Just-in-Time (JIT) innebär att produkter, delar, ämnen etc. finns på rätt plats vid exakt rätt 
tidpunkt (Liker, 2009). Syftet med JIT är att minska material som är uppbundet i lager, 
minska ledtiden och skapa ett kontinuerligt flöde i tillverkningsprocessen. Svårigheten med 
ett JIT-system är att produktionen är mycket utsatt för störningar (Segerstedt, 2008). 

2.1.5 Heijunka 
Heijunka innebär utjämning av produktionen vad gäller både volym och produktmix. Att strikt 
tillverka efter kundorder skapar en ojämn arbetsbelastning eftersom beställningar kan variera 
både vecka för vecka och månad för månad. Det medför också stora lager, dolda problem 
och slutligen sämre kvalitet (Liker, 2009). Vid tillämpning av heijunka tillverkar man inte efter 
det faktiska inflödet av kundorder utan samlar ihop samtliga order under en viss period och 
jämnar ut dem. Målet är att skapa en produktionsmix där man tillverkar samma antal 
produkter varje dag. 

2.1.6 Kanban 
Kanban är ett system för att signalera och klargöra material- eller transportbehov i en 
tillverkningsprocess. Systemet ska tala om vad, när och hur mycket som ska produceras. 
Systemet är ett sätt att uppnå JIT i och med att man skapar ett dragande produktionsflöde 
(Liker, 2009). Ordet kanban betyder kort och just kort är en vanlig metod att signalera med 
när systemet tillämpas. 

2.1.7 Poka-yoke 
Poka-yoke handlar om att felsäkra arbetsrutinerna inom produktionen. Det ska helt enkelt 
vara näst intill omöjligt för operatören att göra fel (Liker, 2009). Det gäller att identifiera 
mänskliga fel och förändra och standardisera arbetssättet så att felet inte kan uppstå längre. 
Poka-yoke kan implementeras i alla steg inom en produktionsprocess där fel kan uppstå eller 
misstag kan begås. 
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2.2 PDCA-cykeln 
PDCA-cykeln, se figur 1, har sitt ursprung från Dr. W. Edwards Deming. Deming betonar 
synsättet att varje gång en förbättring genomförs och effekten observeras ökar lärdomen om 
processen vilket i sin tur bidrar till ytterliga förbättringar (Rentzhog, 1998). Det är en iterativ 
metod i fyra steg som används vid kvalitets- och förbättringsarbeten inom organisationer. 
PDCA står för Plan-Do-Check-Act och de fyra stegen utförs enligt följande: 

• Plan - Identifiera problemen och sätt upp målet. Föreslå lösningar. Ta fram de verktyg 
och processer som behövs för att nå dit. 

• Do - Genomför lösningen och samla data. 

• Check – Analysera resultatet och jämför med det uppsatta målet. 

• Act – Jämför resultat och mål. Bestäm orsaken till eventuella skillnader. Återgå till 
steg 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. PDCA-cykeln (inspirerad av Deming) 

Syftet med PDCA-cykeln är uppnå ständiga förbättringar genom att hela tiden följa upp och 
utvärdera förändringsarbetet i produktionsprocessen. Modellen är användbar på varje enskild 
process i verksamheten likväl produktionsprocessen i stort. 
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2.3 Scania Production System 
Scania Production System (SPS) är ett verktyg vars syfte är att effektivisera Scanias 
produktion och eliminera allt slöseri. Det utgör basen för ett arbetssätt som ska ge ökad 
lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft (Ekman, 2000). SPS presenteras i form av ett hus, se 
figur 2, uppbyggt kring de grundläggande filosofierna, prioriteringarna och principerna som 
sammanfattar Scanias arbetssätt (Segerstedt, 2008). 

 

Figur 2. Scaniahuset (Ekman, 2000) 

Husgrunden representerar Scanias huvudsakliga filosofier. Kunden först, Respekt, för 
individen och Eliminering av slöseri. Golvet innehåller de byggstenar som tillämpas när 
normalläget skapas. Att ha ett standardiserat arbetssätt är till stor hjälp när ständiga 
förbättringar vill uppnås (Ekman, 2000). Lika viktiga är prioriteringar i det dagliga arbetet. 

En viktig nyckel till framgång är ledarskapet. Det finns med som en grundförutsättning i allt 
det dagliga arbetet. Det gemensamma arbetssättet byggs upp av Scanias fyra 
grundprinciper: 

1. Normalläge – Standardiserat arbetssätt 

2. Rätt från mig 

3. Förbrukningsstyrd produktion 

4. Ständiga förbättringar 

Normalläget är utgångspunkten i allt arbete på Scania. När det gäller själva arbetsplatsen 
skapas ordning och reda enligt lean-teorins 5S. Allt ska vara tydligt märkt för att lätt hitta det 
som behövs, samtidigt som allt onödigt har sorterats bort. När det gäller produktionen är det 
viktigt att alla arbetsuppgifter är standardiserade. Att alltid arbeta på samma sätt är en 
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förutsättning för att hålla en jämn och hög kvalitet. Arbetssättet ändras först när ett nytt och 
bättre normalläge tagits fram i förbättringsgrupperna. (Ekman, 2000) 

Scanias kvalitetsarbete bygger på principen ”Rätt från mig” och handlar om att det ska vara 
lätt att göra rätt. Kort innebär principen att inte ta emot, tillföra eller lämna vidare en avvikelse 
på produkten till kund (Segerstedt, 2008). Varje medarbetare ska se det han själv producerar 
som en slutprodukt. Med andra ord är nästa steg i produktionskedjan kunden i 
medarbetarens ögon. Med rätt kontrollmetoder kan en hög kvalitet bibehållas. Varje person 
är sin egen kontrollant och ansvarar för att inga defekta produkter förs vidare till nästa 
tillverkningsprocess. Tydliga metoder och ändamålsenliga verktyg ska eliminera risken att 
göra fel. Rätt från mig är en kvalitetsgaranti som ska gälla genom hela produktionskedjan. 
(Ekman, 2000) 

Förbrukningsstyrd produktion innebär att producera efter kundbehov. Produktionen startar 
inte förrän kunden signalerat ett behov. Därför är det viktigt att aldrig producera mer än vad 
nästa steg i tillverkningskedjan behöver. Då krävs rätt dimensionerade buffertar, gärna med 
visuell styrning för att enkelt kunna se när det finns tillräckligt med gods. Informationsflödet 
mellan processerna följer det fysiska flödet, fast ”baklänges” genom produktionen. (Ekman, 
2000)  

Ständiga förbättringar handlar om att utmana och förbättra normalläget (Segerstedt, 2008). 
Det gäller att skapa ett nytt normalläge genom att upptäcka och göra sig av med slöseri. 
Slöserier upptäcks och identifieras i leans-teorins 7+1 slöserier. De frigjorda resurserna ska 
sedan användas till värdeskapande aktiviteter i produktionen. Förbättringsarbetet sker 
kontinuerligt i s.k. förbättringsgrupper. När det gäller arbetet i förbättringsgrupperna är målet 
tydligt: ökad effektivitet genom ett systematiskt förbättringsarbete där alla drar åt samma håll. 
(Ekman, 2000) 

2.4 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalys, benämns VFA, är ett verktyg som har sin grund i filosofin Lean 
Production. Metoden går ut på att karlägga en produkts värdeflöde och identifiera vad som är 
värdeskapande samt icke värdeskapande i tillverkningsprocessen. Att kartlägga värdeflödet 
innebär att vandra uppströms längs tillverkningsprocessen och rita in alla processteg, både 
för material och för information, hela vägen från dörr till dörr i fabriken (Rother & Shook, 
2002). Med hjälp av pilar och figurer åskådliggörs material- och informationsflöden på ett 
enkelt och tydligt sätt, vilket ger en bild av sambandet mellan dessa. Kartläggningen ger 
goda möjligheter att upptäcka slöseri, enligt lean-teorins 7+1 slöserier, i flödet.  

Att följa och kartlägga en produkts värdeflöde är en studie som passerar över företagets 
organisatoriska gränser. Det beror på att de flesta företag är organiserade i avdelningar och 
funktioner, istället för en viss produkts processer och flöden. Därför finns det sällan någon 
som är ansvarig för det totala värdeflödet. En följd av detta är att fokuset på förbättringar 
begränsas till delprocesser och det krävs ett sammanfogande av flera separata 
förbättringsåtgärder för att åstadkomma en omfattande förbättring i värdeflödet. För att 
undvika ett sådant förbättringsarbete behövs en medarbetare som har huvudansvar för det 
totala värdeflödet där alla processteg är inkluderade (Rother & Shook, 2002). Denna person 
får bli ”ledare för värdeflödet”. 
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2.4.1 Tillvägagångssätt 
Ett praktiskt genomförande av metoden utförs enligt Rother och Shook (2002) i fem steg. 
Nedan presenteras stegen som börjar med att identifiera en produktfamilj och avslutas med 
att förverkliga det framtida läget. 

Steg 1. Identifiera och välja ut produktfamilj 
En produktfamilj är en grupp produkter som delar eller har snarlik tillverkningsprocess, 
utseende och fysiska egenskaper. Att välja ut en produktfamilj är nödvändigt för att avgränsa 
och bestämma det flöde som är av intresse, annars finns risken att kartläggningen blir för 
stor och omfattande. Är produktmixen komplicerad kan en matris, se figur 3, underlätta 
identifiering och val av produktfamilj (Rother & Shook, 2002). 

 

Figur 3. Matris för produktfamiljer (www.beyondlean.com, 2011-07-25) 

Steg 2. Kartlägga nuläget 
När nuläget kartläggs undersöks alla processteg inom det intressanta flödet. Förflyttning och 
transportering mellan processerna undersöks också. Material- och informationsflöde 
kartläggs baklänges för att lättare identifiera de ingående processerna och göra 
kartläggningen mer överskådlig. 

Varje tillverkningsprocess representeras av en faktaruta innehållandes information som t ex 
cykeltid, ställtid och antal operatörer. Flera på varandra följande arbetssteg där produkten 
förädlas på liknande sätt slås ofta ihop till en tillverkningsprocess (Rother & Shook, 2001). 
Råvarulager, mellanlager och färdigvarulager ritas ut med lämplig symbol och information om 
placering, storlek och liggtid anges. Materialflödet kartläggs med pilar och symboler 
beroende på hur produkterna förflyttas mellan tillverkningsprocesserna. Informationsflödet 
ritas i den övre delen av kartan med rutor och pilar. 

Ledtiden, dvs. den tid det tar för en artikel att färdas genom hela fabriken, representeras av 
en tidslinje i undre delen av kartan. Tiderna för varje delprocess anges under respektive 
faktaruta. Genom att summera processtiderna för de värdeskapande aktiviteterna och 
jämföra de med den totala ledtiden kan en bild ges av hur liten del av fabrikens totala ledtid 
som faktiskt är värdeskapande för kunden. 

Steg 3. Analysera nuläget 
Tredje steget är att analysera det nuvarande läget. Målet är att åstadkomma en 
tillverkningsprocess som bara producerar det som påföljande process behöver och när den 
behöver det samt att länka samman alla processer i ett jämnt flöde utan omvägar. Enligt 

http://www.beyondlean.com/
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Rother och Shook (2002) ska fokus ligga på att skapa ett flöde som ger den kortaste 
ledtiden, den högsta kvaliteten och den lägsta totala kostnaden. 

Nuläget analyseras också för att avgöra vad som är värdeskapande respektive icke 
värdeskapande i flödet. Dessutom identifieras de aktiviteter och produktionssteg som inte är 
nödvändiga för kunden och därför bör elimineras. Det är även viktigt att börja titta på hur ett 
nytt arbetssätt i linje med Lean Production kan införas. De sju slöserierna bör ses över och 
identifieras i flödet. Här är det viktigt att hitta grundorsaken (lean-teorins ”fem varför”) till ett 
eventuellt slöseri. 

Steg 4. Rita framtida läget 
Med hjälp av analysen av nuläget kan det önskade tillståndet ritas upp. Huvudsaken är att ta 
bort onödiga aktiviteter och lager som inte tillför något värde för kunden. Enligt Rother och 
Shook (2002) är den bästa hjälpen när den framtida kartan ska ritas en guide med frågor att 
besvara. Frågorna handlar t ex om takttid, dragande system, kontinuerligt flöde och 
utjämning av produktionsmix. Med ledande frågor att ställa blir det mycket lättare att 
åstadkomma en förbättrad framtidskarta. En processförbättring är ofta rätt om den gör det 
möjligt att snabbt eliminera grundorsaken till ett slöseri. 

Steg 5. Förverkliga framtida läget 
En tydlig handlingsplan är en förutsättning för att kunna implementera förändringarna. 
Handlingsplanen, i form av ett dokument, bör enligt Rother och Shook (2002) innehålla 
följande tre delar: 

• Kartan över det framtida tillståndet 

• En eventuellt mer detaljerad processkarta eller fabrikslayout 

• En ettårig handlingsplan 

I de flesta fall är det inte möjligt att förverkliga hela det nya konceptet på en gång. Istället bör 
ledaren för värdeflödet dela upp genomförandet i ett antal mindre steg. 

2.4.2 Fördelar och nackdelar 
VFA är ett kraftfullt verktyg och styrkan ligger främst i det systematiska tillvägagångssättet 
och den lättöverskådliga presentationen. Metoden ger en förståelse av material- och 
informationsflödet. En VFA kan med hjälp av sin bredd och genomgripande utvärdering bidra 
till ett omfattande förbättringsarbete. Verktyget är inte lika utvecklat när det gäller 
kartläggning och hantering av informationsflödet jämfört med materialflödet. Det kan vara 
svårt att avgränsa sig och därmed ta sig an en allt för omfattande värdeflödeskedja. För stor 
produktfamilj resulterar i att kartläggningen blir rörig och svårbegriplig. Även 
förbättringsförslagen blir lidande om flödet är för stor. Enligt Lasa et al. (2008) kan det 
komma att krävas omfattande utbildning av personalen i grundläggande lean-koncept. 
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2.5 Automation av materialhantering 
Automation är ett begrepp som innebär att med hjälp av mekaniska, elektroniska och 
datoriserade system kunna kontrollera och styra produktion (Groover, 1987). Nedan följer ett 
antal orsaker att automatisera enligt Groover (1987): 

• Ökad produktivitet 
• Höga arbetskostnader 
• Brist på arbetskraft 
• Säkerhet 
• Höga råmaterialkostnader 
• Ökad kvalitet 
• Minskad ledtid 
• Minskade lagernivåer 

Idag är det vanligt att automatisera med hjälp av industrirobotar. En industrirobot, se figur 4, 
definieras som en multifunktionell robot som är programmerbar och designad att flytta 
material, komponenter eller verktyg enligt förprogrammerade rörelser för att uppfylla ett 
uppdrag. 

 

Figur 4. Robot (www.abb.se, 2011-09-19) 

Materialhantering inom produktion innebär att förflytta råmaterial, produkter i arbete, färdiga 
produkter, verktyg och utrustning från en plats till en annan för att uppfylla behovet hos 
verkstadens olika tillverkningsprocesser (Groover, 1987). Viktiga aspekter att ta hänsyn till 
vid materialhantering är att förflyttningen sker säkert och effektivt. Rätt material ska vara på 
rätt plats vid rätt tidpunkt. Hanteringen får heller inte skada materialet.  

