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Sammanfattning 
Verkstadsföretaget System 3R i Vällingby tillverkar den kundanpassade roboten WorkPartner 

1+ sedan september 2011 och önskar sänka ledtiden för tillverkningen. De vill även öka 

produktionstakten från ca fyra till sex robotar per månad. För att lyckas med detta måste 

processerna för att ta fram och montera roboten effektiviseras. Fokus för studien är att 

eliminera slöserier och effektivisera planering, inköp och montering. Under studien kartläggs 

de olika processerna, därefter analyseras nuläget och slutligen läggs förslag fram på hur dessa 

processer kan förbättras. Målet är att ta fram förbättringsförslag, både ändringar i nuvarande 

processer samt även vid behov utveckla nya processer för att göra produktionen effektivare.  

WorkPartner 1+ är en kundanpassad robot som betjänar andra bearbetningsmaskiner med 

paletter och verktyg. Roboten består av en basenhet, olika kombinationer av magasin och 

grippers. Ledtiden består av kontorsaktiviteter utförda av projektkoordinator, planerare och 

konstruktörer, därefter tid för inköp och slutligen montering. Projektkoordinatorn samordnar 

avdelningarnas arbete och leder varje projekt. Vissa delmontage monteras enligt prognos och 

andra köps in från leverantörer efter kundens beställning. 

Den nuvarande ledtiden har varierat från åtta veckor under inledningen av 2013 till 24 veckor 

en period under 2012, den kortare ledtiden under 2013 beror på en svagare orderingång. 

Enligt en undersökning är den värdeskapande tiden på kontoret endast några timmar, trots 

detta tar kontorsaktiviteterna ibland upp till tre veckor. Tid för inköp varierar, en vanlig 

leveranstid för inköpsartiklar är fyra veckor, för nykonstruktion kan det ta upp till sex veckor. 

Plock och montering tar ca fyra veckor, men effektiv tid är enligt en undersökning endast 60-

80 timmar. Den önskade ledtiden är åtta veckor även med en högre produktionstakt. 

Inköp är den begränsande faktorn för ledtiden då inköpstiden beror på leverantörernas ledtid 

som är svårare att påverka. För att garantera en ledtid på åtta veckor bör hållpunkter för de 

olika momenten anges för varje kundorder och avvikelser från planen ska uppmärksammas. 

För att lyckas med detta bör en tavla användas på kontoret där varje order skrivs upp och 

slutdatum för de olika momenten ska rapporteras till projektkoordinatorn.  

Detta arbetssätt säkerställer ledtiden för kontorsaktiviteterna och efter detta kan inköp ske. 

Inköpsavdelningen bör fokusera på strategi om kundorderpunkt genom att ha 

standardkomponenter på lagret och beställa in övriga komponenter för kundanpassningar. 

Plock före montering bör ske i direkt anslutning till monteringen. Om System 3R inför dessa 

åtgärder kan de med nuvarande produktions- och kontorskapacitet, samt produktionsmålet på 

sex robotar per månad, nå en ledtid på åtta veckor. 
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Abstract 
System 3R in Vällingby northwest of Stockholm, Sweden, manufactures the custom-made 

robot WorkPartner 1 + since September 2011 and they would now like to reduce the lead time 

to eight weeks. They also want to increase the production rate from four to six robots per 

month. To achieve this, the process to produce and assemble the robot needs to be more 

efficient. The focus of this study is to eliminate waste and improve the planning, purchasing 

and assembly of the WorkPartner 1+. The study will be conducted by identifying the various 

processes and then analyze the situation and finally propose how these processes can be 

improved. The goal is to provide suggestions for improvement, both changes to current 

processes, and also, if necessary, develop new processes to make the production more 

efficient. 

WorkPartner 1 + is a customized robot serving other processing machines with palettes and 

tools. The robot consists of a base unit, different combinations of magazines and grippers. The 

current flow, from a customer order to production, consists of various office activities 

performed by the project coordinator, planners, designers and purchase department. The 

project coordinator manages the departments’ work and leads every project. When the order is 

placed the components are purchased and after the delivery of components the robot is 

assembled. Some sub-assemblies are purchased based on forecast while others are assembled 

by suppliers according to a specific customer order. 

The current lead time has varied from eight weeks in the beginning of 2013, due to weaker 

customer demand, up to 24 weeks lead time during one period in 2012. According to a survey, 

the time for adding value in the office is only a few hours, although those office processes may 

proceed sometimes up to three weeks. Time for purchases varies, but the average delivery time 

is four weeks, for new construction it can take up to six weeks. Sorting and assembly takes 

about four weeks, but effective time is according to a survey only 60 to 80 hours. 

Purchasing is the limiting factor for the length of the lead time since the time for purchasing 

depends on the suppliers' lead time which is harder to influence. To guarantee a lead time of 

eight weeks gateways should be decided for the different processes and deviations from the 

plan should be analyzed. To achieve this, a white board can be used at the office for 

highlighting the dates when the processes in every order should be reported to the project 

coordinator. This method ensures that the time for purchasing and assembling is enough to 

maintain a lead time of eight weeks in total. 

The purchase department should focus on strategies for the customer order decoupling point by 

having standard components in the warehouse and order the components needed for 

customization. Picking components at the warehouse should be done directly before the assembly. 

If System 3R introduces these suggestions and with the current capacity of the office and in the 

production, the new production target can be reached, with a lead time of eight weeks.  
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Förord 
Detta examensarbete är avslutningen på mina studier till civilingenjör inom Maskinteknik, 

Industriell Produktion, på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Examensarbetet är 

utfört på företaget System 3R i Vällingby, Stockholm, under perioden januari till maj 2013. 

Syftet med arbetet var att tillämpa de kunskaper jag har erhållit under studietiden för att lösa 

en problemställning åt ett företag som en sista träning innan arbetslivet som civilingenjör. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare på System 3R, Thomas Karlsson, och alla på 

robotavdelningen som har hjälpt mig med mina frågor; produktionstekniker, inköpare, planerare 

och konstruktörer. Jag vill speciellt tacka montörerna för deras hjälp med tidstudien, för att de 

låtit mig vara med under monteringen av en robot och för att de visat mig hur de arbetar. 

Jag vill även tacka min handledare på KTH, Mats Bejhem, som har varit ett stort stöd under 

arbetet och som alltid har funnits där vid frågor och funderingar under hela min tid på KTH. 

Slutligen vill jag tacka min familj och min sambo för allt stöd och uppmuntran under min studietid. 

 

 

Stockholm maj 2013. 

 

Johanna Ruda 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utmaningarna inom tillverkande industri är idag många och komplexa bland annat på grund av 

global konkurrens. Produkter har korta livscykler, varianserna är stora och det är höga krav på 

flexibilitet och förmåga att snabbt svara på kundens efterfrågan.
1
 Ett företag kan definiera sin 

ställning mot konkurrenterna genom att prioritera fem olika prestationsfaktorer; kvalitet, 

flexibilitet, kostnad, tillförlitlighet och hastighet.
2
 Verkstadsföretaget System 3R i Vällingby 

prioriterar flexibilitet mycket högt genom tillverkning av kundanpassade robotar, samt kvalitet 

genom att erbjuda palettsystem med hög noggrannhet. Nu vill System 3R öka prestationsfaktorn 

hastighet genom att sänka ledtiden för roboten WorkPartner 1+ som lanserade i september 

2011. System 3R vill sänka ledtiden för att snabbare kunna erbjuda roboten till kunden. 

System 3R är ett verkstadsföretag som utvecklar och tillverkar effektivitetslösningar för annan 

verkstadsindustri. Roboten WorkPartner 1+ kan betjäna en till två maskiner i en 

produktionscell. Den är en kompakt enhet för byte av paletter på maskinbord eller i en spindel. 

WorkPartner 1+ är flexibel och kan anpassas efter kundens behov. Typiska applikationer är byte 

av arbetsstycke för fräsning och byte av arbetsstycke eller elektrod vid sänk- och trådgnistning. 

Produktionstakten av WorkPartner 1+ ska ökas då antalet tillverkade robotar ska ökas från cirka 

fyra stycken per månad till sex stycken WorkPartner 1+ per månad. System 3R vill sänka 

ledtiden för att kunna möta efterfrågan och samtidigt producera enligt den nya 

produktionstakten. 

1.2 Problemformulering och mål 

Problemformulering: 

 Hur kan ledtiden reduceras vid produktion av roboten WorkPartner 1+? 

Fokus för studien är att eliminera slöserier och effektivisera processerna; planering, inköp och 

montering. Studiens mål är att korta ledtiden från kundens beställning till leverans av roboten 

WorkPartner 1+. Fokus ligger på processen att ta fram den kundspecifika roboten och arbetet 

kommer att utföras genom att studera och kartlägga planering, inköp och montage. Resultatet 

av studien ska analyseras för att kunna lägga fram förslag på hur dessa olika moment kan 

förbättras. Målet är att ta fram förbättringsförslag, både ändringar i nuvarande processer samt 

även vid behov utveckla nya processer för att göra produktionen effektivare.  

  

                                                 
1
 Vokurka, R, O’Leary-Kelly, S, 2000. A review of empirical research on manufacturing flexibility. Journal of 

Operations Management, Vol. 18, nr 4, 485-501, s.485. 
2
 Slack, Nigel. 2010. Operations management. 6:e edition, s.39. Essex: Pearson Education Limited. 
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1.3 Avgränsningar 

Systemgränsen för arbetet är från att ordern kommer in från säljbolaget till orderavdelningen 

och slutpunkten är när roboten körs ut genom porten för leverans till kunden. Logistiken kring 

hur roboten skickas kommer inte att analyseras.  