  

http://www.abb.se/
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Rullbanor som består av en serie rullar, se figur 5, är ett vanligt sätt att enkelt transportera 
material mellan olika tillverkningsprocesser. De kan både ha manuell och automatisk 
framdrift. Stål är ett vanligt förekommande material vid tillverkning av rullbanor. 

 

Figur 5. Rullbana (www.rollerconveyors.co.in, 2011-09-19) 

Ett höglager utnyttjar höjden för att få maximal lagerkapacitet och på så sätt spara utrymme i 
form av yta. För att kunna hämta gods från hyllplatserna används ofta en truck. Är lagret 
väldigt högt kan det vara automatiserat där en hissrobot används för att hämta och lämna 
gods, se Figur 6. 

 
Figur 6. Höglager (www.euromaskin.se, 2011-09-19) 

  

http://www.rollerconveyors.co.in/
http://www.euromaskin.se/
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3 Metod och genomförande 
I denna del beskrivs de metoder och verktyg som användes vid utförandet av arbetet. Även 
en beskrivning på hur och varför dessa metoder valdes att användas i praktiken beskrivs. 
Själva resultatet av genomförandet återfinns i avsnitt 5. 

3.1 Informationsinsamling 
Intervjuer användes för att lyfta fram de brister och förbättringsmöjligheter som finns på 
avdelningen i nuläget. Intervjuerna gav även nya infallsvinklar på hur problemet skulle kunna 
lösas. Huvudsyftet med informationsinsamlingen var att skapa ett underlag att basera 
nulägesbeskrivningen på.   

3.1.1 Intervjuer 
Vilken typ av intervjuteknik som används kommer i viss utsträckning att vara beroende av 
vilket syfte och tema studien har (Bell, 2000). När syftet med intervjun är bestämt ska det 
bestämmas vilken form av intervjuer som ska användas. Det finns två olika typer av 
intervjutekniker: strukturerade eller semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Det är 
viktigt att respondenten får en viss frihet att prata om det denne anser vara viktigt samtidigt 
som en viss struktur är av betydelse. Genom att ha struktur kan det garanteras att alla 
ämnesområden tas upp. Frågor ställs, men ett visst utrymme lämnas för respondenten att 
prata kring frågorna och de tankar som väcks (Bell, 2000). Det viktiga för intervjuaren är att 
vara beredd på att omformulera sina frågor kontinuerligt, dvs. att vara förberedd på att ställa 
följdfrågor på de svar som ges. En av fördelarna med strukturerade intervjuer är att 
strukturen kan utformas i förväg som i sin tur underlättar efterföljande analys. En stor fördel 
med intervjuer är dess flexibilitet, en skicklig intervjuare kan följa upp idéer, undersöka svar 
och gå in på motiv och känslor på sätt som är omöjligt att göra i en enkät (Bell, 2000). 
Nackdelen med intervjuer är tiden de tar att genomföra och bearbeta, dessutom kan det vara 
svårt att analysera de svar som givits.  

Vanligtvis utförs intervjuer med en intervjuare och en respondent, men det är också vanligt 
med två intervjuare. Genom att vara två personer vid utförandet av intervjun ökas 
infallsvinklarna samtidigt som anteckningarna blir noggrannare. Ett alternativ till anteckningar 
är att spela in intervjun. Genom att spela in intervjun kan fokus behållas på frågorna och 
respondenten. Denna metod har dock vissa nackdelar. Respondenten kan bestämma sig för 
att noga tänka igenom frågorna och svara mer kontrollerat vid uppkomsten av frågor på 
grund av att denne känner sig pressad. Detta är naturligtvis en förlust av information ur 
intervjuarens perspektiv (Andersson, 2001). 

3.1.2 Observationer 
Vilken form av observation som används är beroende av syftet med studien. Observationen 
ställer stora krav på observatören då denne ska genom att både se, höra och fråga samt få 
grepp om det som faktiskt sker. Rollen som observatör kan utformas på olika sätt och en 
huvudsaklig åtskillnad görs mellan öppen och dold observation (Holme & Solvang, 1997). 
Öppen observation innebär undersökningar där deltagare är medvetna om att de blir 
observerade och är införstådda med att en kartläggning sker. I den dolda observationen tas 
inte någon direkt kontakt med aktörerna. En fördel med den öppna observation är 
möjligheten att fritt kunna gå omkring, ställa frågor och se hur saker och ting fungerar. 
Nackdelen med den öppna observation är begränsningen som kan uppstå då den 
observerade aktivt kan välja i vilken utsträckning denne vill bli observerad. Genom att utföra 
en dold observation så kan observatören inte aktivt välja i vilken utsträckning denne vill 
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begränsa observationen. Det är dock av stor vikt att ens närvaro är accepterad i den dolda 
observationen så att den observerade kan agera naturligt. Enligt Holme och Solvang (1997) 
tar detta lång tid och det är inte är möjligt att plötsligt närvara och börja observera. 

3.1.3 Genomförande av intervjuer och observationer 
För att skapa en dialog med respondenterna, där såväl fakta som egna åsikter kunde 
inhämtas, användes fokuserade intervjuer med öppna frågor. De personer som intervjuades 
var produktionsberedare, produktionsledare och produktionstekniker. Valet att spela in 
intervjuerna gjordes för att enklare kunna analysera den insamlade informationen. 
Intervjuerna analyserades för att identifiera styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter på 
dagens verktyg och arbetssätt.  

Observationer utfördes kontinuerligt ute i verkstaden. Främst öppna observationer av 
operatörernas arbete där frågor ställdes. Observationer användes som ett verktyg för att 
besvara och verifiera våra egna frågeställningar som krävde besök i verkstaden, samt för att 
få inspiration till examensarbetet. Valet av öppna observationer gjordes eftersom det ansågs 
vara viktigt att fritt kunna gå runt och ställa frågor till operatörerna i verkstaden. Genom att 
använda oss av öppna observationer kunde problem identifieras som erfarna operatörer blivit 
vana vid och inte längre ser som ett problem.  

3.2 Ergonomi 
För att kunna uppnå ett produktivt och hälsosamt arbetsliv är det viktigt att ta hänsyn till 
människans förmåga och begränsningar när utformning av arbeten, arbetsplatser och 
verktyg sker (Toomingas, Mathiassen & Tornqvist, 2008). Om människans egna fysiologiska 
eller psykologiska kapacitet skulle sjunka till en nivå som inte anses vara tillräcklig för att 
bemöta arbetets krav så sjunker arbetsprestationen både vad gäller kvantitet och kvalitet. 
Därför anses det viktigt med raster och pauser i anslutning till arbetet. 

En bra arbetsmiljö och utrustning medger variation och en klok arbetsteknik utnyttjar 
möjligheten till variation (Toomingas, Mathiassen & Tornqvist, 2008). Därför bör valet av 
arbetsteknik göras utifrån arbetsuppgiftens karaktär och arbetsplatsens utformning. Tiden 
som finns att tillgå när en arbetsuppgift skall utföras påverkar oftast hur den utförs. Upplevs 
tidspress så kanske inte tiden som krävs för att t.ex. hämta ett hjälpmedel utnyttjas. 
Tidspressen kan även leda till att det slarvas i hur arbetsmomentet utförs. 

Grundläggande för alla fysiska eller psykosociala undersökningar av förhållandena på en 
arbetsplats är att genom arbetsanalys skaffa sig god kännedom om vad som pågår på 
arbetsplatsen (Ericson & Odenrick, 2005). Genom att utföra en noggrann arbetsanalys blir 
det enklare att besluta om det överhuvudtaget behöver utföras mätningar och i så fall på vad 
och hur. Metodvalet för bedömningar och mätningar anpassas till själva situationen.  

3.2.1 Mätmetoder för ergonomi  
Det finns olika metoder för att mäta graden av fysisk ansträngning som utförs i ett visst 
arbete eller arbetsmoment. De metoder som normalt kan komma ifråga är subjektiv skattning 
eller objektiv skattning (Ericson & Odenrick, 2005). Genom att utföra den subjektiva 
skattningen rätt går det att få en mycket tillförlitlig uppfattning om hur individen upplever den 
fysiska ansträngningen. Detta görs genom att fråga den arbetande individen hur tungt han 
eller hon upplever ett visst arbetsmoment för att sedan betygsätta upplevelsen på en skala.  
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Figur 7. Borgs RPE-skala till höger (inspirerade av ahsmail.uwaterloo.ca, 2011-08-12) och 
Borgs CR10-skala till vänster (inspirerad av media.traningslara.se, 2011-08-12) 

Den mest kända metoden för skattningen är den s.k. RPE-skalan (Ratings of Percieved 
Exertion) framtagen av professor Gunnar Borg vid Stockholms universitet, se figur 7. En 
annan känd Borg-skala är den s.k. kategori-kvot-skalan CR-10 för bestämning av olika 
upplevelseintensiteter, se figur 7. För bedömning av smärta används ofta en s.k. VAS-skala 
(Visuell-Analog-Skala), se figur 8. Det är vanligtvis en 100 mm lång linje med markering i 
vardera änden (Ericson & Odenrick, 2005). 

 

Figur 8. Vas – Skalan (www.davidaston.se, 2011-08-12) 

Individen som testas skall sätta ett kryss på linjen, därefter mäts graden av smärta med linjal. 
Detta ger en datanivå (kvotdata) som tillåter olika former av statistiska analyser. För att 
kunna bedöma smärt- och obehagskaraktärer samt lokalisera var på kroppen de upplevs 
används en tecknad siluett av människokroppen, se figur 9, på vilket det markeras var 
smärtan finns och vilken typ av smärta som upplevs. 

  



16 
 

 

 

Figur 9. Siluett av människokroppen (marla.blogg.se, 2011-08-12)  

Objektiva skattningar kan utföras med hjälp av simuleringsprogram där antingen 
datormanikiner eller elektromyografi (EMG) används. EMG används för att avgöra graden av 
elektrisk muskelaktivitet på olika arbetshöjder. Den elektriska muskelaktiviteten mäts med 
nålar som förs in i muskeln genom huden eller med elektroder som fästs på huden över 
aktuell muskel. Genom att analysera förändringar i EMG-amplitud under en arbetsdag kan 
ett belastningsmönster skapas och värderas.  

I simuleringsprogrammen bestämmer användaren en mänsklig modells arbetsställning, 
rörelser och olika faktorer som längd och vikt etc. Därefter belastas modellen med olika 
vikter. På det här sättet går det att simulera belastningar i olika arbetspositioner på kroppen. 
En av fördelarna med programmen är att de tar hänsyn till kraftmoment som uppstår i leder 
där vi inte har någon känsel vilket andra metoder inte kan. 

3.2.2 Genomförande av mätmetoder 
Undersökningen utfördes med hjälp av subjektiva skattningar. Operatörerna fick montera 
härdbrickan från grunden och lasta dem med kugghjul, därefter fick de besvara några enkla 
frågor om ansträngningen som upplevts samt hur intensiv den var, se bilaga 1. De skalor 
som användes för att få en uppskattning om ansträngningen var Borgs RPE- och CR10-
skala. Efter skattningen utförts fick operatörerna placera ut var den upplevda ansträngningen 
uppfattades på en bild över människokroppen. Efter den utförda enkäten fick operatörerna 
själva berätta vilka förbättringar de ansåg kunde göras på arbetssättet och hanteringen. 
Urvalet av operatörer baserades på vilka som jobbade vid de tillfällena enkäten utfördes. 
Tolv enkäter utfördes vid separata tillfällen. 

Subjektiva skattningar valdes att göras eftersom det är enklare och mindre tidskrävande att 
utföra. Objektiva skattningar kräver särskilda program och tar inte riktigt hänsyn till den 
sociala och emotionella faktorn.  

3.3 Utvecklingsmodeller 
Enligt Ulrich och Eppinger (2008) är produktutvecklingsprocessen en sekvens av steg eller 
aktiviteter som företag använder för att konstruera, designa, marknadsföra och producera 
produkter. Ulrich och Eppinger delar in den allmänna utvecklingsprocessen i sex olika faser, 
dessa är planering, konceptgenerering, systemutveckling, detaljutveckling, testning, förfining 
och utkörning, se figur 10. 
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Figur 10. Produktutvecklingsmetod (Ulrich & Eppinger, 2008) 

De olika faserna kan liknas vid en Stage-Gate-modell. Stage-gate-modellen delar upp 
processen i olika tvärfunktionella faser och är idag en av de mest användbara 
styrprocesserna (Cooper & Kleinschmidt 2001). Figur 11 illustrerar hur denna process kan se 
ut. 
 

 
 

Figur 11. Stage-gate-processen (Innovationcreative.com, 2011-07-13) 
 
Varje fas avslutas med en grind, för att projektet ska kunna gå igenom grinden är det viktigt 
att tillräkligt med information, undersökning av det utförda arbetet och en kvalitetskontroll har 
utförts så att ett beslut kan tas för att släppa projektet vidare in till nästa fas 
 
Modellen presenterar ett disciplinerat arbetssätt till en process som annars kan anses vara 
rörig. Genom att använda sig av denna välorganiserade process så ökar chanserna till att få 
ett lyckat resultat samtidigt som lanseringstiden kortas ned (Cooper & Kleinschmidt 2001). 
Modellen hjälper även till att få en ökad kontroll i arbetet genom att de olika beslutsfaserna 
öppnar och stänger processen.  

I och med att denna process är väldigt generell så kan den anpassas till många olika 
utvecklingsprocesser, dock har den sina begränsningar. Även om det går att jobba parallellt, 
genom till exempel loopar, med de olika aktiviteterna så begränsas ett parallellt arbetssätt på 
grund av uppdelningen i olika faser och ses som en linjär process. Den välorganiserade 
strukturen kan också ses som en nackdel, eftersom den disciplin och struktur som 
arbetssättet innebär riskerar att låsa ens tankesätt och hämma kreativiteten. 

I examensarbetet valdes Stage-gate-modellen att arbetas efter. Arbetet delades in i tre faser; 
nulägesbeskrivning, konceptgenerering och konceptval. Att arbeta efter stage-gate-
processen ansågs lämpligast eftersom modellen är generell och enkel att applicera på en 
mängd olika utvecklingsprocesser. Genom att dela upp arbetet i tre faser blev det enklare att 
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arbeta parallellt med de olika faserna och samtidigt kontrollera att all information hade 
insamlats innan fasen avslutades. 

3.4 Konceptgenerering 
Syftet med konceptgenereringen är att generera koncept på ett strukturerat sätt för att sedan 
kunna jämföra koncepten. Det finns olika metoder för att systematiskt generera koncept. 
Nedan följer några av metoderna som vi använde vid konceptgenerering. 

3.4.1 Femstegsmetoden 
Femstegsmetoden är en iterativ metod som går ut på att bryta ned ett komplext problem till 
mindre delproblem där koncept genereras för de olika delproblemen (Ulrich & Eppinger 
2008). Interna och externa undersökningar används för att identifiera lösningar för 
delproblemen. När det finns tillräkligt med lösningskoncept för delproblem så används 
konceptkombinationstabeller för att skapa ett helhetskoncept. De fem stegen, se figur 12, 
som metoden omfattar beskrivs utförligt nedan. 

 
 

Figur 12. Femstegsmetoden (Inspirerad av Ulrick & Eppinger, 2008) 
 
Steg 1. Tydliggöra problemet 
Här tydliggörs problem som ska lösas och därefter bryts det ned till delproblem. Detta kan 
åstadkommas på olika sätt. Bland annat genom att titta på huvudfunktionen på produkten 
och dela upp denna i mindre delfunktioner. Detta görs tills delfunktionerna känns tillräckligt 
enkla att arbeta med. Det är också möjligt att lägga fokus på själva användningsprocessen 
av produkten och dela in denna i mindre delar. Syftet med steget är att bryta ned ett 
komplext problem till mindre delproblem för att kunna lösa dessa ett i taget. 

Steg 2. Sök externt 
Den externa undersökningen går ut på att hitta en existerande lösning till huvudproblemet 
och delproblemen. Att använda sig av befintliga lösningar är både billigare och mer 
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problemet 

2. Sök externt 3. Sök internt 

4. Utforska 
systematiskt 

5. Reflektera på 
koncept samt 
resultatet 
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tidsbesparande än att utveckla en ny lösning. Hela steget är en informationssamlande 
process. De olika sätten att samla information från externa källor kan vara intervjuer, 
konsultation från experter, litteraturundersökningar samt benchmarking. Benchmarking 
innebär att jämföra det egna företaget med konkurrenter eller andra branscher med hjälp av 
olika jämförelsemått. 

Steg 3. Sök internt 
Med intern undersökning menas användandet av personal, kreativitet och lagkunskap för att 
generera lösningskoncept. Steget är internt eftersom alla idéer som uppstår är från 
kunskapen den egna personalen besitter. Den interna sökningen kan ske individuellt eller av 
en grupp som arbetar tillsammans för att generera koncept för de olika delproblemen.  

Steg 4. Utforska systematiskt 
I detta steg har det som ett resultat av de två tidigare stegen genererats ett stort antal 
koncept och lösningar för de olika delproblemen som identifierats i första steget. Det är i 
detta steg som den verkliga konceptgenereringen sker där alla de framtagna koncepten 
utforskas för att organisera dessa i grupper och sålla fram helhetslösningar.  

Steg 5. Reflektion på resultat och processen 
I det sista steget ska det reflekteras över resultatet och den process som användes. En 
tillbakablick till den kravspecifikation som finns att tillhandhålla görs för att kontrollera om de 
olika helhetskoncepten uppfyller kraven som ställts upp. Vidare kan förslag ges för 
förbättringar och framtida projekt.  

3.4.2 Brainstorming 
Brainstorming är en instinktiv metod for att generera koncept (Otto & Wood, 2001). Kort 
fungerar metoden sådant att en enskild person eller grupp personer får riktlinjer att följa för 
att generera koncept. Riktlinjerna kan t ex vara upphävande av fördomar och kritisk 
tänkande, generera stort antal idéer, välkomna idéer som verkar ogenomförbara, använda 
grafiska och fysiska media. 

Genom att använda sig utav dessa riktlinjer kan individen alternativt gruppen resonera kring 
problemet och generera olika koncept, antingen på ett strukturerat eller ostrukturerat sätt. 
Det går även att jobba individuellt inom gruppen för att generera koncepten och se gruppen 
som ett bollplank. Genom att bolla idéerna med gruppen är det även möjligt att skapa idéer 
hos de andra i gruppen. Koncepten antecknas och/eller skissas snabbt på papper och 
samlas. När tillräckligt många idéer skapats, eller om gruppen får slut på idéer, gås 
materialet igenom. 

3.4.3 Systematic Inventive Thinking 
Denna metod arbetar med fem olika verktyg: subtraction, unification, multiplication, division 
och attribute dependancy, samt fem principer: closed world, function follow form, limit rather 
than dilute, path of most resistance och qualitative change (Sitsite, 2011). Två av dessa fem 
metoder beskrivs nedan och följer samma princip. De är båda till för att bryta tankesätt som 
finns då nya idéer ska genereras (Fredriksson, 2007).  

Subtraktion 
Subtraktion går ut på att en detalj på produkten plockas bort för att hitta fördelar med den 
subtraherade versionen av produkten. Figur 13 visar processens arbetsgång. 
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Figur 13. Subtraktionsprocessen (Utdelat kompendium IPU, 2007-09-17) 

 
För att förtydliga processen kan en stol användas som exempel. Plocka bort en komponent, i 
det här fallet benen. Nu ska det tas fram fördelar med den subtraherade versionen. Stolen 
blir lättare, enklare, mindre och billigare. Väl i den stängda världen som innebär den naturliga 
omgivningen som den undersökta produkten befinner sig i, gäller det att hitta 
användningsområden för den subtraherade versionen. Till exempel skulle omgivningen 
kunna vara köket, där köksbordet kan används för att hålla fast stolen i sitthöjd. 

Det går även att gå ytterligare ett steg och förflytta sig till den öppna världen där de 
teknologiska resurserna är oändliga. Här kan den subtraherade delen placeras tillbaka med 
en modifikation från resurserna i den öppna världen. 

Multiplikation 
Denna metodik är väldigt lik den tidigare och följer i princip samma process som i figur 5. I 
denna metod utökas en detalj på produkten för att undersöka fördelarna. Ett exempel är en 
färgpenna, där komponenten som ska utökas är färgen. Genom att lägga till flera olika färger 
på pennan så fås en penna med en variation av färger istället för att behöva en uppsättning 
av pennor för de olika färgerna. 

3.4.4 Genomförande av konceptgenering 
Konceptgeneringen följde femstegsmetoden. I första steget tydliggjordes problemet så att det 
kunde brytas ned till delproblem som kunde lösas enskilt. Problemet bestod av två 
delproblem, där det ena var koncentrerat till härdbrickans utformning och det andra till hela 
flödet.  

När de olika delproblemen var formulerade så utfördes två undersökningar, en extern 
undersökning och en intern undersökning. Den externa undersökningen bestod av besök hos 
företagen Leax och Getrag, båda hemmahörande i Köping. Leax är en kontraktstillverkare 
och använder sig av induktionshärdning till skillnad från Scania som använder sätthärdning. 
Getrag tillverkar komponenter till personbilar och använder sätthärdning. Företagen besöktes 
för att undersöka hur de arbetade vid de olika tillverkningsprocesserna samt för att få idéer 
på hur de egna delproblemen skulle kunna lösas. Besöken gav oss nya infallsvinklar som 
applicerades på delproblemen. 

Den interna undersökningen utfördes på avdelningen för att utöka infallsvinklarna och för att 
försöka få fram de idéer som möjligtvis fanns hos de anställda på avdelningen. Fokuset låg 
på att få avdelningen att berätta hur de själva uppfattade problemen och hur de skulle vilja 
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att de löstes. De egna idéerna som hade uppstått i de tidigare stegen presenterades för att få 
feedback samt förbättringsförslag som kunde utföras på idéerna. 

Efter att ha utfört den externa och interna undersökningen granskades de tillkomna idéerna. 
Idéerna togs i beaktning när brainstormingsessionen utfördes för att försöka få fram nya 
idéer som inte framkommit under de tidigare stegen. SIT (subtraktion och multiplikation 
metoden) applicerades på den befintliga härdbrickan för att utöka lösningförslagen.  

3.5 Konceptval 
När tillräckligt många koncept har genererats är det dags för att välja några av koncepten att 
gå vidare med. Valet görs genom att jämföra de olika konceptens styrkor och svagheter för 
att sedan kunna välja ett eller flera koncept att gå vidare med. Detta kan göras på flera olika 
sätt och nedan beskrivs de metoder som valdes att användas. 

3.5.1 Go/No-Go  
Denna metod är väldigt enkel att implementera. Första steget är att återgå till 
kundönskemålen och omvandla dessa till ja/nej frågor. Till exempel: ”är konceptet 
användarvänligt?”. Genom att utföra frågan på alla koncepten så fås svaret ja eller nej. Är 
svaret ja så får konceptet ett ”Go” och är svaret blir nej så får konceptet ett ”No go”. Det är 
även bra att undersöka om ”No go”-koncepten kan modifieras på något sätt för att få ett ”Go” 
så att dessa kan gå vidare till nästa steg.   

3.5.2 Quality Function Deployment 
QFD är en metod som används till för att koppla kundkrav till produktkrav. Metoden 
skapades i slutet av 1960-talet i Japan av professor Shigeru Mizuno och Yoji Akao. Den 
största fördelen med QFD-metoden är att den tillfredställer kundens önskemål, ger kortare 
utvecklingstider samt minskar risken för misslyckanden (Yang & El-Haik, 2008). Figur 14 
visar strukturen på ett QFD-hus. 
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Figur 14. Grundstruktur av QFD-hus (Inspirerad av qfdonline.com, 2011-07-13) 

När QFD verktyget används så värderas kundkraven på en skala 1–5, där 5 är viktigast, 
även styrkan på sambandet mellan kundönskemålen och produktegenskaperna värderas. 
Värderingen visar vilka egenskaper som är viktigast och bör åstadkommas.  

Första steget är att utifrån en marknadsundersökning eller liknande identifiera de 
kundönskemål som finns och därefter, med hjälp av funktionsanalyser och logiska 
resonemang, fastslå vilka mätbara egenskaper i produktens design och funktion som är av 
betydelse för att uppfylla kundönskemålen. I sambandsmatrisen anges ett värde för att 
beskriva hur starkt sambandet är mellan de önskemål och designegenskaper som möts. Här 
används vanligen värdena 0, 1, 3 och 9, där 9 betyder ett mycket starkt samband och 0 
betyder att inget samband finns. Den översta triangeln visar hur produktegenskaperna 
korrelerar till varandra. I den högra planeringsmatrisen jämförs den egna produkten med 
konkurrenternas. När matrisen är helt ifylld går det att ta reda på hur viktiga de olika 
produktegenskaperna är med utgångspunkt i de framtagna och värdesatta kundkraven.  
Sambandsvärdet multipliceras med kravets viktningsvärde och därefter summeras resultaten 
till ett tal som talar om hur viktig just denna är. 
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3.5.3 Koncept Screening 
Verktyget är baserad på en metod utvecklat av Stuart Pugh och kallas oftast för Pugh 
concept selection. Meningen med metoden är att minska och förbättra ett stort antal koncept. 
Metoden bygger på att en referensprodukt eller ett koncept väljs ut för att jämföra de nya 
produktkoncepten mot. Generellt så är det bra att betygsätta varje koncept på ett kriterium 
innan nästa kriterium bedöms, men med ett stort antal koncept går det snabbare att använda 
en omvänd strategi, dvs. betygsätta varje koncept helt innan nästa koncept bedöms (Ulrich & 
Eppinger, 2008). Koncepten jämförs mot referensen genom att betygsätta dem med noll (0) 
plus (+) eller minus (-) på de olika kriterierna som valts. Minus innebär sämre än 
referenskonceptet, plus innebär bättre än referenskonceptet och noll betyder samma som 
referenskonceptet, se figur 15 för ett exempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Exempel på Screening matris (Inspirerad av Ulrich & Eppinger, 2008) 

De går även att modifiera denna metod genom att lägga till viktning på koncepten, dvs. hur 
stor procentuell vikt ett kriterium har. Genom att göra detta så förbättras jämförelsen mellan 
koncepten.  När resultatet har verifierats går det om möjligt att kombinera och förbättra 
utvalda koncept. Skulle det visa sig att inget av koncepten får ett positivt totalbetyg bör dessa 
omarbetas och omvärderas på nytt. Nackdelen med verktyget är att det jämför koncept mot 
en annan produkt eller ett referenskoncept och inte mot de krav som koncepten ska uppfylla. 
Risken med metoden är att koncepten kanske blir betygsatta som bättre än referensen utan 
att uppfylla samtliga krav som ställts upp. 

Det finns många metoder för att välja och utvärdera koncept. Metodernas lämplighet beror 
mer eller mindre på produkten och företagets arbetssätt. Några av dessa är Kepner och 
Tregoe (Mycoted 2011), Anonymous voting (Mycoted 2011) och Stickingdots (Baxter, 1995). 
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QFD- och koncept-screening-matriserna är välkända och lättarbetade metoder som kan 
användas av såväl små som stora grupper, därför ansågs de vara lämpligare att använda. 

3.5.4 Genomförande av konceptval 
Konceptvalet gjordes med hjälp av de metoder som finns beskrivna i tidigare avsnitt. 
Konceptvalets fokus låg på att välja en bricklösning som uppfyllde kundönskemålen och de 
kriterier som framkommit under intervjuerna med berörda medarbetare på avdelningen. När 
det fanns tillräckligt många lösningskoncept så skapades en QFD-matris med 
kundönskemålens viktningar och produktkriterierna. För att förenkla processen användes en 
mall från qfdonline.com (besökt 2011-09-29) där målvärden automatiskt beräknades vartefter 
matrisen fylldes i, se bilaga 2.  

En koncept screening-matris skapades för att ta reda på vilket av koncepten som skulle tas 
vidare för fortsatt utveckling. Med hjälp av de krav som tidigare framkommit under arbetet 
togs olika jämförelsekriterier fram. Med viktningen från QFD-matrisens målvärden kunde 
koncepten poängsättas för att se vilka koncept som fick högst poäng. När matrisen var ifylld 
avgjordes det vilka koncept som skulle väljas för vidareutveckling eller strykas helt. De 
koncept som valdes ut 3D-modellerades i CAD. Därefter utfördes mätningar på hur 
kugghjulen skulle placeras på härdbrickan utan att de slog i varandra. Hål- och ytterdiameter 
var de avgörande måtten vid mätningarna. 

När koncepten var färdigutvecklade genomfördes ytterligare en koncept screening med nya 
kriterier utan viktning för att slutligen kunna välja det koncept som skulle ingå i 
lösningsförslagen på flödet. 
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4 Nulägesbeskrivning 
I detta avsnitt ges en övergripande bild av arbetet i verkstaden. Därefter presenteras en mer 
ingående beskrivning av nuläget och dess brister med avseende på avgränsningen i 
examensarbetet. Till sist utförs en värdeflödesanalys på det avgränsade flödet. 

4.1 Övergripande bild av verkstaden 
I verkstaden, se figur 16, tillverkas en mängd olika artiklar till växellådan: huvud- och 
sidoaxelkugghjul, retarderkugghjul, backhjul, avlänkningskugghjul, ringhjul samt solhjul. En 
mer detaljerat beskrivning av hur kugghjulstillverkningen sker beskrivs senare i avsnittet. 

4.1.1 Layout 

 

Figur 16. Layout över verkstaden 
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4.1.2 Huvud- och sidoaxelkugghjul 
I verkstaden tillverkas huvudaxelkugghjul och sidoaxelkugghjul, se figur 17. Totalt sett finns 
det 17 olika typer av huvudaxelkugghjul och 11 olika sidoaxelkugghjul.  Måtten på de olika 
kugghjulen varierar från ca 140–250 mm i ytterdiameter och vikten varierar från ca 2,5–9,5 
kg. 

 

Figur 17. Huvudaxelkugghjul till vänster och sidoaxelkugghjul till höger 

4.1.3 Olika emballage för kugghjulen 
I verkstaden finns det tre olika typer av emballage för transport av kugghjul. Emballagen har 
olika syften men gemensamt för dem är att de används för att transportera kugghjulen i 
verkstaden. 