Inköp av varje enskild komponent kommer inte att kartläggas, en studie över hur inköp 

fungerar kommer att genomföras och en rekommendation för inköpsstrategi kommer att 

rekommenderas. Planeringen kommer att studeras för att kartlägga hur tillverkningsorder till 

en robot planeras in och även hur arbetat planeras av de olika avdelningarna. 

Monteringen kommer att studeras i syftet att underlätta montörernas arbete med tanke på 

arbetsplatsens utformning och tillgängliga verktyg, instruktioner eller ritningar. Konstruktionen 

kommer inte att analyseras mer än om uppenbara ändringar skulle kunna underlätta montage. Det 

är arbetssättet och processerna på konstruktionsavdelningen som kommer att undersökas. Detta 

examensarbete kommer inte att fokusera på eventuella ekonomiska vinningar av åtgärderna. 

Antalet robotar som ska tillverkas per månad är ett fast antal och kommer inte att förändras.  

1.4 Metod 

För att kunna lägga fram förslag på förbättringar ska den nuvarande situationen på System 3R 

studeras noggrant. Flödet ska klarläggas, dvs. vilka moment som ingår i processen, från att 

ordern kommer in tills att roboten levereras till kund. Genom att ta reda på vilka faktorer som 

påverkar ledtiden kan dessa undersökas var för sig för att ta reda på hur mycket de inverkar på 

ledtiden. En värdeflödesanalys ska även genomföras för produktionen för att kunna identifiera 

förbättringsområden. System 3R arbetar med leantekniken 5S och montörernas arbetsplatser 

ska därför studeras för att undersöka om dessa kan förbättras och genom detta underlätta 

montörernas arbete. 

För att kunna definiera förbättringsområden ska planerare, inköpare, projektkoordinator och 

konstruktörer intervjuas, detta för att kunna klarlägga hur de idag arbetar med att konstruera 

roboten. Montörernas arbete ska observeras och analyseras samt att montörerna ska få 

möjlighet att komma med synpunkter på deras arbete. En litteraturstudie ska genomföras inom 

området lean med en studie av leanprinciper. Syftet är att redovisa förklaringar av 

leanbegrepp som kan vara användbara för att lägga fram förslagen, samt för att understödja 

rekommenderade åtgärder med teori från tidigare undersökningar.  

Två studiebesök kommer att genomföras och en intervju med en konsult inom 

produktionsutveckling. Syftet med detta är att skapa en förståelse för hur andra företag arbetar 

och klarlägga hur ledtiden kan reduceras och hållas vid produktion av kundanpassade 

produkter. Intervjuerna på besöken och med konsulten är semistrukturerade med öppna frågor 

och därefter diskussion kring svaren med respektive respondent. 

De kundorder som kommer in under studiens tidsram ska följas från kontraktsgenomgången 

tills att roboten monteras, packas och levereras. Detta kommer att vara till stor hjälp för att 

studera de problem som kan uppkomma och hur de hanteras idag. Dokument som rör 

respektive order ska samlas ihop och studeras, dvs. instruktioner för montering, 

tillverkningsorder och plocklista. När monteringen är kartlagd så ska inköp och planering 

analyseras genom att studera hur dessa aktiviteter sker idag och därefter kan förslag läggas 

fram på vad som kan förbättras. Studien ska påbörjas längst ned i flödet vid monteringen för 

att upptäcka de problem som montörerna kan möta och därefter följa dessa problem 

uppströms i flödet för att hitta grundorsaken. 
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1.5 Företagspresentation 

System 3R har ca 120 anställda och etablerades i Vällingby 1967, verksamheten är 

fortfarande kvar i samma byggnad som vid starten. System 3R är världsledande inom 

produktivitetshöjande metoder och verktyg till den tillverkande industrin, de har över 50 % 

marknadsandelar inom denna bransch. System 3R har säljkontor i 15 länder, distributörer i 

större industrinationer och produktion i Sverige och Schweiz.
3
 År 2001 köpte Georg Fischer 

AG, från Schweiz, System 3R International AB.  

Produkter som System 3R tillverkar och säljer är referenssystem, automationsutrustning som 

robotar och även mjukvara. Utveckling och produktion sker inom fem affärsområden: 

 Verktygssystem och kundanpassningar 

 Automation och system 

 Verktygssystem för precisionstillverkning 

 Service och kundstöd 

 Produktionsteknik 

System 3R tillverkar fyra olika robotar som skickas till kunder över hela världen; 

WorkPartner 1+, WorkPartner 2+, WorkMaster och WorkPal Compact Server. En 

konstruktionsavdelning ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av dessa robotar. För 

robottillverkningen har System 3R två elmontörer, två lageransvariga och sex montörer varav 

tre monterar WorkPartner 1+. 

1.6 Källkritik 

Teorierna som stödjer slutsatserna samt ligger till grund för åtgärsförslagen är hämtade från 

experter på respektive område genom vetenskapliga artiklar, böcker och intervjuer. För att 

kunna anse källan som tillförlitlig har kontroller genomförts för att säkerställa att liknande 

definitioner är vedertaget inom området, detta genom att studera annan litteratur som 

behandlar samma ämne. Förstahandskällor har främst används för att undvika att citat eller 

referat är fel återgivna i andrahandskällan. 

1.7 Nomenklatur 

ASW: ASW Client 5.50 ERP-system 

WPT1+: WorkPartner 1+ 

Standardtid: Beräknad tid för en operation samt respektive ställtid som anges i MRP-systemet. 

Teachning: Programmering av robot, inlärning av positioner i magasin. 

Plock: Plock av komponeter på lagret innan montering. 

  

                                                 
3
 https://www.system3r.com/3r/sw/worldwide/in-brief.aspx 
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2. Leanproduktion 
Lean kommer ursprungligen från Toyotas produktionssystem, TPS, som studerades av de 

amerikanska forskarna James P Womack, Daniel T Jones och Daniel Roos från MIT, 

Massachusetts Institute of Technology. De använde termen ”Lean” för att beskriva Toyotas 

resurssnåla arbetssätt samt lanserade begreppet ”lean production” genom boken The Machine 

That Changed the World, 1990.
4
  

2.1 Leanprinciper 

Leanproduktion består dels av styrningsprinciper, kvalitetssystem, arbetsmetoder, hantering 

av leverantörer och dels en strategi för produktion. Det är även ett tankesätt över hur ett 

företag kan se på produktion med tanke på planering, styrning och utförande. Syftet med 

leanproduktion är att kombinera dessa olika principer för att skapa ett produktionssystem som 

utnyttjar resurserna optimalt och producerar produkter efter kundbehov utan slöserier.
5
 

Startpunkten för ett införande av leanproduktion är att definiera värdet i produktionen. Värdet 

är det slutkunden önskar och betalar för, en produkt eller en service. Det är alltså inte 

företagets anställda som definierar värdet, det är vad kunden beställt som är det viktiga, inte 

vad som levereras. Nästa steg är att identifiera värdeflödet inom produktionen. Värdeflödet är 

de aktiviteter som måste utföras för att föra produkten från idé till färdig produkt, med hänsyn 

till både flöde av material och information. För att en produktion ska vara lean ska produkter 

tillverkas först när de behövs enligt principen Just in time. Det sista steget är att sträva efter 

perfektion genom att fortsätta effektivisera och tänka lean för att eliminera slöserier och 

optimera produktionen.
6
 

2.1.1 7 (+1) slöserier 
Produktionschefen på Toyota under 1930-talet, Taiichi Ohno, kom fram till att det fanns sju 

slöserier inom produktion och tanken var att dessa slöserier ska elimineras för en effektivare 

produktion.
7
 Ytterligare ett slöseri har adderats för att komma tillrätta med den outnyttjade 

kompetensen hos medarbetarna.
8
 

1. Överproduktion: Tillverka mer eller tidigare än vad som behövs. Detta binder kapital 

och ger en obalans i produktionen, det är bättre att tillverka lika mycket eller lite hela 

tiden. 

2. Väntan: Väntan på att nästa moment ska starta. Detta är outnyttjad tid som skulle 

kunna användas till produktion eller förbättringsarbete. Väntan gäller både väntan på 

material, processer eller andra medarbetare som är sena till ett möte. 

3. Transport: Onödig transport av material eller produkter. Transporten i sig tillför inget 

värde, det är endast transporten till kunden som kunden är beredd att betala för, inte 

transporter inom tillverkningen mellan olika processer. 

 

 

                                                 
4
 Lean Enterprise Institute, 2009. http://www.lean.org/whatslean/history.cfm. Cambridge: Lean Enterprise 

Institute Inc. 2013-03-05. 
5
 Shah, Rachna, Ward, Peter T. 2003. Lean manufacturing: context, practice bundles, and performance. Journal 

of Operations Management. Volume 21, issue 2, s.129-149. 
6
 Womack, James P, Jones, Daniel T. 2003. Lean thinking. Banish waste and create wealth in your company, 

s.16-26. London: Simon & Schuster UK Ltd. 
7
 Ibid, s.15 

8
 Petersson, Per, Johansson, Ola m.flera,2008. LEAN, Gör avvikelser till framgång! s.84. Bromma: Part 

Development AB, Part Media. 
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4. Överarbete: Att göra mer än vad kunden kräver och betalar för. Det kan vara produkter 

av högre kvalitet än vad kunden betalar för eller att medarbetarna utför onödiga 

arbetsmoment. Test och inspektioner är ibland slöserier då de kan vara opålitliga eller 

testar fel parametrar. 

5. Lager: Att lagra mer än vad som behövs. Material binder upp kapital, att lagra kan 

dölja problem genom att förseningar inte synliggörs samt att lager tar upp yta i 

fabriken. 

6. Rörelser: Onödiga rörelser hos medarbetarna. Rörelser som att sträcka sig efter 

verktyg eller gå och hämta material. Ergonomi kan även vara ett skäl till varför detta 

slöseri bör elimineras. 

7. Omarbete: Reparationer och omarbete som inte tillför värde till kunden. Omarbete 

krävs om defekta produkter tillverkas och resurserna bör användas för att lösa 

grundproblemet istället för att reparera skadade produkter. 

8. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet. Om företag inte utnyttjar de anställdas 

kunskaper kan möjligheter att förbättras gå förlorade.  Medarbetarna kan till exempel 

bli ansvariga för att leta slöserier på sin respektive arbetsstation. 

Genom att definiera dessa slöserier kan verksamheten förbättras med hjälp av medarbetarna.
9
 

2.1.2 Ledtid 
Ledtiden är tiden från att ett behov uppstår tills att behovet är tillfredsställt. Det finns olika 

definitioner av ledtid; ledtiden från kundens perspektiv, dvs. från att kunden lagt en order tills 

att produkten är levererad, samt ledtider inom produktionen som till exempel kan räknas från 

uttag av komponenter till att produkten är monterad och läggs in på ett färdigvarulager.
10

 

2.1.3 5S 
5S är en metod för att öka arbetsplatsens funktionalitet genom att skapa ordning och reda på 

arbetsplatsen. Montörer ska inte behöva lägga ned dyrbar tid på att leta efter verktyg eller 

fråga efter information. För att lyckas med att implementera 5S måste de anställdas attityd till 

införandet vara positiv och detta kräver att ledningen förankrar beslutet om att arbeta efter 5S 

på arbetsplatsen. De fem momenten inom 5S börjar på S från japanskan samt även i den 

svenska översättningen.
11

 

1. Seiri- Sortera: Sortera verktygen på arbetsplatsen efter vilka verktyg som används 

ofta, mer sällan eller inte alls. 

2. Seiton- Strukturera: Varje verktyg ska ha en egen plats. 

3. Seiso- Städa: Håll ordningen och se till att verktygen är på rätt plats. 

4. Seiketsu- Standardisera: Standardisera genom att bestämma vilka verktyg som ska 

finnas framme samt kom överens om städrutiner. 

5. Shisuke- Självdisciplin: Arbeta med att följa den nya standarden, både på golvet och i 

ledningen. 

När 5S är implementerat måste arbetet med att förvalta metoden påbörjas genom att från 

ledningen efterfråga resultat och förbättringar. Med processer som är förutsägbara kan 

slöserier elimineras och arbetsplatsen förbättras.
12
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2.1.4 5 Varför 
Reducering av slöserier är ett centralt begrepp inom lean, men det kan vara svårt för 

medarbetarna att upptäcka dessa slöserier. De svårigheterna som finns är att upptäcka 

slöseriet, att analysera det och att därefter hitta rätt åtgärder för att slöseriet inte ska uppträda 

igen. Ett enkelt verktyg för att underlätta detta problem är 5 Varför. Metoden går ut på att vid 

en avvikelse ställa frågan ”Varför?” fem gånger för att hitta grundorsaken till problemet.
13

 

Exempel enligt Tabell 1. 

Tabell 1 Avvikelse och analys för att hitta grundorsaken genom metoden 5 Varför. Ställ frågan ”Varför” fem gånger för att 

hitta grundorsaken och förhindra att avvikelsen sker igen14. 

5 Varför 

Avvikelse: En av sju skruvar drogs inte till rätt moment under monteringen. 

1 Varför Varför blev inte alla sju skruvar dragna till rätt moment? 

Svar: Montören missade att dra åt den sjunde skruven. 

2 Varför Varför missade montören den sjunde skruven? 

Svar: För att montören blev avbryten under monteringen av en kollega. 

3 Varför Varför ledde avbrottet till att montören missade skruven? 

Svar: Det var otydligt vilka skruvar som var åtdragna. 

4 Varför Varför var det otydligt för montören? 

Svar: Alla skruvar var skruvade i botten för hand. 

5 Varför Varför vara alla skruvar skruvade i botten så att de såg ut att vara 

åtdragna? 

Svar: För att enligt metodstandarden ska alla skruvar skruvas för hand i botten 

innan momentdragare används. 

Grundorsak: Brist i metodstandard angående hur skruvarna ska skruvas. 

Metoden 5 Varför kräver ett specifikt problem, ett större och mer generellt problem kan ha 

flera olika grundorsaker. Det är viktigt att ifrågasätta processen och inte någon medarbetare. 

Metoden bygger på förutsättningen att alla medarbetare gör sitt bästa och det som brister inom 

produktionen är metoder och standarder.
15

 

2.2 Just in time 

En av huvudprinciperna inom lean är Just in time och den bygger på att producera och leverera 

precis när produkten behövs, inte tidigare eller senare, utan precis när behovet behöver fyllas. 

Genom att arbeta på detta sätt kan slöserier elimineras när lagernivåerna sänks. Detta kräver 

dock en stabil och tillförlitlig produktion som ger ett förutsägbart flöde. För att kunna producera 

enligt Just in time krävs takt, kontinuerligt flöde samt dragande system, även kallat pull.
16
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2.2.1 Takt 
Takten är produktionsflödets puls och målet med takten är att utjämna produktionsflödet.

 

Takten beräknas enligt genomsnittligt kundbehov inom en tidsenhet, se ekvation 1. 

Kundbehovet är antal produkter som kunden behöver och tiden motsvarar tidsperioden för detta 

behov. Takten får enheten enheter per dag, enheter per timme eller motsvarande beroende på 

behovets storlek. Takttiden står för produktionsplanerad tid per takt enligt ekvation 2. 

 

     
         

   
             ⁄     (1) 

 

        
                       

    
        

      

   

  

   
    ⁄⁄   (2) 

Syftet med takttiden är att visualisera försäljningstakten utifrån den produktionsplanerade 

tiden. Detta ger medarbetarna möjligheten att få en enkel återkoppling till om leveransen är i 

tid eller inte. Det är lättare att se avvikelser genom att uppmärksamma när takttiden inte följs. 

Genom att arbeta mot en takttid uppmärksammas dessa avvikelser direkt istället för att 

försening märks först senare i flödet. När takttiden inte används kan det vara svårt att spåra 

förseningen och hitta grundorsaken. För produktion med långa takttider kan takttiden delas 

upp i mindre delar för att det ska vara enklare att arbeta efter takten. Genom detta arbetssätt 

kan avstämningar göras med kortare intervall för att upptäcka avvikelser från planeringen.
17

 

Takt är uträknat efter ett visst kundbehov och cykeltid är utifrån vad som kan tillverkas i 

produktionssystemet, oberoende av kundbehovet. Cykeltid är således beroende av de tekniska 

förutsättningarna genom att cykeltiden anger hur snabbt det är möjligt att producera. 

Takttiden bör vara mindre än cykeltiden för att kundbehovet ska kunna tillfredställas.
18

 

2.2.2 Kontinuerligt flöde 
Ett kontinuerligt flöde inom produktion betyder att produkter och material ska vara i ständig 

rörelse. Detta kan vara svårt att uppnå i praktiken men målet är att sträva efter så korta stopp- 

och ställtider som möjligt. Genom att arbeta för ett kontinuerligt flöde elimineras slöseriet 

väntan och ledtiden blir kortare. För att nå detta mål bör det vara ett kort avstånd mellan 

processerna, små buffertar, små förpackningsenheter och frekventa transporter.
19

 

2.2.3 Push- och Pull-flöde 
Det finns två principer för materialflöden inom tillverkning; push och pull. Push används 

vanligen inom massproduktion och mer traditionell industri. Denna form av styrning av 

produktionen bygger på prognoser över förväntad försäljning. Produkterna trycks alltså 

genom systemet genom att styrningen meddelar det första produktionssteget i flödet om hur 

mycket som ska tillverkas. Ett pull-system är istället dragande genom att information om 

kundorder inkommer till det sista produktionssteget. Därefter signalerar lagret eller den sista 

processen om att produkter måste tillverkas av steget före. Genom pull-systemet hålls 

lagernivåerna nere och det blir korta ledtider.
20
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2.3 Produktionssystem 

Ett produktionssystem ser ut på olika sätt beroende på förutsättningarna, det kan vara vilken 

produkt som ska tillverkas och i vilka mängder. Målsättningen med utformningen av systemet 

är att utnyttja resurserna effektivt, ha korta genomloppstider med en hög flexibilitet. Det 

handlar om att basera tillverkningen på efterfrågan för att inte tillverka för mycket eller fel 

produkter. Fast position används när stora objekt som flygplan eller fartyg ska tillverkas. 