Pinnpall 
Pinnpallen består av en stålkonstruktion med löstagbara pinnar, se figur 18. Pinnarna går att 
placera i de lägen som krävs beroende på vilket kugghjul som ska packas. Pallen används 
främst för att transportera kugghjul mellan bearbetning och härdning samt lagring i 
mellanbuffert. Pinnpallens konstruktion har använts sedan 1950-talet.  

 

Figur 18. Pinnpall 
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A-pall och B-pall 
A- och B-pall, även kallad hel- och halvpall se figur 19, är träpallar med kragar där 
kugghjulen kan packas liggande med mellanlägg. I verkstaden används dessa pallar till 
kugghjulsämnen och färdiga kugghjul för transportering och lagring i färdigvarulagret. 

 

Figur 19. A-pall till vänster och B-pall till höger 

Härdbricka 
Härdbrickor är ett emballage som används vid härdning av kugghjulen. Härdbrickan är 
tillverkat av en nickelbaserad legering som klarar av mycket höga temperaturer och är relativt 
dyrt. Det finns två typer av härdbrickor; flexbricka och hängbricka. På flexbrickan ligger 
kugghjulen på våningsplan och på hängbrickan hänger de på spett med hjälp av bärjärn. 
Härdbrickorna byggs upp från en bottenplatta, därefter används diverse pinnar och 
distanshylsor för att utforma brickan efter kugghjulets behov, se figur 20. Brickornas bredd 
och höjd är anpassade efter banorna i ugnen.  

 

Figur 20. Flexbricka och hängbricka 

4.1.4 Mellanbuffert 
Mellan bearbetning och härdning lagras kugghjulen i en mellanbuffert. Lagring sker i 
höglager med kugghjulen hängandes på pinnpall, se Figur 21. Höglagren benämns även 
ställage. Dessa är strategiskt placerade på olika platser i verkstaden där pinnpallarna lagras i 
olika fack. Vilket ställage som pinnpallen placeras i beror på hur långt kugghjulen har kommit 
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i tillverkningsprocessen. Ställagen har standardiserade dimensioner, dvs. tar både pinnpall, 
A-pall och B-pall. Varje fack i ställaget klarar antingen två pinnpallar, två B-pallar eller en A-
pall.  

 

Figur 21. Ställage 

4.1.5 Tillverkningsprocesser 
För att kugghjulsämnet ska bli ett färdigt kugghjul utförs tre olika tillverkningsprocesser, 
mjukbearbetning, härdning och hårdbearbetning. Dessa beskrivs utförligare nedan. 

Mjukbearbetning 
Det finns fem maskingrupper för mjukbearbetning av huvud- och sidoaxelhjul. Samtliga 
maskingrupper riggas efter en planeringstavla där det presenteras vilka kugghjul som ska 
produceras. Kugghjulsämnena lastas manuellt eller med lyftverktyg upp på bana. Därefter 
genomgår kugghjulen de olika bearbetningsstegen; svarvning, hyvling, kuggfräsning och 
gradning utan manuell hantering. Efter bearbetning packas kugghjulen på pinnpall och 
transporteras vidare av logistiken till tvättning och därefter placering i ställage. 

Härderi 
Det finns tre olika ugnar i verkstaden. I de två äldre ugnarna härdas huvud- och 
sidoaxelhjulen. Dessa två är lika varandra med avseende på funktion och utseende, men det 
som skiljer är storleken. Den ena har två banor medan den andra har tre. Takttiden på 
banorna kan varieras efter önskemål. Ugnarna har en förtvätt för att avlägsna den olja som 
finns kvar på kugghjulen från mjukbearbetningen. 

Vilka kugghjul som ska härdas bestäms vid produktionsplaneringen. Operatörerna hämtar 
pinnpallarna med de kugghjul som ska härdas från mellanlagret. Därefter monterar de 
härdbrickor enligt en bestämd konfigurering beroende på vilket kugghjul som ska härdas. 
Kugghjulen lastas över till härdbrickan från pinnpallen manuellt eller med hjälp av ett 
lyftverktyg. När kugghjulen har härdats och kommit ut ur ugnen lastas de manuellt till en 
bana och går igenom en tunnelbläster. De blästrade kugghjulen lastas med robot tillbaka på 
pinnpallen som får en handskriven artikellapp och ställs i nästa ställage. 
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Hårdbearbetning 
Det finns fyra maskingrupper för hårdbearbetning av huvud- och sidoaxelhjul. Precis som vid 
mjukbearbetningen riggas samtliga maskingrupper efter en planeringstavla. Logistiken 
hämtar pinnpallen från ställagen och kugghjulen lastas av operatören manuellt eller med 
hjälp av lyftverktyg till bana. Därefter genomgår kugghjulen de olika bearbetningsstegen; 
svarvning, hålslipning, hålhening och kugghening.  Hening är en finbearbetningsmetod som 
liknar slipning. I slutet av maskingruppen tvättas de färdiga kugghjulen och packas i en 
träpall med mellanlägg.  

4.2 Problemidentifiering 
De problem som framkom under intervjuerna och observationerna delades in i fem avsnitt för 
att få en mer överskådlig bild av vilka brister som fanns i nuläget. Avsnitten speglar de 
områden där förbättringar bör göras. 

4.2.1 Pinnpall 
Pinnpallen har stor flexibilitet eftersom packmönstret är lätt att ändra, alla kugghjul kan lastas 
på pinnpallen då pinnarna kan ändras i både antal och lägen. Nackdelen med pinnpallens 
flexibilitet är att den ger stort utrymme för felaktig hantering. Pinnpallen har hög kapacitet och 
kan hantera mellan 30 till 280 kugghjul beroende på kugghjulens storlek.  

Pinnpallen fungerar bra vid pålastning i slutet av mjukbearbetningen eftersom det är relativt 
lätt att lasta till pinnarna med robot. Operatören måste dock ställa in nya positioner för 
roboten mellan varje pall. En omställning krävs alltså även om likadana kugghjul ska packas 
på en tom pall som redan har rätt antal pinnar och positioner, detta på grund av att pinnarna 
med tiden blivit olika böjda av de tunga kugghjulen. 

Vid händelse av kvalitetsavvikelser i produktionen finns ett behov av att kunna ställa kugghjul 
med avvikelser åt sidan i maskingrupperna. I dessa fall fungerar pinnpallen bra då den är lätt 
att lasta till och från manuellt. Dessutom är den bra i det avseendet att det går lätt att lasta 
flera olika typer av avvikelser på samma pall genom att märka upp pinnarna för att kunna 
skilja avvikelserna åt. 

Att lasta av från pinnpallen med robot görs inte idag. En helautomatiserad avlastning är 
väldigt svår att genomföra, särskilt om kugghjulen ska plockas ett och ett från pinnen 
eftersom roboten måste kunna få exakta lägen på kugghjulen. Pålastning är mycket lättare 
med robot eftersom roboten kan placera kugghjulet i änden på pinnen och skjuta in det 
kugghjul som hänger bakom. Pinnpallens konstruktion är gammal och inte avsedd för 
lastning med robot eftersom all lastning tidigare skedde manuellt. 

Tidigare har pallar med fasta pinnar funnits för att minska risken att kugghjulen slår i 
varandra och för att underlätta lastning med robot. Med fasta pinnar behövdes dess 
positioner inte ställas in för varje ny pinnpall, men då försvann pinnpallens flexibilitet och 
kapaciteten försämrades. Ryggarna på pinnpallen har varierande kvalitet och är ofta klena 
vilket gör att pinnarna sviktar. Ibland har det beställts in billigare pinnpallar med för klen rygg. 
Det har märkts särskilt tydligt de senaste fem åren då kugghjulen blivit större och tyngre. De 
äldre pallarna har visats sig ha starkare ryggar jämfört med de nyare.  

Pinnpallen orsakar omständiga omlastningar vid härderiet. Eftersom kugghjulen måste 
packas på pinnpallen för att kunna mellanlagras, medför det att härderiet måste lasta om från 
pinnpall till härdbrickor för härdning. Det finns ofta flera kugghjul på en pinne än vad som kan 
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lastas på en och samma härdbricka. Det medför udda kugghjul och gör omlastningen till 
härdbrickor mer omständig. Dessutom fyller inte en hel pinnpall ett jämnt antal härdbrickor 
utan det blir kugghjul över, så kallade ”slattar”. Vilket leder till att en pinnpall kan bli stående 
vid härderiet i väntan på att en pinnpall med likadana kugghjul plockas fram för härdning. På 
grund av att pinnpallen har högre kapacitet än härdbrickan kommer kugghjulen inte i rätt 
antal till operatörerna som ska montera brickorna, därför strider logistiken med pinnpall mot 
Just-In-Time-principen. 

Det finns risk att roboten orsakar slagmärken på kugghjulen när den lastar på pinnpallen ifall 
det inte skulle finnas tillräckligt stort avstånd mellan pinnarna. För att undvika detta använder 
operatören en cirkelformad plastbit när positionerna ställs in för att säkerställa att avståndet 
mellan pinnarna är tillräckligt stort. Ytterligare en riskfaktor för slagmärken finns när trucken 
lyfter och transporterar pallen eftersom kugghjulen kan komma i rörelse och slå i varandra.  

Varje fullastad pinnpall tvättas för att få bort den olja på kugghjulen som finns kvar efter 
mjukbearbetning. Detta görs för att underlätta för tvätten i ugnen som inte klarar av att ta bort 
stora mängder olja. Pinnpallstvätten bidrar även till att spillet av olja i truckgångarna minskar. 

Sammanfattningsvis fyller pinnpallen sitt syfte men är långt ifrån optimal. Kvaliteten måste 
alltid gå först och i det avseendet är pinnpallen dålig.  

4.2.2 Ställage 
Ställagen utgör de två mellanlager som finns i verkstaden. På pinnpallarna fästs kanbankort 
eller handskrivna artikellappar för att tala om vilka kugghjul som finns på pinnpallen. 
Artikellapparna kan vara svåra att läsa ibland, särskilt om pallarna står på någon av de högre 
hyllorna i ställagen. Rutinerna för var en viss pall ska placeras i ställaget fungerar inte som 
det är tänkt. Oftast placeras pinnpallen på första lediga plats, vilket resulterar i att den kan 
vara svår att lokalisera. 

Storleken på bufferten i ställaget är dimensionerad för att kunna ta upp svängningar som 
uppstår i produktionen. Ställagen är utrymmeseffektiva eftersom det går att placera två 
pinnpallar på varje plats i ställaget. På de höga platserna i ställaget är det svårt att bedöma 
om pinnpallarna har placerats i linje med varandra. I de fall de inte har det finns det risk för 
att pinnpallen fastnar i kanten av platsen och faller av trucken. Det kan också vara svårt att 
bedöma hur långt in gafflarna är när endast en pinnpall skall plockas ut ur ställaget, det 
medför en risk för att pinnarna fastnar i den främre pinnpallen och lossnar. 

Pallar i ställagen räknas en gång varje dag av produktionsplanerare. Själva 
planeringssystemet fungerar bristfälligt och orsakar ibland att fel kugghjul härdas än vad som 
planerats för hårdbearbetningen. Det gör att kugghjulen blir stående i ställagen en längre 
period och riskerar att rosta. 

4.2.3 Härdbrickor 
Härdbrickorna är konfigurationsflexibla, dvs. de kan monteras om för att passa olika 
kugghjul. Härdbrickorna är dock tunga, vilket leder till en komplicerad hantering av 
härdbrickorna när de monteras och demonteras. På flexbrickan kan avståndet mellan 
våningar variera beroende på vilket kugghjul som skall härdas. Det som varierar på 
hängbrickan är vilka spett och bärjärn som används beroende på vilket kugghjul som ska 
härdas. 
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Även om brickorna är anpassade för att vara härdfasta påverkas de av värmen och ändrar 
form vilket försvårar montering. För att jämt fördela formförändringar ges instruktionen att 
brickan ska roteras 90° och även vändas så att tidigare ovansida blir undersida efter varje 
härdning. Detta anses dock i praktiken svårt att konsekvent genomföra. Brickorna slits av de 
tunga kugghjulen. Särskilt spetten slits väldigt hårt eftersom de utsätts för en hög belastning. 
När det väl uppstår sprickor i härdbrickans delar är de svåra att upptäcka för att avgöra ifall 
de ska skrotas. Om sprickorna inte upptäcks i tid riskerar brickorna att rasera inne i ugnen. 

Att lasta kugghjulen till hängbrickan är enklare eftersom operatören kan använda ett 
magnetiskt lyftverktyg. Eftersom kugghjulen redan hänger på pinne blir det lättare att föra 
över flera kugghjul i taget. Däremot måste de kugghjul som ska härdas liggande plockas 
manuellt från pinnpallen till flexbrickan eftersom det inte finns ett lyftverktyg som klarar av att 
lasta kugghjulen liggandes. Detta skapar risk för slagmärken, särskilt när kugghjulen hasas 
in på flexbrickans hyllplan. 

4.2.4 Transport och logistik 
Mellan mjukbearbetning och härderi används kort som är resterna av ett kanbansystem, i det 
här fallet en så kallad transportkanban. Det är ett enkortssystem som talar om när pinnpallen 
är redo att hämtas för att köras vidare till nästa steg i tillverkningen. Logistikavdelningen kör 
truckronder i verkstaden. När truckföraren passerar en pinnpall med ett kanbankort ska den 
hämtas och köras vidare till tvätten.  

I slutet av varje mjukbearbetningsmaskingrupp finns ett vändbord med en pinnpall på 
vardera sidan. En robot packar kugghjulen på den pall som är vänd in mot maskingruppen. 
När pallen är färdigpackad stannar roboten. Operatören vänder sedan pallen och sätter på 
kanbankortet. Placeras inte kortet på pinnpallen kommer inte truckföraren att plocka upp 
den, även om han ser att den är full. Samtidigt vänds den tomma pinnpallen på andra sidan 
in mot maskingruppen och nya robotlägen ställs in av operatören, sedan är pallen redo för att 
packas. Skulle inte operatören vara på plats för att vända pallen när den är fullastad 
genereras oönskad stopptid. 

Den färdigpackade pallen ersätts med en tom pall av truckföraren. Färdigtvättade pinnpallar 
hämtas och ställs i ställagen. Kanbankortet plockas av truckföraren och placeras i inkorgen 
hos härderiet. Korten planeras upp på planeringstavla av eftermiddagsskiftet inför 
morgondagen för att tydligt visa vad som härdas och på vilken bana. Operatörerna hämtar 
själva pinnpallen med det gods som ska härdas. Ett problem som finns med kanbankorten är 
att det ibland kan finnas kort men ingen pinnpall med de kugghjulen att hämta, eller vice 
versa.  

Operatörerna vid hårdbearbetningen fäster upp artikellappar vid varje riggning i början av 
maskingruppen som visar vilka kugghjul som ska bearbetas. Logistikavdelningen ser 
artikellapparna under ronden och hämtar pinnpallar med de aktuella kugghjulen ur ställagen 
och placerar dessa vid början av maskingruppen. Samspel mellan avdelningarna för att 
underlätta nästkommande avdelnings arbete är bristfälligt. 