Funktionell verkstad betyder att verkstaden är maskinorienterad med samma sorts maskiner 

på varje område, dvs. fräsar och svarvar för sig. Funktionell verkstad kan även tillämpas för 

likande montage inom samma område. I en flödesorienterad verkstad tillverkas likartade 

produkter tillsammans. Detta är vanligt vid höga volymer och vid små variationer. Produktion 

genom lina betyder att maskinerna placeras i ordning efter hur produkterna tillverkas. Detta är 

vanligt vid standardiserade produkter och massproduktion.
21

 

2.4 Standardiserat arbetssätt 

En standard är den överenskomna metoden för att utföra ett arbete, styra produktionen eller 

förvara material. Standarden måste vara känd och gemensam, om en bättre lösning upptäcks 

så ska standarden uppdateras. Den är inte bestämd och fast för all framtid utan måste 

förbättras för att det ska vara någon mening med att fortsätta använda standarden. 

Standardisering är en viktig del inom lean och används för att upptäcka avvikelser och för att 

bidra till förutsägbarhet. För att kunna säga att något fungerar sämre eller onormalt bör ett 

normalläge definieras med hjälp av en standard. Först genom att veta hur något bör göras så 

kan en avvikelse uppmärksammas. Att något fungerar sämre upptäcks ofta men det är svårare 

att bestämma vad det är som avviker om det inte finns några rätt eller fel i processen.
22

  

För att få en organisation med goda resultat måste avvikelser upptäckas och lösas. För att 

lyckas med detta är det viktigt att medarbetarna är engagerade och förstår vikten av att anmäla 

avvikelser och arbeta med att samma problem inte ska uppstå igen.
23

 

En metodstandard beskriver det manuella arbete som måste utföras för en viss process. Att 

arbeta efter en metodstandard är fördelaktigt med tanke på säkerhet och ergonomi, kvalitet 

och effektivitet. Säkerheten och ergonomi påverkas genom att standardisera användandet av 

hjälpmedel även om det tar längre tid att utföra momentet. Då behöver inte montörerna stressa 

och arbeta utan detta verktyg utan de förstår att det är godkänt att det eventuellt tar lite längre 

tid att utföra momentet. Det blir en jämnare kvalitet på produkten genom att alla montörer 

använder samma metoder vilket ger mindre variationer. Effektiviteten ökar genom att det just 

nu bästa sättet att utföra ett arbete på används av alla montörer.
24
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För att skapa en arbetsstandard som följs är det bäst att låta de som utför arbetet själva forma 

standarden. De har troligen bättre översikt över momentet och kan förklara det utan onödiga 

tillägg. Att själva skapa standarden förankrar den även hos dem som kommer att arbeta efter 

den. Efter att standarden är framtagen kan ledningen eller närmsta chef godkänna standarden 

innan den tas i bruk. Vid skapandet av en standard kan följande steg följas: 

1. Skapa en förståelse för behovet av en standard. 

2. Skapa en första standard. 

3. Provkör denna standard. 

4. Tidsätt standarden.
25

 

Genom att tidsätta standarden får medarbetarna en bild av hur lång tid momentet ska ta att 

utföra. Avvikelser kan nu enkelt upptäckas och det blir enklare att planera produktionen när 

medarbetarna vet hur lång tid som behövs för olika steg i processen. För att en metodstandard 

ska vara användbar bör den vara dokumenterad och gärna visuell med bilder, den bör vara 

kortfattad och beskriva det viktigaste. Medarbetarna bör tillsammans arbeta för att uppdatera 

standarden och uppmärksamma avvikelser. Avvikelser som beror på en bristfällig standard 

ska generera en förbättring av standarden så att samma avvikelse inte uppkommer igen.
26

 

2.5 Värdeflödesanalys 

För att genomföra ett lyckat förändringsarbete är det önskvärt att ta fram en rättvis bild över 

hur produktionen fungerar idag. En värdeflödesanalys är en metod för att skapa en bild av det 

nuvarande flödet inom produktionen. Detta nuläge analyseras för att därefter skapa en ny 

karta över önskat värdeflöde. Först definieras värdet i produktionen och därefter kartläggs 

flödet samt information om de olika processerna. Både flödet av material och produkter ska 

kartläggas samt informationsflödet. Vid analysen av nuläget kan principer från leanproduktion 

användas för att förbättra flödet.
27
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2.6 Kundanpassad montering 

Vid kundanpassad montering beror ledtiden till stor del på materialinköp och tid för montering. 

Standardprodukter kan tillverkas och köpas direkt från en lagerhylla, men för kundanpassade 

produkter blir det mer komplicerat och det kan ta längre tid innan kunden får produkten. 

2.6.1 Kundorderpunkt 
Kundorderpunkten är den punkt när material eller en produkt knyts till en specifik kundorder. 

Innan kundorderpunkten är produktionen prognosstyrd och efter kundorderpunkten är 

produktionen direkt styrd av kundbehovet.
28

 Ledtiden påverkas av vart företaget har placerat 

sin kundorderpunkt. Produktion mot lager ger kortast leveranstid då produkten hämtas direkt 

från lagret vid kundorder och skickas till kund. Om kundorderpunkten istället ligger innan 

konstruktion tar det mycket längre tid innan kunden får sin produkt.
29

 Figur 1 visar olika 

kundorderpunkter längs en förädlingskedja.  

 
Figur 1 Kundorderpunkt (KOP) i förädlingskedjan, innan KOP är produktionen prognosstyrd och efter KOP är 

produktionen kundorderstyrd. Ledtiden är kortare om kunden direkt kan hämta produkten från ett lager vid produktion mot 

lager. 

Montering mot kundorder baseras på att alla komponenter ska finnas tillgängliga på lager för 

att monteras när en kundorder anländer. Produktion mot kundorder betyder att konstruktionen 

är klar men inköp och tillverkning startar först när en kundorder finns.
30
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2.6.2 Produktionsstrategi 

Produktionsstrategin för en produkt bör vara olika beroende på om produktionen är prognos- 

eller kundorderstyrd, se Tabell 2. Produktionen delas upp i ett flöde som startar med material 

som inkommer från leverantören till att produkten levereras till kunden. Uppströms i flödet 

innan kundorderpunkten bör produktionen sträva efter att producera produkter till ett lågt pris 

och se till att rätt komponenter finns tillgängliga tills att en kundorder inkommer. 

Produktionsuppgiften nedströms handlar istället om att ha korta och säkra ledtider och 

producera enligt kundordern.
31

 

Tabell 2 Produktionsstrategier uppströms och nedströms KOP. Innan KOP bör produkterna vara av standardutförande och 

produceras till en låg kostnad. Nedströms KOP kan produkterna ha större skillnader och design, flexibilitet samt 

leveranshastighet är ordervinnare.32 

 Uppströms KOP Nedströms KOP 

Marknader och produkter 

Produkttyp Standard Special 

Produktbredd Förutbestämd, smal Bred 

Efterfrågan Hög volym, stabil Låg volym, stor variabilitet 

Ordervinnare Pris Design, flexibilitet, leveranshastighet 

Kvalificerare Kvalitet, leveransprecision Pris, kvalitet, leveransprecision 

Produktion 

Process Flödesorienterad Flexibel 

Kapacitetsstrategi Ingen överkapacitet Viss överkapacitet 

Försörjningskedja Fysiskt effektiv Marknadsresponsiv 

Kvalitetsfokus Processkvalitet Produktkvalitet 

Organisation Centraliserad Decentraliserad 

Material- och 

produktionsstyrning 

Utjämnad produktion, 

taktstyrd materialplanering 

Lagerlös planeringsstrategi, tidsfasad 

materialplanering, MRP exekvering 

Prestationsmätning Kostnad, produktivitet Flexibilitet, leveranstider 

Utvecklingsprioritet Kostnadsreduktion Ledtidsreduktion 

2.6.3 Ledtid vid produktion mot kundorder 
Vid produktion av kundanpassade produkter är det viktigt att planera så att produkten kan 

levereras till kunden inom den överenskomna ledtiden. Enlig konsulten Björn Langbeck, 

Swerea IVF, betyder detta att både kontorsaktiviteterna samt själva monteringen måste vara 

styrd enligt en planering. Administrationen och konstruktionen på kontoret måste utföras så att 

komponenter kan köpas in i tid och så att monteringen kan genomföras när detta planerats in. 

För att säkerställa detta har Björn Langbeck tagit fram en metod som bygger på att alla order 

skrivs upp på en tavla på kontoret, tanken är att det ska vara ett visuellt verktyg som ger en 

enkel överblick över den kommande produktionen. För varje moment som ska utföras 

antecknas ett planerat slutdatum. Genom detta kan varje order följas och ledtiden säkerställs 

genom att alla inblandade vet när alla underlag måste vara klara för att inköp ska kunna starta i 

tid. Avvikelser från planeringen upptäcks även tidigare och extra resurser kan sättas in i tid för 

att inte leveransen ska bli försenad. Björn Langbeck har under ett uppdrag hos en kund, med 

kundanpassad produktion, infört en regel att tiden mellan att ordern kommer in tills att kunden 

ska få ett leveransdatum är bestämd till exempelvis fem arbetsdagar. Om detta inte är möjligt 

ska kunden kontaktas inom denna tidsperiod för att alla eventuella frågetecken ska rätas ut.  

                                                 
31
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2.6.4 Modulindelning 
För att reducera ledtiden kan parallella flöden skapas inom produktionen, delmontage utförs 

parallellt för att därefter sammanställas till en färdig produkt. Modulindelning gör detta 

arbetssätt möjligt genom att produkten delas in i moduler med bestämda gränssnitt mellan 

komponenterna.
33

 För kundanpassade produkter är detta arbetssätt att föredra då 

modulindelning är ett verktyg för att bryta ned produkten i mindre hanterbara enheter. 