4.2.5 Slagmärken 
Slagmärken är ett kvalitetsproblem som uppstår när kugghjulen är i mjukt tillstånd, dvs. innan 
de härdats. Idag uppstår de flesta slagmärken på grund av brister i hanteringen av 
kugghjulen mellan tillverkningsprocesserna. Några av orsakerna är: robothanteringen vid 
slutet av mjukbearbetningen, trucktransport av pinnpallen och den manuella hanteringen vid 
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härderiet. Slagmärken upptäcks främst av en avrullare som kontrollerar samtliga kugghjul i 
hårdbearbetningsmaskingrupperna. Kugghjul som har slagmärken och hamnar i växellådan 
kan skapa missljud eller kraftiga vibrationer som är skadligt för växellådan. Att lämna vidare 
ett kugghjul med en avvikelse till nästa steg i tillverkningen strider mot princip 2 i SPS, rätt 
från mig. 

4.2.6 Slöserier 
Nedan presenteras var i verkstaden de 7+1 slöserierna förekommer. 

• Transport – Trucktransport av pinnpallar mellan bearbetning, ställage och härderi. 
Ger risk för slagmärken och att kugghjulen tappas bort mellan bearbetning och 
härdning. 

• Lager – Tiden då kugghjul ligger i ställage är inte värdeskapande. 

• Rörelse – Rörelser när operatörerna bygger härdbrickor ger upphov till 
belastningsskador.  

• Väntan – Förekommer vid trucktransport, på rullbanor, och i robotceller. 

• Överarbete – Förekommer vid kvalitetsavvikelser som orsakar att kugghjulen måste 
omarbetas. 

• Överproduktion – Förekommer till följd av bristande produktionsplanering. 

• Producera defekta produkter – Slagmärken och dåliga toleranser är problem som 
ger upphov till defekta kugghjul. 

• Outnyttjad kompetens – Tiden som går åt att montera härdbrickor kan läggas på 
annat, värdeskapande arbete. 

4.3 Ergonomi vid härderiet 
Flexbrickan är den härdbricka som operatörerna tycker är något ansträngande att montera. 
Om de olika delarna som brickan består av samspelar med varandra så går själva 
monteringen enkelt. Intensiteten av ansträngningen är relativt svag vid monteringen av 
flexbrickan och nästan ingen alls när hängbrickan monteras. Detta beror bland annat på att 
hängbrickan består av mindre utbytbara delar och varierar inte i samma utsträckning som 
flexbrickan. 

Det som komplicerar monteringen beror bland annat på hörnpinnarna som kan ha blivit något 
deformerade under härdprocessen och försvårar placeringen av hyllplan. En av operatörerna 
ansåg det vara besvärande att behöva leta efter delar till härdbrickorna som är placerade i 
ställagen runt omkring i verkstaden på grund av utrymmesbristen kring ugnen. Själva 
vändningen av bottenplattan som behöver göras mellan härdningarna tycker operatörerna är 
väldigt omständigt. Orsaken till det är att även om likadana kugghjul ska härdas behöver de 
demontera brickan för att kunna vända på bottenplattan, för att sedan behöva montera den 
igen med samma konfiguration.  

Delar av kroppen som operatörerna kände ansträngningar i vid montering av brickan var 
axel, nacke, handled, rygg och ljumske. Påfrestningar i rygg och ljumske uppkom vid 180 
graders vridning som utförs för att plocka av kugghjul från pinnpallen. 
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Vid lastning från pinnpall till härdbricka ansträngs operatörerna olika mycket beroende på 
vilket kugghjul som ska härdas och ifall det ska härdas liggande eller hängande. När 
kugghjulen ska hänga används alltid ett lyftverktyg för att plocka av kugghjulen från 
pinnpallen till spetten. Spetten kan enkelt placeras på bärjärnen med lyftverktyget och därför 
utsätts inte operatören för någon kroppslig belastning. Vid liggande härdning påverkas 
operatörerna mest. De stora kugghjulen är de som är mest ansträngande att lyfta över till 
härdbrickan. Lyftverktyget kan inte användas eftersom det då är omöjligt att placera 
kugghjulen på våningarna på ett kvalitetssäkert sätt. Det skulle vara möjligt att montera en 
våning i taget och placera kugghjulen med ett lyftverktyg, men det tar för lång tid och är 
omständigt pga. att brickdelarna och kugghjulen inte befinner sig på samma plats. 

De förbättringar som operatörerna helst skulle vilja se implementerade är att låta alla 
kugghjul hänga så att lyftverktyget alltid kunde användas. Brickorna skulle kunna komma 
färdigmonterade och lastade så att de direkt kan köras in på banan till ugnen. Den optimala 
lösningen vore om hela bygg- och pålastningsprocessen automatiseras med hjälp av t.ex. en 
robot. 

4.4 VFA på det avgränsade flödet 
Värdeflödet i verkstaden delas upp i två olika delar som studeras separat för att analysen ska 
bli lättöverskådlig och för att utesluta de delar av flödet som inte är relevanta för 
examensarbetet. Nedan följer en enklare nulägesritning av hela flödet från dörr till dörr i 
verkstaden. I figur 23 framgår det vilka två delar som analyseras närmare. 

 

Figur 23. De delar av värdeflödet som studeras är inringade 

Fokus kommer ligga på materialflödet, transporter mellan bearbetning och härdning samt 
ergonomin. Både nuläget och framtidsläget kommer att jämföras med de 7+1 slöserierna för 
att kunna visa på förbättringar. På- och avlastning vid respektive process studeras separat 
och betraktas som icke värdeskapande aktivitet. Produktionsplaneringen (informationsflödet) 
kommer inte studeras närmare eftersom den faller utanför avgränsningen för 
examensarbetet. Vidare följer värdeflödesanalysen de 5 steg som finns beskrivna i avsnitt 
2.4.1. Steg 1 är inte relevant eftersom flödet är så pass avgränsat redan från början. I detta 
avsnitt presenteras steg 2, dvs. nuläget. Steg 3 och 4 behandlas senare i avsnitt 5. Steg 5 
presenteras som slutlig diskussion i avsnitt 7. I figur 24 förklaras de symboler som kommer 
att användas i värdeflödeskartorna. 
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Figur 24. Förklaring av symboler 

4.4.1 Nulägeskarta mellan mjukbearbetning och härdning 
I figur 25 syns en karta över flödet mellan mjukbearbetning och härdning. Innan mellanbuffert 
sker förflyttningen av kugghjul med tryck från mjukbearbetningen och efter mellanbuffert sker 
förflyttningen med hämtning från härderiet. Ingen aktivitet i denna del av flödet är 
värdeskapande.  

 

Figur 25. Karta över nuläget från mjukbearbetning till härderi 

4.4.2 Nulägeskarta mellan härdning och hårdbearbetning  
I figur 26 syns en karta över flödet mellan härdning och hårdbearbetning. Innan mellanbuffert 
sker förflyttningen av kugghjul med tryck från härderiet och efter mellanbuffert sker 
förflyttningen med hämtning från hårdbearbetningen. Endast blästringen i denna del av flödet 
är en värdeskapande aktivitet.  

 

Figur 26. Karta över nuläget från härderi till hårdbearbetning 
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5 Analys och Resultat 
Konceptgenerering användes för att ta fram härdbrickskoncept. Genom att ta 
problemidentifieringen i beaktning och ta hänsyn till vilka emballage som skulle användas 
ritades möjliga framtidskartor upp för flödet mellan mjukbearbetning och härderi respektive 
mellan härderi och hårdbearbetning. Därefter studerades hela flödet och fyra framtidskartor 
ritades upp. En koncept screening-matris utfördes på de fyra flödeskoncepten. Kriterierna 
som användes var de 7+1 slöserierna från Lean Production. 

5.1 Konceptgenering av härdbrickskoncept 
De krav på emballage som framkom under intervjuerna med avdelningen presenteras nedan. 

• Samma emballage genom hela flödet – För att slippa omlastning vid härderiet ska 
samma emballage användas. 

• Förbättrad arbetsmiljö – Arbetsmiljön ska förbättras, främst för operatörerna vid 
härderiet. 

• Optimerat flöde – Optimera flödet mellan bearbetningsprocesserna så att den 
manuella hanteringen minskas eller elimineras. 

• Effektiviserat arbetssätt – Genom att effektivisera arbetssättet ska felhanteringen 
minskas. 

• Automatisering – Robot ska hantera det manuella arbetet som sker. 
• Felsäkrad lastning – Ett lastsätt som eliminerar risken att kugghjulen lastas på fel sätt, 

enligt poka-yoke. 
• Bibehållen kapacitet – Lösningsförslagen får inte minska tillverkningskapaciteten. 
• Kvalitetssäkert – Kugghjulen måste vara säkrade för slagmärken under transport. 

Dessa kundkrav ställdes mot de olika funktionerna på härdbrickan i QFD-matrisen, se bilaga 
2, QFD resulterade i en prioriteringsordning på funktionerna, där de med högst värde ansågs 
vara viktigast. Nedan redovisas de olika funktionerna med värdena från QFD-matrisen. 

• Minskad manuell hantering av kugghjul   16,9 
• Automatisk pålastning    16,9 
• Automatisk avlastning    16,9 
• Tar alla kugghjul     11,8 
• Kvalitetssäkra kugghjul    10,8 
• Enkel hantering     10,1 
• Hantera flera olika kugghjul    9,0 
• Liggande härdning      7,6 

Med funktionsprioriteringen utfördes en koncept screening på tolv koncept som genererats. 
Närmare beskrivning av koncepten återfinns i bilaga 3. Liggande härdning, som fick lägst 
värde i prioriteringslistan, ansågs dock vara ett krav för att kunna automatisera på- och 
avlastning på grund av komplexiteten att lasta hängande med robot. För att utföra en 
automatiserad på- och avlastning kommer nya robotceller behövas. Roboten ska klara av att 
montera, demontera, vända, rotera och lasta härdbrickan.  

Från koncept screeningen, se tabell 1, blev utfallet att koncept A, H, J och L fick bäst betyg 
och därför valdes dessa ut för vidareutveckling. Koncept A och J kombinerades eftersom de 
var så pass lika varandra. Den enda skillnaden mellan koncepten var antalet upphöjningar. 
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Brickan klarar, färdigbyggd med fyra hyllplan, 8–20 stycken kugghjul beroende på storlek, se 
figur 29 och 30. 

Tabell 1. Koncept screening för tolv härdbrickskoncept. 

 

5.1.1 Koncept A 
Koncept A är en bricklösning som har fyra stycken fasta, bärande hörnpinnar och upphöjda 
fixturer på hyllplanen där innerhålet av kugghjulen ska placeras för att de inte ska kunna slå i 
varandra under trucktransport. Hyllplanen finns i två versioner, en med fem upphöjningar 
som är 65 mm i diameter för sidoaxelkugghjulen och en med fyra upphöjningar som är 85 
mm i diameter för huvudaxelkugghjulen, se Figur 27 och 28. Mätningar utförda i CAD visade 
att alla sidoaxelkugghjul får plats på varje hyllplan utan någon risk för att de slår i varandra 
eller hörnpinnarna om de skulle röra sig under transporten. Alla huvudaxelkugghjul får plats 
med undantag för det största, där bara två stycken får plats per hyllplan. Koncept A har en 
genomsnittlig kapacitet på 17,6 kugghjul per bricka och nulägets flexbricka och hängbricka 
har gemensam kapacitet på 16,3 kugghjul per bricka, se Bilaga 3. 

 

Kriterier Viktning 0 A B C D E F G H I J K L 

– Hantera flera olika kugghjul  

– Automatisk pålastning  

– Automatisk avlastning  

– Kvalitetssäkra kugghjul  

– Minskad manuell hantering av 
kugghjul  

– Liggande härdning  

– Tar alla kugghjul  

– Enkel hantering  
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1 

5 

1 

2 

Totalpoäng  0 59,8 38,2 50 38,2 50 38,2 50 60,8 32,8 77,7 50,8 59,8 

Ranking   3 6 5 6 5 6 5 2 6 1 4 3 



37 
 

Figur 27. Hyllplanen i koncept A 

 

Figur 28. Koncept A, uppbyggda 

5.1.2 Koncept H  
Koncept H har ett helt slätt hyllplan och kan ta alla huvud- och sidoaxelkugghjul, se figur 29. 
Eftersom hyllplanen saknar upphöjda fixturer är brickan inte kvalitetssäkrad för trucktransport 
och kan således bara transporteras på rullbanor när den är fullastad. Den genomsnittliga 
kapaciteten är 18,7 kugghjul per bricka med fyra hyllplan, se Bilaga 3. 

 

 

Figur 29. Hyllplanet i koncept H 
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Figur 30. Koncept H, uppbyggd 

5.1.3 Koncept L 
Koncept L har en unik konstruktion jämfört med de övriga koncepten, nämligen att de 
upphöjda fixturerna bär upp hyllplanen istället för hörnpinnarna, se figur 31 och 32. Detta 
medför att brickan inte kan vändas utan hyllplanen läggs alltid åt samma håll. Därmed går 
möjligheten att automatiskt förebygga eventuella formförändringar förlorad, men samtidigt är 
den bärande kraften på hyllplanen jämnt fördelad över hela planet vilket motverkar 
formförändringar. Hyllplanen finns i två versioner, en med fem upphöjningar som är 65 mm i 
diameter för sidoaxelkugghjulen och en med fyra upphöjningar som är 85 mm i diameter för 
huvudaxelkugghjulen. Koncept L har en genomsnittlig kapacitet på 17,6 kugghjul per bricka, 
se Bilaga 3.  

 

Figur 31. Hyllplanet i koncept L 
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Figur 32. Koncept L, uppbyggd 

5.1.4 Val av härdbrickskoncept 
För att ta reda på vilket härbrickskoncept som var det mest lämpade för de olika lösningarna 
på hela flödet gjordes ytterligare en koncept screening-matris. Enligt tabell 2 var det koncept 
L som fick det högsta betyget. Eftersom härdbrickan i koncept L har upphöjningar som säkrar 
kugghjulen för trucktransport blev den det självklara valet för flödeslösningarna som har 
lastning direkt till flexbricka vid mjukbearbetningen. Däremot har koncept H, som fick näst 
bäst betyg, en högre kapacitet och ett universellt hyllplan som tar alla kugghjul men saknar 
upphöjningar. Därför är koncept H bättre lämpat än koncept L att använda i de flödesförslag 
som har lastning till flexbricka vid härderiet. 

Tabell 2. Koncept screening för tre härdbrickskoncept  

Kriterier Ref A H L 

– Materialåtgång  

– Hopsättning  

– Kostnad  

– Kvalitetssäkra kugghjul  

– Tar alla kugghjul  

– Robothantering  

– Brickvändning  
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Totalpoäng  0 0 3 5 

Ranking  0 3 2 1 
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5.2 Övriga emballage 
Utöver den nya härdbrickan finns två befintliga emballage som kommer att ingå i 
lösningsförslagen. Det ena är pinnpallen som är en del av nulägets lösning. Pinnpallen har 
en genomsnittlig kapacitet på 67,5 kugghjul. Det andra är helpallen, som idag används till 
kugghjulsämnen och färdiga kugghjul. Helpallen har en bottenarea som motsvarar två 
stycken pinnpallar. Den får även plats i samma ställage som pinnpallen. Ska helpallen 
användas för icke härdade kugghjul behövs även ett mellanlägg med fixturer för att 
kvalitetssäkra transporten, se figur 33.   