Modulerna är byggblock och tack vare det väl definierade gränssnittet modulerna emellan kan 

de lätt kombineras på olika sätt.
34

 

Gunnar Erixon presenterar metoden Modular Function Deployment (MDF) i sin 

doktorsavhandling med samma namn. Metoden bygger på fem steg för hur en produkt kan 

delas in i moduler: 

1. Definiera kundvärdet 

2. Välj tekniska lösningar 

3. Generera koncept 

4. Utvärdera koncept 

5. Förbättra varje modul 

Dessa steg kan följas i en följd men ibland kan flödet vara mer komplicerat vid framtagning av en 

ny produkt. Rekommendationen är dock att varje steg ska vara genomfört innan nästa påbörjas.
35

 

2.7 Studiebesök Toyota Material Handling Group 

Toyota Material Handling Group tillverkar truckar och har produktion i Frankrike, Italien och 

Mjölby, Sverige. Tillverkningen i Toyotas fabriker sker enligt Toyota Production System, 

TPS. Huvudprincipen med TPS är att förbättra processerna och eliminera slöserier. Toyota 

strävar efter att deras metoder ska ge en högre produktivitet och att de ska kunna möta 

kundernas förväntningar på produktens kvalitet och pålitlighet. Fördelarna med TPS enligt 

Toyota är; inneboende kvalitet, minskade kostnader, leveranssäkerhet, miljöansvar och 

säkerhet för medarbetare och kunder.
36

 

Enligt Tracy Rylance, Customer Relations Manager, började arbetet med att övergå till TPS 

efter att den dåvarande ägaren av fabriken BT Industrier förvärvades av Toyota Industries 

Corporation (TICO) år 2000. BT Industries grundades 1946 i Bromma och tillverkningen av 

truckar startade två år senare. Verkstaden flyttade till Mjölby 1952 och den nuvarande 

fabriken invigdes 1968.
37

 Det första som introducerades i fabriken i Mjölby var 5S för de 

gemensamma arbetsplatserna och lagerutrymmen. Tracy Rylance betonar att det är viktigt att 

ge införandet tid och fokusera på ordning och reda innan gemensamma standarder upprättas. 

Först när en stabil grund är lagd kan arbetet med att förbättra processerna inledas. 
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Toyota tillverkar enligt principen Just in time och har flera linor för de olika delmontagen. 

Det tog några år innan alla produktionsavsnitt gjordes om till linjeproduktion och därför är 

linorna i olika faser i sin utveckling mot en leanproduktion. 

Ett verktyg som Toyota använt i fabriken i Mjölby är Yamazumi. Metoden bygger på att alla 

arbetsmoment studeras noggrant, i Toyotas fall användes videogranskning av montörernas 

arbete. Arbetet delas upp i olika moment och tidsåtgången för varje moment anges. Genom 

detta kan en sekvensering utföras och innehållet i varje arbetsstation längs linan visualiseras 

på en stor tavla nära produktionen. Takttiden anges även på tavlan och en önskad takttid 

markeras som ett målvärde att nå efter effektivisering av processerna enligt Tracy Rylance. 

På en av linorna användes bilder, se Figur 2, för att visuellt synliggöra kvalitetsproblem i 

produktionen. Produktionsledaren markerade direkt på ritningen vilken del som hade 

kvalitetsbrister, antingen rena fel på komponenten eller om komponenten är svår att montera. 

Detta gör att återkommande problem uppmärksammas och det blir enkelt för övriga i gruppen 

att se vad som behöver förbättras. 

 

Figur 2 Kvalitetsuppföljning genom markeringar i ritningar. Flera markeringar tyder på att problemet är återkommande 

eller på att det upptäcks nya problem vid det området under monteringen. 

Tracy Rylance berättar att produktionen har ökat med i stort sett samma personalstyrka på 

grund av TPS. I början var montörerna något skeptiska till förändringarna men när de såg hur 

mycket bättre det blev efter införandet så efterfrågades förändringar även på de avdelningar 

som haft flest motståndare.  
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2.8 Studiebesök Petersen Machinery 

Petersen Machinery i Götene är ett företag med 60 anställda som tillverkar 

kantvikningsmaskiner, maskingradaxlar och klippsträckor. I Götene arbetar 45 personer varav 

30 stycken i produktionen, resterande anställda arbetar i Danmark, Kina och USA inom sälj 

och service. Den bearbetning som utförs i Götene är svetsning, kapning samt fräs- och 

svarvbearbetning. Produktionschefen Tomas Lindblom berättar att produktionen är 

kundorderstyrd till största delen med undantag för vissa storsäljare som tillverkas efter 

prognos. Smådetaljer tillverkas i batcher och läggs på lager för att finnas tillgängliga för 

montering. 

Från att ordern kommer in från säljavdelningen tar det ca en vecka för standardmaskiner 

innan ordern är behandlad och bekräftad till kunden. Om nykonstruktion krävs kan det ta två 

veckor för anpassade verktyg eller upp till åtta veckor för mer avancerade tillägg. För att 

lämna en uppskattad ledtid till kunden redan vid beställningen av en maskin anger 

konstruktionschefen och produktionschefen en ledtid till säljarna, ledtiden revideras vid behov 

när ordern bekräftas. Ledtiden för standardmaskiner är ca åtta veckor och ledtiden för 

anpassade maskiner är upp till 12 veckor. 

För att säkerställa ledtiden hålls ett uppföljningsmöte varje vecka för respektive order med 

kontroller över hur tillverkningen fortskrider enligt Tomas Lindblom. Närvarande vid mötet 

är ansvariga från säljavdelningen, konstruktionsavdelningen, inköpsavdelningen, planerare 

och produktionschef. Genom dessa möten kan varje order kontrolleras och brister eller andra 

problem i tillverkningen upptäcks i tid. Varje morgon hålls ett morgonmöte vid en tavla där 

brister uppmärksammas. Tavlan uppdateras så att alla montörer och operatörer vet vilka 

brister som finns. 
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3. Produktionsflöde WorkPartner 1+ 
Den nuvarande situationen på System 3R har studerats i syfte att ta fram rekommendationer 

på åtgärder som kan införas för att sänka ledtiden. Studien bygger på intervjuer med; ansvarig 

planerare, ansvarig inköpare, konstruktionsavdelningen och produktionstekniker, samt 

närvaro på kontraktsgenomgångar för de order som inkom under tiden för studien. Statistik 

från tidigare levererade robotar har inhämtats från ASW:en för att analyseras. 

3.1 WorkPartner 1+ 

WorkPartner 1+, se Figur 3, är en hanteringsrobot för växling av paletter på maskinbord samt 

växling av verktyg. Det finns olika möjligheter att kombinera robotens ingående delar och roboten 

kan anpassas för att användas till en eller två maskiner även av skilda fabrikat samt med skilda 

bearbetningsteknologier. WPT 1+ är lika väl lämpad för fräsmaskiner, slipmaskiner som sänk- 

och trådgnistar. Roboten är effektiv vid en-stycks-tillverkning samt även vid serieproduktion. 

 

Figur 3 WorkPartner 1+, hanteringsrobot med magasin för verktygsförvaring. 
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WPT 1+ består av en basenhet och olika magasin, se Figur 4, samt övriga tillval som grippers 

och antenn. Genom att olika antal magasin kan installeras har roboten en hög flexibilitet och 

det finns möjlighet att komplettera med magasin efterhand, ett till tre stycken magasin kan 

installeras totalt. 

 

Figur 4 Basenhet med armpaket monterat på en axel samt elskåp till vänster. Heavymagasin och lightmagasin, båda med 

tonade glasdörrar. Heavymagasinet kan förvara tyngre paletter och lightmagasinet kan förvara lättare verktyg eller paletter. 

Heavymagasin är för större och tyngre paletter. För heavymagasin kan även en laddhylla och 

en torkstation monteras. Lightmagasin är ett smalare magasin med möjlighet att förvara 

hängande verktyg eller arbetsstycken.  

Roboten finns även i en vänster och en högerversion beroende på hur roboten ska installeras. 

Anledningen till dessa två versioner är antingen för att det ska vara enkelt att genomföra 

underhåll av motorn utan att behöva flytta roboten eller på grund av estetiska skäl som att 

elskåpet inte bör sitta på framsidan. Det kan även bero på att utrymmet begränsas av annan 

utrustning nära maskinen och elskåpet måste sitta på en viss sida av roboten. Det som skiljer 

dessa vänster och högerversionen åt är vilken sida motorn och en givare monteras på basplattan. 
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Tillvalen för WPT1+ kan vara olika sorters grippers, kåpsatsen går att få i olika lack, ID-kit 

och lampor i taket är valbart, se Figur 5 för indelning av roboten. Basenheten monteras på en 

bestämd plats av en montör. Kundanpassningen som består av magasin och tillval monteras 

av en montör per robot, två montörer monterar kundanpassningen på heltid. 

 

 

Figur 5 Indelning av WPT1+. På packnivån är roboten klar att skickas till kunden. Basenheten ser likadan ut för alla 

WPT1+robotar. Kundanpassningen består av submodulerna magasin och tillval. 
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3.2 Produktionsflöde 

Produktionen av roboten WorkPartner 1+ sker efter kundorder. Först av allt sker en förfrågan 

från kunden och därefter sker en förstudie, teknisk studie, offertframtagning och godkännande 

av offerten av säljbolaget med stöd av konstruktion då större ändringar av roboten efterfrågas. 

Det är alltså externa 3R-säljbolag som förmedlar kontakten med kunden. När den färdiga 

ordern kommer in till System 3R startar flödet beskrivet nedan.  

3.2.1 Verkligt flöde 
När ordern kommer in skickas en inbjudan ut för en kontraktsgenomgång av 

projektkoodinatorn. Kontraktsgenomgången är ett möte mellan projektkoordinator, ansvarig 

konstruktör, planerare och en offertingenjör. Under detta möte fastställs hur 

kravspecificationen ska uppfyllas, samt vad som behöver utredas vidare. En layout har tagits 

fram under säljprocessen av offertingenjören för att schematiskt visa var roboten ska 

installeras med tillhörande maskiner. Efter kontraktsgenomgången förs en diskussion med 

kunden för att utreda eventuella frågetecken och tveksamheter innan konstruktören börjar sitt 

arbete. Projektkoordinatorn upprättar även en startrapport efter detta inledande steg. I denna 

rapport identifieras de processteg som tillhör ordern och ansvariga noteras i rapporten; 

konstruktör och eventuell uppdatering av mjukvara eller liknande. Projektkoordinatorn är 

även ansvarig för att all dokumentation om produkten samlas och sparas under respektive 

projektmapp. Se Figur 6 för verkligt flöde. I flödesschemat står PO för ”Purchasing order” 

och kontrollpunkter är markerade i blått.  

Det är projektkoordinatorn som avgör om ett projekt ska stoppas eller fortgå om kunden vill 

ändra kraven på roboten. Om ändringen är mindre kan projektet fortgå, men större ändringar 

som gör tidigare kontroller irrelevanta kräver att projektet börjar om från den första 

nödvändiga omkontrollen. Eventuella ändringar ska dokumenteras i startrapporten. 

Ordererkännandet består av ett meddelande från projektkoodinatorn med bifogad startrapport 

till alla som ordern berör att denna order nu inletts. Det som sker är ett internt erkännande av 

ordern efter att diskussionen med kunden är färdig. De processer som startar efter 

ordererkännandet är att robotens struktur tas fram av konstruktion vilket genererar 

framtagning av ritningar och stycklista. När konstruktionen är färdig skickas ett meddelande 

till planeringen om att konstruktionen är färdig. Strukturen är nu färdigställd och 

tillverkningsorder kan skapas. 

Orderläggning sker av planeraren och detta genererar en behovsförfrågan till inköp. Ordern 

läggs in i ASW:n och inköp kan startas. Om order ligger långt fram i tiden sker inköp inte 

direkt utan bakåtplanering används från beräknat leveransdatum. Varje komponent har en 

leveranstid angiven i materialplaneringssystemet och komponenterna beställs inte hem förrän 

de behövs för montage. Samtidigt som orderläggningen sker ett externt ordererkännande till 

säljbolag och kund genom att planeraren skickar alla uppgifter till orderavdelningen för att 

bekräfta ordern. 

Ungefär fyra veckor veckor innan leveransdatum lägger planeraren ut en skarp order genom 

att alla tillverkningsordrar som ingår i roboten skrivs ut. Alla plocklistor skrivs även ut och 

brister kontrolleras. Ibland saknas komponenter på grund av förseningar eller att de inte är 

beställda. Plocklistorna läggs i ordermappar med respektive order och lämnas till 

lagerpersonalen för att plockas. 
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Figur 6 Nuvarande flöde WPT1+. Flödet är seriellt och de olika avdelningarna samarbetar för att ta fram roboten. 
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Efter att komponenterna är plockade ur lagret utförs montaget och därefter kan roboten testas, 

det är då kvaliteten och funktionen testas. Ett testprotoll upprättas genom att montören fyller i 

ett kvalitetcertificat. Under leveransbesiktningen är det robotens konstruktion som inspekteras 

samt fotograferas, detta för att kunna avgöra om skador uppkommit under frakt eller om de 

fanns redan innan leverans. Kontrollen av konstruktionen sker genom att den som utför 

leveransbesiktningen gör en jämförelse med startrapporten om vad roboten bör innehålla. 

Slutlig avrapportering i startrapporten sker även under leveransbesiktningen av denna 

kontrollant. 

Packning av robot i trälåda sker direkt innan leverans. Roboten packas i samma trälåda 

oberoende av vart den skall levereras, dvs både för flyg, båt eller transport med lastbil. 

Följande moment ingår inte i studien eftersom att de sker efter leverans; Installation av 

roboten utförs ofta av ett dotterbolag i det land som roboten skickats till. Efter installation 

fylls en lista i för att säkerställa att eventuella fel på roboten eller problem vid installationen 

uppmärksammans. Denna lista kallas ”After Installation Checklist”, AIC.  

 

3.2.2 Flöde enligt verksamhetshandbok 
Verksamhetshandboken beskriver hur processen borde se ut vid hanteringen av en kundorder 

för alla robotar eller andra produkter. Enligt denna verksamhetshandbok följs 

kontraktsgenomgången direkt av ett internt ordererkännande vilket betyder att diskussionen 

med säljbolaget redan ska vara avklarat och alla frågor ska vara besvarade i startrapporten. 

Detta är inte fallet då flera frågetecken ofta kvarstår, samt att nya frågor uppkommer vid 

kontraktsgenomgången. Se Figur 7 för flödet enligt verksamhetshandboken. 

Efter det interna ordererkännandet sker fem parallella aktiviteter enligt 

verksamhetshandboken. Dock sker dessa aktiviter sällan i verkligheten. 

Konstruktionssavdelningen är närvarande vid kontraktsgenomgången och utarbetar 

strukturen, men elavdelningen och mjukvaruavdelningen kopplas bara in vid behov. 

Utveckling av mjukvara till roboten är frikopplat från flödet för beställda robotar om inte 

kunden specifikt efterfrågat en ny funktion. I detta fall kan mjukvaran införas i endast denna 

robot eller så beslutas det att ändringen ska slå igenom i alla robotar framöver. 

Provningsinstruktioner finns inte i dagsläget utan montörerna använder kvalitetscertificat som 

en form av instruktion. Marknadsavdelningen kopplas inte in i processen då den reklam som 

skickas med roboten är enligt standard och inte anpassas efter robotens specifikationer. 

Efter konstruktionen är färdigställd ska en konstruktionsgenomgång hållas. För WPT 1+ som 

ofta har mindre eller kända kundanpassningar kan genomgången hållas enskilt av respektive 

ansvarig enligt verksamhetshandboken. I dagsläget rationaliseras dessa genomgångar bort då 

antalet inblandade är begränsat och de lätt kan kontakta varandra utan ett formellt möte. 

Grundtanken med konstruktionsgenomgången är att eventuella brister ska noteras, samt att 

kravspecifikationerna ska behandlas för att säkerställa att det som tagits fram är vad som 

efterfrågats. Exempel på krav som ska uppfyllas är att stycklistan innehåller samtliga detaljer 

för leveransen, att kvalitetskraven är uppfyllda, samt krav på enkel installation och 

användarvänlighet.  
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Figur 7 Flöde enligt verksamhetshandbok, detta flöde gäller alla olika robotar som tillverkas. Flödet har betydligt fler 

kontrollpunkter än i verkligheten.  
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Leveransbevakning anges som en kontrollpunkt enligt verksamhetshandboken och ska ske 

kontinuerligt tillsammans med inköpet. En leveransavstämning ska ske efter plock av 

projektkoordinatorn för att jämföra vad som ska byggas mot vad som beställts. Därefter kan 

monteringen starta och roboten kan färdigställas för leverans. 

 

Den stora avvikelsen från verksamhetshandboken är antalet kontrollpunkter. I 

verksamhetshandboken anges sju kontrollpunkter, men i verkligheten utförs endast fyra 

kontroller, se Tabell 3. Det har varit många brister under inledningen av studien vilket tyder 

på att leveransbevakning inte sker kontinuerligt. Under momentet skarp order skrivs varje 

tillverkningsorder ut, men ingen kontroll utförs för att jämföra plocklistan med startrapporten. 

Leveransavstämning innan montering sker endast de gånger montören tittar igenom 

startrapporten vilket inte är en bestämd rutin.  

Tabell 3 Kontrollpunkter, jämförelse mellan verksamhetshandbok och verkligt flöde. Enligt verksamhetshandboken finns fler 

kontrollpunkter än i verkligheten. 

Kontrollpunkter Verksamhets- 

handbok 

Verkligt 

flöde 

Kontraktsgenomgång X X 

Konstruktionsgenomgång X  

Leveransbevakning X  

Skarp order  X 

Kontroll av plocklista X  

Leveransavstämning X  

24 h-test X X 

Leveransbesiktning X X 
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3.2.3 Nuvarande ledtid 
Ledtiden har varierat under år 2012 och starten av 2013 enligt Figur 8. Detta beror på att 

produktionen precis startat under inledningen av år 2012, samt att orderstockens storlek 

varierat. Ledtiden under början av år 2013 är lägre dels på grund av att produktionstakten ökat 

något mot slutet av året, samt även på grund av en sämre orderingång under slutet av år 2012. 

Den totala medelledtiden är 14,7 veckor under denna period. 

 

Figur 8 Förändringen av ledtiden för 2012-2013, variationen beror till stor del på förändringar i orderstockens storlek. 

Nedgången från årsskiftet 2012/2013 beror på minskad orderingång. 