 

Figur 33. De tre mellanläggen för 11, 19 och 24 kugghjul  

En helpall med mellanlägg har en genomsnittlig kapacitet på 94 kugghjul, se Bilaga 3. 
Mellanläggen är formgjutna i plast och enligt mätningar i CAD med avseende på kugghjulens 
ytterdiameter behövs tre olika packmönster för att kunna hantera samtliga huvud- och 
sidoaxelkugghjul med maximal kapacitet, se figur 33. Helpallen kommer i detta fall endast ha 
två träkragar för att underlätta robothanteringen då pallen kan bli för djup med fler kragar. 
Pallens invändiga area är ca 1150 x 765 mm och höjden med två kragar är 400 mm, vilket 
ger möjlighet till att packa från fyra upp till åtta lager beroende på kugghjulens höjd. 

Den ökning i kapacitet som kommer av att använda helpall istället för pinnpall gör att det tar 
längre tid att fylla en pall i robotcellen i slutet av mjukbearbetningsmaskingruppen. Skillnaden 
i minuter räknades ut genom att titta på takttiden för ett visst huvudaxelhjul och multiplicera 
den med kapaciteten för emballaget. Packtiden togs fram genom att titta på cykeltiden för 
den styrande maskinen i mjukbearbetningsmaskingruppen, som var 2,25 min. Detta gav en 
ökning från 216 min per pinnpall till 324 min per helpall. 

5.3 Robotceller 
De nya flödeskoncepten kommer att kräva helt nya robotceller. I cellerna ingår nya robotar, 
staket och beroende på var robotcellen är placerad i flödet behövs även någon eller några av 
dessa komponenter: enstyckstvätt, 3D-visionsystem, härdbricksbord och rullbanor. 3D-
visionsystemet är en kamera som roboten använder för att scanna emballagen och på så 
sätt hitta kugghjulens positioner. Samtliga nya robotar behöver också en avancerad gripare, 
som ska klara av att hantera kugghjulen, mellanläggen och flexbrickorna utan griparbyte. 
Sådan gripare används idag till alla kugghjul vid shot-peening-centret (Shot-peening är en 
metod där ett material beskjuts med små runda kulor som är gjorda av metall, glas eller 
keramik för att förstärka hållfastheten i materialet). I investeringskostnaden ingår, utöver 
priser för komponenterna, även priser för installationskostnaden, se bilaga 3. 
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5.4 Mjukbearbetning till härdning 
Det finns tre lösningar i denna del av flödet. En lösning är att använda helpall med 
formgjutna mellanlägg som emballage från mjukbearbetning till härderi. Helpallen lagras i 
ställage på samma sätt som pinnpallen gör idag. Vid härderiet lastas kugghjulen om från 
helpall till härdbricka i en robotcell. De härdade kugghjulen som kommer ut ur ugnen går 
tillbaka till samma robotcell där brickorna demonteras och kugghjulen lastas på bana till 
blästring. Denna lösning skulle innebära en förbättring för operatören vid mjukbearbetningen 
eftersom roboten inte kräver någon omställning mellan varje pall. Den manuella hanteringen 
vid härderiet försvinner också. Eftersom koncept H används får härdbrickorna en högre 
kapacitet, vilket resulterar i färre brickor i flödet. 

Den andra lösningen är att använda den befintliga pinnpallen från mjukbearbetning till 
härderi, för att sedan låta en ny robotcell lasta från pinnpallen till härdbricka direkt vid 
härderiet. Problemet med denna lösning, som framkom i problemidentifieringen, är  
automatiserad avlastning. Det anses vara komplicerad att lösa och därmed kommer detta 
förslag inte att undersökas vidare när lösningen för hela flödet tas fram. 

Den tredje lösningen går ut på att kugghjulen lastas direkt på härdbricka i en ny robotcell i 
slutet av mjukbearbetningen för att sedan flyttas med truck in i ett automatiskt höglager som 
är kopplat till ugnen. Höglagret styrs helt elektroniskt och de kugghjul som ska härdas 
beställs via datorn och skickas direkt in i ugnen. När härdbrickan kommer ut ur ugnen återgår 
den in i en robotcell som demonterar brickorna och lastar kugghjulen styckvis på bana till 
blästern. 

Figur 34 visar flödet när lastning till flexbricka sker direkt i slutet av mjukbearbetningen. 
Antalet emballage i denna del av flödet minskar från två stycken till ett jämfört med nuläget. 

 

 

Figur 34. Flexbricka direkt 

Figur 35 visar flödet när helpallen används som emballage istället för nulägets pinnpall. 
Antalet emballage förblir två stycken, vilket är samma som i nuläget. 

 

 

Figur 35. Helpall till flexbricka 
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5.5 Härdning till hårdbearbetning 
Det finns två alternativ att transportera kugghjulen efter blästringen till början av 
hårdbearbetningen: antingen det befintliga sättet med pinnpallen eller ett nytt sätt med 
helpallen.  

Om pinnpallen behålls sker ingen förändring för operatörerna vid hårdbearbetningen och de 
fortsätter att arbeta på samma sätt i samma miljö. Fördelen med att behålla pinnpallen är att 
ingen omställning behöver ske, det behöver inte investeras i en ny robotcell som ska hantera 
pålastningen på banan. Nackdelen är att de problem som finns med pinnpallen kommer att 
leva kvar. 

Om helpallen ska användas så behövs en ny robotcell i början av hårdbearbetningen som 
kommer att sköta pålastningen automatiskt ur helpallen. Eftersom kugghjulen inte längre är 
känsliga för slagmärken behövs inte de formgjutna mellanläggen användas och det blir 
möjligt att maximera kapaciteten i helpallen. Fördelen med automatiseringen är att 
operatörerna kan koncentrera sig på andra arbetsuppgifter än att utföra ett icke 
värdeskapande arbetsmoment. Arbetsmiljön för operatörerna blir dessutom förbättrad i och 
med att de inte behöver lasta tunga kugghjul för hand. En svårighet med att implementera 
lösningen med helpallen är att det finns väldigt lite utrymme att utnyttja i början av 
hårdbearbetningen.  

Figur 36 visar flödet som det ser ut om helpallen används som emballage efter blästern. 
Antalet emballage förblir detsamma som i nuläget. 

 

Figur 36. Flexbricka till helpall 

Figur 37 visar flödet som det ser ut om pinnpallen är kvar som emballage efter blästern. 
Detta medför ingen förändring efter blästern jämfört med nuläget. Här finns en risk att det 
totala antalet emballage ökar från två till tre beroende på vilken lösning som väljs i 
föregående del av flödet. Att använda tre olika emballage strider mot principen om ett 
standardiserat arbetsätt då samma typ av hantering kommer att ske med olika emballage. 
De problem som kan uppstå då är att det kommer att krävas fler rutiner om hur emballagen 
ska hanteras. 

 

Figur 37. Flexbricka till pinnpall 
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5.6 Hela flödet 
När de två delarna av flödet undersökts kombinerades lösningarna till fyra stycken 
flödeskoncept: 

• Flexbricka direkt till pinnpall 
• Flexbricka direkt till helpall 
• Helpall till flexbricka till helpall 
• Helpall till flexbricka till pinnpall 

I de två flödeskoncepten som använder flexbricka direkt efter mjukbearbetningen används 
härdbrickskoncept L. Däremot till de två övriga flödeskoncepten där lastning till flexbricka 
sker vid härderiet behöver inte kugghjulen vara transportsäkrade med upphöjningar eftersom 
de enbart ska transporteras på banor vid ugnen. Därför används koncept H, som har en 
högre kapacitet, till de flödeskoncepten. 

5.6.1 Fyra olika flödeskoncept  
I figur 38 syns utformningen av två möjliga robotceller i slutet av en 
mjukbearbetningsmaskingrupp. Till vänster har robotcellen rullbanor och härdbricksbord 
samt är anpassad för att användas i de lösningar där det väljs att lasta på flexbricka direkt. 
Det finns en in-bana där trucken matar in tomma flexbrickor och en ut-bana där trucken 
hämtar färdiglastade härdbrickor. Trucken som används i lösningen har ett rullbord istället för 
gafflar. Rullbordet tar upp till tre stycken flexbrickor och kan roteras i 360 grader för att 
underlätta lastningen då truckgångarna är relativt smala i verkstaden. Till höger har 
robotcellen istället tre platser för helpallar med mellanlägg och används alltså i de koncept 
där det lastas till helpall efter mjukbearbetningen. Helpallarna hämtas av en gaffeltruck och 
placeras i ställagen för mellanlagring. Trucken hämtar även tomma helpallar med mellanlägg 
från ställaget och laddar in i robotcellen. 

 

 

Figur 38. Robotceller i slutet av mjukbearbetning 
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I de flödeskoncept som innebär flexbricka direkt behövs ett stort helautomatiserat höglager i 
anslutning till ugnen. Höglagret ska ha en volym på 432 m3  för att rymma samma mängd 
buffert som finns i dagsläget, översatt till flexbrickor blir det ca 750 stycken. Höglagret har en 
in-bana där trucken rullar in de flexbrickor som ska härdas. Därefter placeras flexbrickorna 
på en hyllplats inne i lagret med hjälp av en hiss. Systemet är helt datoriserat och de 
kugghjul som ska härdas kan enkelt beställas från en dator varpå en lagerhiss plockar fram 
flexbrickan och skickar in den på rätt bana till ugnen. De härdade kugghjulen transporteras 
till robotcellen som syns i övre mitten av figur 40. Där river roboten brickan och skickar 
kugghjulen på en enstycksbana till blästern. De tomma brickorna skickas tillbaka till 
höglagret från robotcellen via en rullbana och därmed är flödet av flexbrickor slutet. 
Kugghjulen som blästrats packas på pinnpall eller i helpall (beroende på lösningsförslag) av 
robotcellen i övre högra hörnet i figur 39. 

 

Figur 39. Området vid ugnen 

Lösningen som visas i figur 40 används i den lösning där man lastar i helpall vid 
mjukbearbetningen. Helpallarna hämtas från ställagen och laddas in i den robotcell som är 
placerad i anslutning till ugnen. Där läser roboten av pallarna med hjälp av 3D-vision och 
lastar om kugghjulen till flexbrickor. Flexbrickorna skickas in på rätt bana till ugnen och de 
tomma helpallarna med mellanlägg ställs tillbaka i ställagen för att sluta flödet av helpallar. 
De härdade kugghjulen kommer tillbaka på en bana till samma robotcell som demonterar 
brickorna och lägger kugghjulen på en enstycksbana till blästern. De tomma flexbrickorna 
lastas och monteras på nytt allt eftersom nya helpallar med kugghjul kommer in. Efter 
blästring lastas kugghjulen på pinnpall eller i helpall och placeras i ställage. 
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Figur 40. Området vid ugnen 

Till hårdbearbetning kommer kugghjulen på pinnpall eller i helpall beroende på 
flödeskoncept. Kommer de på pinnpall lastas kugghjulen upp på bana med hjälp av 
lyftverktyg, precis som i nuläget. Kommer de i helpall laddas de in i en robotcell som syns i 
figur 41. Roboten läser av pallarna med 3D-vision och lastar upp kugghjulen på bana. De 
tomma pallarna med mellanlägg hämtas av trucken och ställs i ställaget. 

 

Figur 41. Robotcell i början av en hårdbearbetning 
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5.6.2 Framtidskarta för hela flödet 
Figur 42 visar de fyra framtidskartorna över hela flödet. Genom att titta på de slöserier som 
identifierades i problemidentifieringen kan de fyra flödeskoncepten jämföras med nuläget i en 
koncept screening-matris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 42. Framtidskartor från vänster: Flexbricka direkt till pinnpall, flexbricka direkt till helpall, 
helpall till flexbricka till helpall, helpall till flexbricka till pinnpall. 
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Tabell 3 visar att flödeskoncepten flexbricka direkt till helpall och helpall till flexbricka till 
helpall är de bästa med avseende på minskade slöserier jämfört med nuläget.  

Tabell 3. Koncept screening-matris över de fyra flödeskoncepten 

 

5.7 Kvalitet och slagmärken 
Statistik över slagmärken som upptäcks av avrullaren vid hårdbearbetningen togs fram från 
ett robotprogram. Statistiken användes för att räkna ut hur många procent av den totala 
mängd tillverkade kugghjul som hade slagmärken. Procentsatsen kunde sedan direkt 
översättas till ökad kapacitet i hårdbearbetningsmaskingrupperna. Det valda 
lösningsförslaget ansågs minska antalet slagmärken men inte eliminera dem. Anledningen 
att antalet slagmärken inte elimineras är att det fortfarande finns källor till slagmärken som 
ligger utanför avgränsningen i examensarbetet. Utöver det antas det fortfarande förekomma 
en viss mängd slagmärken mellan bearbetning och härderi eftersom lösningsförslagen har 
robothantering. 

För att kunna uppskatta vad den ökade kapaciteten innebar i pengar användes en mall från 
ekonomiavdelningen för att räkna ut hur mycket priset för att tillverka ett kugghjul sjönk när 
kapaciteten ökades. Det nya priset för kugghjulen ställdes sedan mot årsvolymerna av 
huvud- och sidoaxelkugghjul för det kommande året, varpå en vinst per år på ett minskat 
antal slagmärken kunde presenteras. 

Kriterier Ref Flexbricka 
direkt till 
helpall 

Flexbricka 
direkt till 
pinnpall 
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flexbricka till 
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Totalpoäng  0 3 2 3 2 

Ranking  0 1 2 1 2 
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5.8 Kostnad och payback-tid 
Payback-tid är den tid som det tar för en investering ge full återbetalning. I dagsläget har 
Scania en policy på att rationaliseringsinvesteringar ska ha en payback-tid på högst två år. 

Med hänvisning till beräkningarna på ökad kapacitet tack vare minskat antal slagmärken fås 
en årlig besparing på 1,1–1,5 miljoner beroende på årsvolym. Utöver detta tillkommer 
frigjorda operatörer till följd av automatisering, se Bilaga 6. Summan av dessa besparingar 
ger den totala återbetalningen per år för investeringen. Investeringskostnaden användes 
tillsammans med återbetalningen för att räkna ut payback-tiden på de fyra flödeskoncepten. 
Samtliga priser för allt som ingår i investeringskostnaden för koncepten återfinns i Bilaga 5.  

Formeln för payback-tiden T, där G är investeringskostnaden, a är återbetalningen per år och 
p är kalkylräntan (Nilsson & Persson, 1998). Nedan följer uträkningar av payback-tiden på de 
fyra flödeskoncepten. Kalkylräntan är satt till 11 %. 