Två order har följts från att de kom in från säljbolaget, tills att roboten levererades från 

System 3R, detta för att ge exempel på hur ledtiden är uppdelad mellan de olika momenten i 

flödet. Dessa två robotar skickades till kunderna A och B. Den totala ledtiden var 70 dagar 

(10 veckor) för Kund  A och 54 dagar (ca 7,7 veckor) för Kund B, se Figur 9. Roboten till 

kund A blev något försenad på grund av konstruktionsfel. En detalj fick ritas om och köpas in, 

därefter kunde monteringen slutföras. 

 

 

Figur 9 Ledtid för kund A och B, kund B låg inom önskad ledtid men kund A fick en längre ledtid. Monteringen av 

kundanpassningen blev försenad på grund av fel i konstruktionen.  
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Efter intervjuer med planerare, projektkoordinator och konstruktörer uppskattades följande 

uppdelning av tid mellan momenten under år 2012. Orderstocken var då större och det 

tillverkades inte lika många robotar i månaden. Se Figur 10 för uppskattad uppdelning av 

moment för tidigare order, punkten anger startdatum för momentet. Detta skulle ge en total 

ledtid på ca 12 veckor. Ledtiden har dock varit längre än 12 veckor enligt figur 8 vilket tyder 

på att många moment troligen tagit längre tid under 2012. Detta kan bero på att då plocket 

uppges starta 4 veckor innan planerad leverans kan tiden mellan momentet orderläggning och 

plock vara väsentligt längre. Tiden för konstruktion kan även vara längre om det är en robot 

med nykonstruktion som ska tas fram. 
 

 

Figur 10 Uppskattad ledtid under 2012. Inga tidsmål definieras under processen utan arbetet fortlöper tills att alla moment 

är utförda. Det är endast leveransdatum som uppmärksammas. Plock av komponenter sker långt före monteringen. 

Ledtiden kan delas upp i tre delar; kontorsaktiviteter, tid för inköp och tid för produktion. Tid 

för produktion behandlas under kapitel 5. Värdeflödesanalys. Tid för inköp är fast då denna 

tidsperiod beror på komponenteras inköpstid alternativt planerad starttid för monteringen, 

vilket kan senarelägga inköpet. Tiden för kontorsaktiviteterna är redovisade i Tabell 4, 

kötiden är tiden innan momentet. Denna kötid kan bestå av väntan då den ansvariga personen 

arbetar med andra projekt eller väntar på svar från säljbolag.  

Tabell 4 Kontorsaktiviteter och kötid mellan dessa aktiviteter. Tabellen visar tydligt att tiden mellan momenten är väsentligt 

längre än tiden för själva momentet. 

Moment Tid Kötid 

PO in - - 

Kontraktsgenomgång 30 min – 1 h 1 dag – 1 vecka 

Diskussion m. kund 30 min – 1 h 1 h – 1 vecka 

Konstruktion 1 – 2 h 1 dag – 1 vecka 

Orderläggning 30 min 1 h – 1 dag 

Totalt 2,5 – 4,5 h 2 dagar – 3 veckor 

Diskussion med kund är ett moment som tar tid då kommunikationen med kunden, i detta fall 

säljbolaget, sker via mailkontakt. Konstruktionsmomentet kan enligt en konstruktör ta 10 min 

om det är en variant som tillverkats förut men vanligtvis tar det 1 –2 h för att lägga upp en 

struktur. Om nykonstruktion krävs kan det istället ta några dagar för att konstruera den nya 

komponenten.  
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3.3 Konstruktion 

Konstruktörernas del i flödet är att lägga upp en struktur för hur roboten ska vara uppbyggd. 

Konstruktionsavdelningen arbetar med ett CAD-program och kopplat till detta ett PDM-

system. Vid varje ny order hämtar konstruktören fram en snarlik robot ur databasen och 

genomför därefter ändringar så att strukturen stämmer överens med vad kunden beställt. Vissa 

delar kan användas direkt då de är standard, andra behöver bytas ut och ibland måste nya 

komponenter konstrueras. Nykonstruktion krävs om kunden använder konkurrenters paletter 

och hyllor måste konstrueras för att passa dessa enheter. Det kan även krävas konstruktion av 

grippers och gripperhållare. 

Konstruktionsavdelningen har tagit fram en HTML-baserad plattform där konstruktören får 

upp listor för den olika versionerna av en viss modul eller submodul. Denna plattform visar 

endast alla val av till exempel magasinhyllor men inte vilka kombinationer som är möjliga, 

detta måste konstruktören själv veta. När en ny struktur är skapad skickas artikelnumret till 

planeringen. Mycket av arbetet är manuellt och av erfarenhet vet konstruktören vad som ska 

tas fram och vad som behöver anges för att planeraren ska kunna skapa en tillverkningsorder. 

3.4 Planering 

Tillverkningen av WPT 1+ är kundorderstyrd och lager finns endast för standardkomponenter. 

Det är alltså efterfrågan och orderingången som styr både inköp och montering. System 3R 

ska öka produktionstakten av WPT 1+ från ca fyra-fem till sex stycken robotar i månaden från 

maj 2013. Under 2011 tillverkades åtta robotar, varav tre var prototyper och under 2012 

levererades totalt 31 st WPT 1+. 

För att nå det nya produktionsmålet tillverkas basenheten i förväg så att det alltid finns en 

basenhet färdig för att montera kundanpassningen. Detta arbete har just startat och enligt plan 

bör basenheter monteras efter prognos. Högervarianten är en ny produkt, endast två stycken 

såldes under 2012, och hittills har vänstervarianten sålt mest. Ingen statistik finns ännu 

tillgänligt för att basera en prognos för höger- eller vänstervarianter. 

 

3.4.1 Bakåtplanering 
Kundorderpunkten är produktion mot kundorder då vissa komponenter köps in mot kundorder 

och inte hålls i lager. Dock krävs ibland nykonstruktion innan inköp kan starta för vissa 

kundorder. Basenheten kan börja monteras direkt, men för att börja montera kundanpassningen 

krävs vissa inköp speciellt vid nykonstruktion. Planeraren anger leveransdatumet på den översta 

nivåån, den så kallade 3R-artikeln i ASW:n. Denna nivå är den kompletta nivån när produkten 

får ett artikelnummer enligt 3R-XXX, det är först vid denna nivå som artikeln är färdig att 

skickas till kund. Systemet räknar baklänges ut när monteringen ska starta, samt när inköp 

behövs innan dess. Ledtiden för monteringen som systemet använder består av en kötid 

(beräknad tid innan montören kan starta), ställtid och operationstiden. 

Basenheten är standard för alla robotar och beställs enligt en prognos, detta betyder att alla 

komponenter som ingår i basenheten beställs enligt denna prognos. Övriga komponenter 

beställs efter behov, dvs. när strukturen för konstruktionen är klar skapas ett behov i systemet. 

Komponenterna beställs hem till planerat startdatum för monteringen av roboten. Vissa av de 

komponenter som används mest kan dock ha en beställningspunkt som gör att lagret inte måste 

vara slut för att en beställning ska ske utan komponenten finns då inne och kan plockas direkt. 
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3.4.2 Visuell planering 
Efter årsskiftet 2012-2013 infördes en whiteboard-tavla där varje montör kan uppmärksamma 

till exempel inköpsbrister, brist på resurser eller visuellt signalera svårigheter med att hålla 

beräknat leveransdatum, se Figur 11. Varje morgon har montörerna ett möte där de går 

igenom produktionen, ser över eventuella brister i material eller om montörer är borta, allt för 

att planera den dagliga produktionen och förutse förseningar bättre. 

 

Figur 11 Tavla med brister, montörer som är borta och eventuella leveransförseningar. Gul markering betyder att problemet 

löses under dagen och röd markering betyder att problemet är akut. 

3.4.3 Taktplansmöten 
Varje månad hålls ett taktplansmöte för planeraren, inköp, projektkoordinatorn, 

produktionschefen, logistikansvarig och divisionschefen. Under detta möte planeras hur många 

enheter som ska tillverkas varje månad av alla robottyper. Planen bygger på en prognos från 

3R-säljbolagen för hur många enheter de förväntar sig att sälja de närmast tre månaderna.  

Antalet enheter som ska tillverkas läggs in i planeringen som en ”slot” och allt eftersom 

beställningar kommer in så fylls dessa slotar. Genom att hålla dessa möten kan planeraren 

varje vecka skicka ut beräknad ledtid till säljbolagen för att ge en uppskattning på lämpligt 

leveransdatum för nya ordrar. Taktplansmötet har även en annan funktion vilket är att öka 

eller bromsa produktionen beroende på ordergång och konjunktur. Denna planering kan alltså 

ändras under tiden och slotarna är inte fasta utan kan flyttas, raderas eller läggas till vid 

behov. Antalet slotar är baserat på hur orderingången ser ut och förväntas vara framöver. Det 

är denna prognos som planeraren använder vid beslut om hur många basenheten som ska 

köpas in och monteras följande månader. 
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3.4.4 Takttid 
Antalet robotar som ska tillverkas per år är 60 st då två månader räknas bort för semester och 

julledighet. Uppskattat antal arbetsdagar på ett år är 225 st och arbetstiden är åtta timmar per 

dag. Tid för teammöten, städning enligt 5S, raster och liknande beräknas ta totalt 30 min per 

dag. Takten är alltså 0,27 robotar per dag enligt ekvation 1, se litteraturstudie avsnitt 2.2.1 

Takt samt ekvation 3 nedan. 