𝑇 = −
ln (1 − 𝐺

𝑎 𝑝)
ln (1 + 𝑝)

 

Flexbricka direkt till helpall  

Investeringskostnad 48 miljoner 
Återbetalning  7,5 miljoner 

𝑇 = −
ln (1 − 48000000

7500000 0,11)
ln (1 + 0,11)

≈ 11,7 å𝑟 

Flexbricka direkt till pinnpall  

Investeringskostnad 41 miljoner 
Återbetalning  6,5 miljoner 

𝑇 = −
ln (1 − 41000000

6500000 0,11)
ln (1 + 0,11)

≈ 11,3 å𝑟 

Helpall till flexbricka till helpall  

Investeringskostnad 21 miljoner 
Återbetalning  7,5 miljoner 

𝑇 = −
ln (1 − 21000000

7500000 0,11)
ln (1 + 0,11)

≈ 3,5 å𝑟 
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Helpall till flexbricka till pinnpall 

Investeringskostnad 13 miljoner 
Återbetalning  6,5 miljoner 

𝑇 = −
ln (1 − 13000000

6500000 0,11)
ln (1 + 0,11)

≈ 2,4 å𝑟 

5.9 Val av flödeskoncept 
När det slutliga flödeskonceptet valdes var det följande faktorer som vägde tyngst: 

• Arbetsmiljöförbättring 
• Kostnad 
• Kapacitet på emballage 
• De 7+1 slöserierna 
• Utrymme 
• Slagmärken 
• Logistik 

Arbetsmiljöförbättringen är lika stor i samtliga koncept om det ses till härderiet, men skiljer 
sig vid början av hårdbearbetningen. Där ger de två flödeskoncepten som använder helpall 
en större förbättring än de som använder pinnpall. 

Helpall till flexbricka till pinnpall är det billigaste konceptet, men skulle öka antalet olika 
emballage i flödet från två till tre jämfört med nuläget. Flexbricka direkt till pinnpall har två 
olika emballage, samma som i nuläget. Dessutom kvarstår de brister som finns med 
pinnpallen, vilket gäller båda ovan nämnda flödeskoncept. Koncepten är också de två som 
fick det lägsta betyget när det gäller att minska slöserier jämfört med nuläget.  

Flexbricka direkt och helpall till flexbricka till helpall fick det bästa betyget när det gäller att 
minska slöserier. De två flödeskoncepten har samma antal emballage, dvs. två stycken. 
Slagmärkesrisken minskar också lika mycket i båda koncepten. Därför blir kostnaden och 
payback-tiden för investeringen de avgörande faktorerna för det slutliga valet av 
flödeskoncept. Med hänsyn till ovanstående resonemang valdes följande flödeskoncept: 
helpall till flexbricka till helpall, se figur 44. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 44. Helpall till flexbricka till helpall 
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6 Diskussion 

Kostnaden på 21 miljoner kr för förslaget ger en återbetalningstid på tre och ett halvt år. 
Scania har som policy att rationaliseringsinvesteringar ska ge återbetalning inom två år. Vi 
klarar inte av rationaliseringskravet för payback-tid på två år, men vikten i vårt förslag ligger 
på arbetsmiljöförbättringen för operatörerna som arbetat i en dålig arbetsmiljö under en 
väldigt lång tid och vi anser att detta väger tyngre än payback-tiden. Jämförs vårt valda 
flödeskoncept med den första av de 14 principerna inom Lean Production så sker det på 
bekostnad av kortsiktiga finansiella mål, dvs. kravet om payback-tid på två år. Däremot 
innehåller förslaget ett långsiktigt tänkande i form av förbättring av arbetsmiljön. 

Om förslaget genomförs kan de exakta kostnaderna för komponenterna som leverantörerna 
ger resultera i en lägre eller högre investeringskostnad. Genom att använda mindre och 
billigare komponenter vad gäller robotcellerna kan kostnaden hållas nere. Att inte använda 
3D-vision system och att använda sig av griparbyte istället för den föreslagna griparen är ett 
exempel. Att använda sig av förslaget med pinnpallen vid början av hårdbearbetningen är ett 
annat alternativt för att hålla investeringskostnaden nere. 

I takt med att dagens härdbrickor slits och måste bytas ut kan de nya flexbrickorna som ingår 
i vårt investeringsförslag köpas in. De nya flexbrickorna kan även hanteras manuellt tills dess 
att automatiseringen i vårt förslag genomförs. Genom att succesivt byta ut gamla härdbrickor 
mot den nya modellen kan den initiala investeringskostnaden bli lägre, till skillnad från om 
alla brickor byts ut på samma gång. Det skulle resultera i en kortare payback-tid för vårt 
lösningsförslag. 

I vårt förslag så har vi valt att enbart titta på en maskingrupp vid varje tillverkningsprocess 
och gjort antagandet att förslaget ska vara applicerbart på de övriga maskingrupperna. 
Största risken med förslaget är genomförbarheten med hänsyn till utrymmet i alla 
maskingrupper. I dagsläget finns inte mycket ledigt utrymme att utnyttja i verkstaden. De 
maskingrupper som har den största platsbristen är hårdbearbetningen och slutet av 
mjukbearbetningen. Platsbristen gör det svårt att placera in en robotcell som kan hantera 
nerpackning och urpackning av helpallen. 

Truckförarna kan utgöra en risk när det gäller förändringar i arbetssättet. Visserligen kommer 
det inte vara en stor tidsomställning för dem när det kommer till att hämta och lämna pallar, 
men de kommer få ytterligare ett moment i arbetsuppgifterna som blir att kontrollera vilket 
mellanlägg som ligger i pallarna så att de hämtar rätt mellanlägg för kugghjulen som ska 
tillverkas. Däremot försvinner arbetsmomentet med tvättning av pinnpallen eftersom 
kugghjulen kommer att tvättas i slutet av mjukbearbetningen.  

I vårt examensarbete tittar vi inte på några sidoflöden till ugnen, dvs. de artiklar som kommer 
till ugnarna men inte har tillverkats i den egna verkstaden. Hur robothanteringen ska ske av 
dessa artiklar har vi inte tagit i beaktning och det skulle kunna vara en risk för 
genomförbarheten av vårt förslag. Vi har enbart undersökt möjligheten för sido- och 
huvudaxelkugghjul och sett att det är möjligt att utföra. Om förslaget genomförs kommer 
avdelningen att behöva undersöka vad som krävs för att möjliggöra robothanteringen av 
sidoflödena till ugnarna.  

Valet av lösningsförslag grundades främst på kostnaden för förslaget. Att använda pinnpall 
mellan härderiet och hårdbearbetningen var ett billigare förslag men valdes bort på grund av 
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att det skulle öka antalet olika emballage i flödet från två till tre. Dessutom är pinnpallen en 
lösning som har många brister. Om pinnpallen behålls så borde det undersökas hur en 
automatisk avlastning skulle vara möjlig för att förbättra arbetsmiljön för operatörerna. 
Orsaken till att inte lasta till härdbricka direkt efter mjukbearbetningen grundar sig i 
kostnaden för investeringen. Att införskaffa tillräckligt många härdbrickor för att bufferten inte 
ska minska ansågs vara så pass dyrt att investeringen inte skulle bli lönsam. Hur kugghjulen 
härdas idag är noga uträknat för att få bästa möjliga resultat, det har vi inte tagit hänsyn till 
när det valdes att alla kugghjul ska härdas liggandes.  

Statistiken över slagmärken kommer från ett robotprogram i en avrullare som kontrollerar 
kuggen på samtliga kugghjul som går igenom de fyra maskingrupperna vid 
hårdbearbetningen. Det fanns statistik för två av de fyra hårdbearbetningsmaskingrupperna 
som vi sammanställde för att få ut ett snitt över hur många kugghjul som har 
kvalitetsavvikelser. En felkälla i statistiken är att det som registreras som slagmärken även 
kan vara s.k. prickar, som troligtvis uppstår i kuggfräsen i mjukbearbetningen. Dessa prickar 
kommer inte vårt lösningsförslag kunna minska. Därför går det inte att säga hur stor del av 
registrerade kvalitetsavvikelser som faktiskt är slagmärken orsakade av felhantering vid 
härderiet, trucktransport och i robotcellerna. Det är anledningen till att vi gjorde antagandet 
att endast 20 % av de kvalitetsavvikelser som registrerats var slagmärken som vi kunde få 
bort med vårt lösningsförslag. 

Ytterligare en metod för val av slutligt flödeskoncept utöver koncept-screening-matrisen hade 
varit önskvärt. Metoden SWOT-analys kunde ha gett mer information för att kunna jämföra 
de fyra koncepten sinsemellan och med nuläget på ett bredare plan. Tyvärr fanns inte den 
metoden i åtanke förrän mot slutet av examensarbetet och valdes därför inte att användas. 

Ständiga förbättringar, taket i SPS-huset, är alltid eftersträvansvärt. PDCA-cykeln är ett bra 
verktyg och arbetssätt för att uppnå ständiga förbättringar. Detta skapar en kontinuitet i 
förbättringsarbetet och det blir lättare att följa upp och utvärdera resultatet. 

Det finns ingen klar ledare för värdeflödet i verkstaden. Den som idag har ansvaret för hela 
verkstaden är verkstadschefen, men dennes arbetsuppgifter är andra än att enbart ansvara 
för värdeflödet i verkstaden. Därför skulle en person som kan ta det ansvaret behöva utses 
så att förbättringsarbeten som sträcker sig över flera olika tillverkningsprocesser lättare kan 
drivas. 

Härdbrickskoncepten utformades med yttermått som var begränsade till samma som dagens 
härdbricka. Detta på grund av att härdprocessen inte fick påverkas enligt avgränsningen och 
därför blev ugnens utformning styrande. Det medförde att koncepten i många avseenden 
blev lika dagens flexbricka. Skulle kunskapen och möjligheten att ändra ugnens utseende 
funnits så hade utformningen och hanteringen av härdbrickorna kunnat se annorlunda ut än 
den som valdes för lösningsförslaget. 

Värdeflödesanalysen påverkades av avgränsningarna i examensarbetet. Då 
tillverkningsprocesserna och informationsflödet föll utanför avgränsningen blev det svårt att 
utföra en traditionell VFA. Mellan tillverkningsprocesserna fanns enbart icke värdeskapande 
aktiviteter. Majoriteten av den tiden var liggtid i mellanbuffert. Den gick inte att minska i vårt 
förslag eftersom produktionsplaneringen låg utanför avgränsningen. Strukturen och 
överskådligheten en VFA ger kunde dock tas till vara på och gav ett enkelt och tydligt sätt att 
presentera nuläget och framtidsläget på. 
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Optimalt flödesscenario 
Efter att ha utfört examensarbetet så valde vi att rita upp en optimal lösning över hur vi skulle 
vilja att flödet av kugghjulen skulle fungera utan att ta hänsyn till ramar som kostnad och 
utrymme men fortfarande använda den befintliga tekniken i verkstaden. I det optimala 
flödesscenariot, se figur 45, har de båda mellanlagren tagits bort. Istället finns det FIFO-
banor innan och efter härderiet som fungerar som en mellanbuffert, dock betydligt mindre än 
i nuläget, där kugghjulen är packade på flexbrickor. Mjukbearbetningen är direkt kopplad 
med enstycksbanor till robotcellerna som lastar till flexbrickor. Robotcellerna, blästern och 
hårdbearbetning är även de direkt sammankopplade med enstycksbanor. Truckhanteringen 
försvinner alltså helt då hela flödet är sammanbundet med banor. Eftersom den största delen 
av den icke värdeskapande tiden var lagring i mellanbuffert sker en stor minskning av icke 
värdeskapande tid i flödet. 

 

 

Figur 45. Karta över det optimala flödesscenariot 
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7 Slutsats  
Här redovisas slutsatserna av det som framkommit i resultatdelen av examensarbetet. 

• Det valda lösningsförslaget är genomförbart både praktiskt och ekonomiskt. Ingen ny 
teknik behöver utvecklas för att genomföra lösningen och en leverantör som kan 
tillverka nya härdbrickor efter beställning finns redan i dagsläget. Investeringen kan 
betala sig själv på 3,5 år. Det är visserligen 1,5 år längre än Scanias krav för 
rationalisering, men de extra 1,5 åren kan motiveras med en väsentligt förbättrad 
arbetsmiljö. 
 

• Det valda konceptet uppfyller de mål som var satta för examensarbetet. Den 
manuella hanteringen minskades inte bara utan eliminerades helt i förslaget. Efter 
utredning kom det fram att använda samma emballage genom hela flödet är inte 
möjligt på grund av att alla kugghjul ska blästras direkt efter härderiet. Eftersom 
kugghjul blästras styckvis i tunnelblästern krävs en omlastning från härdbrickan till 
blästerns in-bana. Att lasta tillbaka till samma emballage efter blästern är enbart 
kostsamt och har inga fördelar jämfört med helpall förutom att man får färre olika 
emballage i flödet. 
 

• Valet av det rekommenderade flödeskonceptet gjordes helt utifrån 
investeringskostnaden eftersom payback-tiden ansågs vara för lång på de andra 
förslagen och vinsterna i arbetsmiljö likvärdiga. 
 

• Genom att jobba enligt det rekommenderade arbetssättet kommer arbetsmiljön bli 
betydligt bättre för operatörerna. Det ergonomiska problemet försvinner när på- och 
avlastningen automatiseras, vilket medför att de kroppsliga besvär som operatörerna 
upplevt minskar.  
 

• Arbetet vid robotcellerna i maskingrupperna inom mjuk- och hårbearbetning kommer 
att minska eftersom det inte längre kommer att behövas en omställning av roboten 
mellan varje pall. 

 
• Den frigjorda tiden operatörerna får tack vare automatiseringen kan läggas på andra 

arbetsuppgifter såsom kvalitetsförbättring, uppföljning av produktion, mätning av 
kugghjul, riggning av maskiner med mera. 
 

• Risken för att kugghjulen ska få slagmärken från truckhantering och den manuella 
hanteringen minskar med 20 %. Detta leder till att kapaciteten vid hårdbearbetningen, 
vilket i sin tur leder till att kugghjulen blir billigare att producera. 
 

• Genom att gå över från pinnpall till helpall ökar den genomsnittliga kapaciteten från 
67,5 kugghjul per pinnpall till 94 kugghjul per helpall och genom att härda allt 
liggande ökar den genomsnittliga kapaciteten från 16,3 kugghjul per flexbricka och 
hängbricka till 18,7 kugghjul per flexbricka. 
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• När den genomsnittliga kapaciteten på emballaget ökar från 67,5 till 94 kommer inte 
truckförarna att behöva hämta och lämna pallar mellan bearbetning och mellanbuffert 
lika ofta. Det medför en minskad arbetsbelastning för logistikavdelningen. 
 

• Arbetssättet blir mer felsäkert, enligt lean-teorins poka-yoke. Automationen minskar 
felhanteringen av kugghjulen, samtidigt som härdbrickan blir mindre komplex. 
Helpallen är mer felsäker än pinnpallen, eftersom packmönstren är begränsade till tre 
olika i helpallen med mellanlägg medan pinnpallen har betydligt fler packmönster på 
grund av pinnarnas flexibilitet. 
 

• Lyftverktyg behöver inte längre användas eftersom all på- och avlastning kommer att 
ske med robot. 
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8.3 Muntliga källor 

8.3.1 Interna 
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• Sofia Ritzén (Integrerad Produktutveckling) 

Processteknik 

• Håkan Nilsson 
• Tomas Gauffin 

Produktionsteknik 

• Åke Nyberg 
• Jonas Nilsson,  
• Andreas Lind 
• Simon Quick 
• Daniel Vilsson 
• Hanna Granberg 

Beredning 

• Jukka Närvikoski  
• Walter Speich 
• John Österlund 

Verktygskonstruktion 

• Christer Wallén 
• John Lillsebbas 
• Niklas Bengtsson 

Produktionsledning 

• Erik Granquist,  
• Markku Väisänen 
• Marcus Ruud 

Avdelningen 

• Produktionssamordnare 
• Operatörer 
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Logistik 

• Mattias Molin 

Produktionsplanering 

• Carina Jakobsson 
• Emma Stålebring 

DynaMate 

• Mats G Johansson 

8.3.2 Externa 
Leax AB, Köping 

Getrag AB, Köping 
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9 Bilagor 

Bilaga 1 Enkätundersökningar ergonomi 
 

Enkätundersökning lastning av kugghjul 
 

Hur upplevs belastningen när du hanterar pålastningen på härdbrickorna? 

 

 

 

Hur upplever du att ansträngningen är på RPE-skalan? 

 

 

 

Hur stor upplevelseintensiteten skulle du säga att du känner på CR10-Skalan?  

 

 

 

Vart skulle du placera ansträngningarna du har efter att ha lastat brickan?  

 

 

 

Hur upplever du arbetspositionen? Bekväm/obekväm m.m. 

 

 

 

Vad kan förbättras? Vad var bra/dåligt? 
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Enkätundersökning monterande av Härdbricka 
 

Hur upplevs belastningen när du monterar härdbrickorna? 

 

 

 

Hur upplever du att ansträngningen är på RPE-skalan? 

 

 

 

Hur stor upplevelseintensiteten skulle du säga att du känner på CR10-skalan? 

 

 

 

Vart skulle du placera an strängningarna du har efter att ha byggt brickan?  

 

 

 

Hur upplever du arbetspositionen? Bekväm/obekväm m.m. 

 

 

 

Vad kan förbättras? Vad var bra/dåligt? 
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Bilaga 2 QFD och koncept screening 
 

 

QFD-matrisen (qfdonline.com, besökt 2011-09-29), där oanvända områden är bortklippta. 
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Bilaga 3 Härdbrickskoncept 
Genomgående för alla koncept är att kugghjulen härdas liggande och att en robot kan 
montera och demontera brickan samt vända på hyllplanen. För att möjliggöra vändningen 
utan att förlora funktionaliteten så finns upphöjningarna på både ovan- och undersidan. 
Hyllplanen är tillverkat av samma härdfasta material som dagens härdbricka. Hyllplanen 
placeras ovanpå varandra för att bilda en härdbricka. Upphöjningar på hyllplanen är till för 
kvalitetssäkring av kugghjulen under trucktransport. Hörnpinnarna på varje hyllplan är 
utformad så att den låser sig geometriskt till nästa hyllplan. De hyllplan med fem 
upphöjningar är avsedda för sidoaxelkugghjul och de med fyra är avsedda för 
huvudaxelkugghjul. 

Figurerna till vänster visar en vy uppifrån och figurerna till höger visar en vy från sidan. 

Koncept A 

Hyllplanen kommer i två varianter, med fem eller fyra upphöjningar. Figuren visar den med 
fem upphöjningar.  

 

Koncept B 

Koncept B består av en stångkonstruktion där så lite material som möjligt har använts. 
Hyllplanen har fyra upphöjningar och ska klara av både sid- och huvudaxelkugghjul.  
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Koncept C 

Koncept C är snarlik till koncept A. Skillnaden mellan koncepten är att detta koncept har två 
upphöjningar på varandra, vilket möjliggör placering av sido- och huvudaxelkugghjul på ett 
och samma hyllplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept D 

Hyllplanen består enbart av upphöjningar. Hörpinnarna är borttagna och i mitten av 
upphöjningen finns mindre upphöjningar för att låsa hyllplanen. Material åtgången är mindre i 
detta koncept än de tidigare koncepten. Hyllplanen kommer i två uppsättningar med fem eller 
fyra upphöjningar.  
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Koncept E 

Hyllplanen har upphöjningar precis som tidigare men dessa upphöjningar är utformade så att 
det är möjligt att placera kugghjul mellan upphöjningarna och på så sätt öka kapaciteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept F 

Konceptet har en stor upphöjning så att kugghjulen säkras på kuggen och en liten 
upphöjning innanför den stora upphöjningen för att säkra sidoaxelkugghjulen. På det här 
sättet går det att använda sig av samma hyllplan för att härda antingen sidoaxelkugghjulen 
eller huvudaxelkugghjulen.  
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Koncept G 

Hyllplanen har upphöjningar i form av kors. De klarar av 4 stora huvudaxelkugghjul eller nio 
stycken små sidoaxelkugghjul. Hyllplanen saknar hörnpinnar men istället verkar 
upphöjningarna som våningsbärare. Hyllplanen kan ej vändas. 

 

                

Koncept H 

Hyllplanen har inga upphöjningar alls. Den ser ut som dagens befintliga hyllplan men med 
hörnpinnar som är bärande. Den klarar av både sido- och huvudaxelkugghjul men är inte 
kvalitetssäker för transport med truck. 
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Koncept I 

Koncept I är en modifikation av koncept G, istället för fyra upphöjningar så finns det nio 
stycken upphöjningar som är bärande. Konceptet kan ta sidoaxelkugghjul men klarar inte av 
huvudaxelkugghjulen. Hyllplanen saknar även hörnpinnar och behöver ej vändas. 

 

  

 

Koncept J 

Hyllplanen finns i två varianter: fyra upphöjningar för huvudaxelkugghjul och fem 
upphöjningar för sidoaxelkugghjulen.  
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Koncept K 

Konceptet har samma funktioner som Koncept F, med skillnaden att det endast har två 
upphöjningar istället för fyra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept L 

Koncept L är precis som koncept D men istället för att ha upphöjningar på bägge sidorna 
finns det bara upphöjningar på ovansidan. Hyllplanen låser sig till varandra med hjälp av 
upphöjningarna. Vändning av hyllplanen behövs ej då upphöjningarna verkar som motkrafter 
till tyngden av kugghjulen. Därför kommer det inte ske någon formförändring i vertikalled av 
hyllplanen. 
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Bilaga 4 Kapacitet för emballage och höglager 
 

Kapacitet härdbrickor 
Artikel Antal/bricka 

Artikelnummer Nuläge Koncept A/L Koncept H 
Sekretess 16 16 20 
Sekretess 20 16 20 
Sekretess 20 16 20 
Sekretess 20 16 20 
Sekretess 16 16 20 
Sekretess 12 16 20 
Sekretess 15 16 20 
Sekretess 12 16 16 
Sekretess 10 16 16 
Sekretess 10 16 16 
Sekretess 10 16 16 
Sekretess 14 8 8 
Sekretess 12 16 16 
Sekretess 18 16 16 
Sekretess 10 16 20 
Sekretess 10 16 20 
Sekretess 15 16 20 
Sekretess 20 20 20 
Sekretess 20 20 20 
Sekretess 20 20 20 
Sekretess 20 20 20 
Sekretess 20 20 20 
Sekretess 20 20 20 
Sekretess 16 20 20 
Sekretess 20 20 20 
Sekretess 20 20 20 
Sekretess 20 20 20 
Sekretess 20 20 20 

Summa 456 484 524 
    
Genomsnittlig kapacitet 16,3 17,3 18,7 
 

  

 

 

 

 

Volym höglager   Kapacitet höglager  
Längd 9  Längd 0,7 
Bredd 8  Bredd 0,7 
Höjd 6  Höjd 0,66 
   Volym 0,3234 
Volym 432    
   Kapacitet i lager 1039 st. 
   Kapacitetsbehov 725 st. 
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Helpallen har två kragar vilket ger en höjd på 400 mm som kan utnyttjas vid packning. 
Mellanläggen är 5 mm tjocka. 

Kapacitet helpall 
Mellanlägg A  Mellanlägg B  Mellanlägg C  
Artikel Höjd [mm] Artikel Höjd [mm] Artikel Höjd [mm] 

Sekretess 52 Sekretess 52 Sekretess 70,7 
Sekretess 65 Sekretess 55,7 Sekretess 68,5 
Sekretess 62 Sekretess 75,5 Sekretess 64 
Sekretess 58,5 Sekretess 71,5 Sekretess 59,5 
Sekretess 55   Sekretess 46 
Sekretess 68   Sekretess 46 
Sekretess 66   Sekretess 46 
Sekretess 70   Sekretess 59,5 
Sekretess 72   Sekretess 55 
Sekretess 76,5   Sekretess 55,5 
Sekretess 75,5     
Sekretess 78     
Sekretess 71     
Sekretess 72     

Summa 941,5  254,7  570,7 
Snitt 67,25  63,675  57,07 
Antal 
mellanlägg 

5  5  6 

Kugghjul/pall 120  95  66 
      
Genomsnittligt antal 
kugghjul/helpall 

94 

 

  

Buffert 2011-10-17  
Antal pallar Sekretess 
genomsnitt per pall 67,5 
  
Liggtid innan härderi Sekretess 

Mellanlägg 
Typ Kapacitet Mått diameter 
A 11 st. 255-192 mm 
B 19 st. 191,4-176 mm 
C 24 st. 175,7-0 mm 
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Bilaga 5 Kostnader för flödeskoncepten 
Alla priser är ungefärliga och är angivna i SEK. 

Träpall -> Bricka -> Träpall    
     
Robotcell vid mjuka   Robotcell vid härderiet  
Installationer   Installationer  
Robot 400000  Robot 400000 
Staket 25000  Staket 25000 
Tvätt 100000  Rullbana 50000 
Oförutsedda utgifter 50000  Visionsystem 100000 
   Oförutsedda utgifter 50000 
 575000   625000 
     
Maskiner   Maskiner  
Robot 400000  Robot 400000 
Gripare 100000  Gripare 100000 
Tvätt och blås 225000  Visionsystem 900000 
 725000  Rullbana 3m 31000 
    1431000 
     
Summa 1300000  Summa 2056000 
Summa alla 
maskingrupper 

6500000  Summa alla ugnar 4112000 

     
Robotcell vid hårda   Flexbrickor  
Installationer   Antal 131 
Robot 400000  Pris 20000 
Staket 25000  Summa 2620000 
Visionsystem 100000    
Oförutsedda utgifter 50000    
 575000    
     
Maskiner     
Robot 400000  Mellanlägg  
Gripare 100000  Mellanlägg pris 250 
Visionsystem 900000  Genomsnittligt antal/pall 6 
 1400000  Antal träpallar i buffert 118 
   Antal mellanlägg totalt 708 
Summa 1975000  Summa 177000 
Summa alla 
maskingrupper 

7900000    

     
     
     
     
Totalsumma 8128000    

     
Alla 
maskingrupper 

21309000    
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Bricka -> Träpall     
     
Robotcell vid mjuka   Robotcell vid härderiet 
Installationer   Installationer  
Robot 400000  Robot 400000 
Staket 25000  Staket 25000 
Rullbana 50000  Rullbana 50000 
Visionsystem 100000  Visionsystem 100000 
Tvätt 100000  Oförutsedda 

utgifter 
50000 

Oförutsedda utgifter 50000   625000 
 725000    
   Maskiner  
Maskiner   Robot 400000 
Robot 400000  Gripare 100000 
Gripare 100000  Visionsystem 900000 
Visionsystem 900000  Rullbana 3m 31000 
Tvätt och blås 225000   1431000 
Rullbana 3m 31000    
 1656000  Summa 2056000 
   Summa alla ugnar 4112000 
Summa 2381000    
Summa alla 
maskingrupper 

11905000    

     
     
Robotcell vid hårda   Höglager 3000000 
Installationer     
Robot 300000  Flexbrickor  
Staket 25000  Antal buffert 725 
Visionsystem 100000  Antal ugn 139 
Oförutsedda utgifter 50000  Totalt antal 864 
 475000  Pris 25000 
   Summa 21600000 
Maskiner     
Robot 400000    
Gripare 100000    
Visionsystem 900000    
 1400000    
     
Summa 1875000    
Summa alla 
maskingrupper 

7500000    

     
Totalsumma 30912000    

     
Alla 
maskingrupper 

48117000    
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Bricka -> Pinnpall     
     
Robotcell vid mjuka   Robotcell vid härderiet 
Installationer   Installationer  
Robot 400000  Robot 400000 
Staket 25000  Staket 25000 
Rullbana 50000  Rullbana 50000 
Visionsystem 100000  Visionsystem 100000 
Tvätt 100000  Oförutsedda 

utgifter 
50000 

Oförutsedda utgifter 50000   625000 
 725000    
   Maskiner  
Maskiner   Robot 400000 
Robot 400000  Gripare 100000 
Gripare 100000  Visionsystem 900000 
Visionsystem 900000  Rullbana 3m 31000 
Tvätt och blås 225000   1431000 
Rullbana 3m 31000    
 1656000  Summa 2056000 
   Summa alla 

ugnar 
4112000 

Summa 2381000    
Summa alla 
maskingrupper 

11905000    

   Höglager 3000000 
     
     
   Flexbrickor  
   Antal buffert 725 
   Antal ugn 139 
   Totalt antal 864 
   Pris 25000 
   Summa 21600000 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Totalsumma 29037000    

     
Alla 
maskingrupper 

40617000    
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Träpall -> Bricka -> Pinnpall    
     
Robotcell vid mjuka  Robotcell vid härderiet  
Installationer   Installationer  
Robot 400000  Robot 400000 
Staket 25000  Staket 25000 
Tvätt 100000  Rullbana 50000 
Oförutsedda utgifter 50000  Visionsystem 100000 
   Oförutsedda utgifter 50000 
 575000   625000 
     
Maskiner   Maskiner  
Robot 400000  Robot 400000 
Gripare 100000  Gripare 100000 
Tvätt och blås 225000  Visionsystem 900000 
 725000  Rullbana 3m 31000 
    1431000 
     
Summa 1300000  Summa 2056000 
Summa alla 
maskingrupper 

6500000  Summa alla ugnar 4112000 

     
     
   Flexbrickor  
   Antal 131 
   Pris 20000 
   Summa 2620000 
     
   Mellanlägg  
   Mellanlägg pris 250 
   Genomsnittligt antal/pall 6 
   Antal träpallar i buffert 118 
   Antal mellanlägg totalt 708 
   Summa 177000 
     
     
     
     
     
     
     
     
Totalsumma 6153000    

     
Alla 
maskingrupper 

13409000    
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Bilaga 6 Frigjorda operatörer 
Besparing på frigjorda operatörer. Ett dygn innehåller tre skift och en operatör kostar 833 000 
kr per år. 

Mjukbearbetning 

Robotcellen i slutet av varje maskingrupp frigör 0,1 operatörer/skift. 

0,1 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ö𝑟𝑒𝑟 × 3 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡 × 5 𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑟 × 833000 𝑘𝑟 ≈ 1,3 𝑚𝑖𝑙𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑘𝑟 

Härderi 

Elimineringen av den manuella hanteringen frigör 0,8 operatörer/skift. 

0,8 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ö𝑟𝑒𝑟 × 3 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡 × 2 𝑢𝑔𝑛𝑎𝑟 × 833000 𝑘𝑟 ≈ 4 𝑚𝑖𝑙𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑘𝑟 

Hårdbearbetning 

Robotcellen i början av varje maskingrupp frigör 0,1 operatörer/skift. 

0,1 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ö𝑟𝑒𝑟 × 3 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡 × 4 𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑟 × 833000 𝑘𝑟 ≈ 1 𝑚𝑖𝑙𝑗𝑜𝑛 𝑘𝑟 

Total återbetalning: 6,3 miljoner kr 

Total återbetalning utan frigjorda operatörer vid hårdbearbetning: 5,3 miljoner kr 
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