 

     
  

   
                  ⁄     (3) 

Takttiden, se ekvation 2 i litteraturstudien avsnitt 2.2.1 Takt, beräknas till 27,8 timmar med 

takten 0,27 och tiden 7,5 timmar per dag, se ekvation 4 nedan. 
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Detta betyder att en robot ska färdigställas var 28:e timme vilket är ca var fjärde dag. I 

förlängningen innebär detta att på tre montörer måste varje robot monteras på 83,4 

arbetstimmar. Om basenheten tillverkas mot lager blir slutsatsen att kundanpassningen måste 

monteras på 55,6 timmar. 

3.4.5 Cykeltid 
De operationer som ska utföras för basenheten har en beräknad monteringstid på 21 timmar. 

Denna tid består av basenheten 16 timmar och armpaketet 5 timmar. I nuläget planeras 

basenheten ta tre arbetsdagar, dvs 22,5 timmar om 30 min varje dag räknas bort för möten, 

ställ och rast. Kundanpassningen planeras att ta sex arbetsdagar och operationerna har en 

beräknad medeltid på 37 timmar för en robot med två light-magasin samt ca 30 timmar för en 

robot med ett heavy- och ett light-magasin samt flera tillval såsom exempelvis dubbla 

grippers, ladd- eller torkstation. Skillnaden i monteringstimmar beror på att olika standardtider 

anges för montering av kundanpassningen, för roboten med lightmagasin i exemplet anges tiden 

till 24 timmar och för roboten med light- och heavymagasin anges istället 16 timmar. Därefter 

tillkommer även 24 timmar för testning då roboten kan stå över natten utan övervakning, 

montering kan ske samtidigt som roboten testas. Detta betyder att monteringstiden för 

kundanpassningen varierar stort beroende på antal magasin och övriga tillval. 

3.5 Inköp 

Inköps roll i processen är att köpa in det material som behövs för tillverkningen av roboten, 

både elektronik, ritningsdetaljer, mekaniska detaljer, pnuematik, trycksaker och emballage. 

Det är av stor vikt att få in materialet i tid då leveransdatumet annars riskerar att senareläggas 

på grund av att monteringen inte kan starta i tid. När strukturen är upplagd i systemet och 

planeraren lägger in ett färdigdatum genereras ett inköpsbehov. Detta inköpsbehov meddelas 

till inköparen som genom att kontrollera behoven kan planera inköpen. Ingenting köps in 

automatiskt om inte inköparen har kontrollerat inköpsbehovet och godkänt inköpet. En vanlig 

leveranstid är fyra veckor, men vid nykonstruktion kan det ta upp till sex veckor från 

beställning innan komponenterna levereras. 
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4. Kartläggning av monteringen 
System 3R består av två byggnader och delmontage till WPT1+ sker i båda dessa byggnader. 

Monteringen på System 3R består av plock av komponenter, montering av basenhet, 

kundanpassning och andra delmontage som elskåp och armpaket.  

4.1 Monteringslayout 

System 3R ligger i Vällingby och består av två byggnader skilda åt av en väg, byggnaderna 

kallas hädanefter Robot och Tooling. På Tooling tillverkas bland annat verktyg och chuckar. 

På Robot monteras de olika robotarna. Det finns även ett externt lager som används för 

lagring av större komponenter till robotmonteringen, som plåtar och lådor för packning. 

System 3R har en egen lastbil som trafikerar sträckan på ca 400 m mellan husen vid behov, se 

Figur 12 för layout över System 3R. En truck används för att frakta material mellan det 

externa lagret och monteringen på Robot. Produktionsteknik finns uppdelade mellan husen 

och detsamma gäller respektive lagerutrymme samt planerare och inköpare för de olika 

avdelningarna. 

 

 

Figur 12 Layout över System 3R. Lagret syns längst upp, därefter Robot och Tooling. På lagret förvaras endast komponenter 

till Robot. 
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Vissa delmontage utförs på Tooling och transportas med lastbil till Robot för montering. 

Andra delmontage utförs av leverantörer enligt inköpsorder och ankommer direkt till lagret. 

Förutom det material som förvaras på det externa lagret finns övriga lagerplatser i anslutning 

till de tre monteringscellerna, se figur 13 för ritning över monteringen. Det finns endast en 

port för in och utleverans med anpassad takhöjd för WPT 1+, se bilaga 1 för ritning över hela 

huset. Detta leder till att vid in eller utleverans av material eller robotar blockeras denna port 

och dessa olika moment kan alltså inte ske samtidigt.  

 
Figur 13 Layout över monteringen, se lista till höger för monteringsinnehållet i de olika cellerna. 

Det finns totalt tio monteringsceller varav en cell för basmontering och en cell med två platser 

för kundanpassningen. Packningen sker mitt emot cell nr.7 nära porten ut till lagret och porten 

ut från huset.  
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4.2 Plock 

Plock av komponenter till både basenhet och kundanpassning sker ca fyra veckor innan 

leveransdatum av personal på lagret. Detta betyder att roboten plockas innan det planerade 

startdatumet för respektive tillverkningsorder även om vissa delar ska monteras två till tre 

veckor senare. Dessa komponenter beställs inte hem tidigare och bristrapportering blir således 

en del av plocket. Lagerpersonalen skriver bristlappar som lämnas i lådan med det övriga 

plocket, samt skriver upp på tavlan vad som saknas. När väl dessa komponenter anländer 

måste lagerpersonalen gå runt och leta upp rätt låda för att komplettera plocket. Alla 

komponenter läggs i olika lådor för varje tillverkningsorder. Dessa lådor ställs på en vagn där 

alla robotens komponenter sorteras efter tillverkningsorder.  

4.3 Delmontering 

Delmontagen utförs på Robot eller på Tooling. Varje tillverkningsorder skrivs ut av respektive 

planerare på de olika avdelningarna och lämnas direkt till montörerna. 

4.3.1 Elmontering 
Elmontörerna arbetar i Robot-huset där de monterar artiklar efter plan till basenheten och efter 

kundorder till kundanpassningen. Exempel på montage är elskåp och lampsats, se figur 14. 

Lagerpersonal plockar ingående komponenter i en låda och ställer på en hylla nära 

elmontörernas arbetsplats.  

 

Figur 14 Elskåp monterat på en basenhet. Armpaketet kopplas till elskåpet för att axelrörelserna ska kunna testas. 

Elmontörerna beskriver att de ofta föreslår justeringar för standardtiderna till 

produktionsteknik, men vissa tider har ännu inte blivit uppdaterade enligt en undersökning av 

elmonteringen. Dessa tider uppdaterades löpande under projektet i samråd med 

produktionsteknik för att uppdatera systemet. 
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4.3.2 Armpaket och C-platta 
Komponenter till monteringen som ska utföras på Tooling lagerförs dels på Robot och dels på 

Tooling. Detta betyder att tillverkningsordern skrivs ut på Tooling och att lagerpersonalen 

måste meddela att de behöver komponenter från Robot. Dessa komponenter skickas 

tillsammans med speciella fixturer för armpaketet och C-plattan, se figur 15 för armpaket och 

fixtur. Målet är att alla komponenter ska finnas lagerförda där montaget ska utföras och detta 

uppnås genom att komponenterna plockas till Tooling för att läggas på lager allt eftersom att 

de efterfrågas. Detta arbete pågår och ska färdigställas under våren 2013. 

 

Figur 15 Armpaket i fixtur. Fixturen är en pall med plats för armpaket samt motor, tillhörande plock av mindre komponenter 

och plungerhus i facken till vänster. 

Det finns tre pallar med fixturer vilket orsakar problem enligt montörerna då armpaketen 

monteras två åt gången. Montören uppger att det ibland inte finns två fixturer tillgängliga och 

ibland kan inte monteringen starta förrän dagen efter för att fixturen skickas med lastbilen 

som går sent på eftermiddagen samma dag eller på morgonen nästa dag. 

För C-plattan skickas även fyra lyftöglor med fixturen fram och tillbaka mellan Robot och 

Tooling, se figur 16 för C-platta, fixtur och lyftöglor. Ibland skickas öglorna inte med fixturen 

till Tooling, men enligt montören förväntas fixturen återvända med fyra öglor oavsett. 

Eftersom att lyftöglorna endast används på Robot behöver de inte stå på plocklistan på 

Tooling utan kan istället anges som verktyg och endast förvaras på Robot. Denna lösning 

implementeras under examensarbetet.  

 

Figur 16 C-platta, fixtur i pall och fyra lyftöglor. Plattan monteras på Tooling och skickas till Robot. 
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4.4 Montering basenhet 

För basenheten levereras ramen färdig som ett öppet skåp på en pall. Därefter monteras övriga 

delar på denna ram, se tabell 5 för de olika momenten. A och B i tabellen motsvarar vilket 

tillverkningsorder som detta moment tillhör, A står för Armpaket och B står för Basenhet. 

Montören monterar även fast armpaketet på C-axeln innan detta delmontage passas in i ramen 

och skruvas fast på C-plattan. Tiderna kommer från två undersökningar som montörer av 

basenheten utfört, detta genom att skriva ned tidsåtgången för varje moment under 

monteringen av varsin basenhet. Standardtiden i ASW-systemet som anges för dessa två 

moment är 16 timmar för basenheten och 5 timmar för armpaketet. Planeringen av 

monteringen baseras på dessa standardtider. 

Tabell 5 Moment vid montering av basenhet. De olika momenten anges med respektive tidsåtgång samt sammanlagd tid för 

att montera en basenhet. 

 Moment Beskrivning Tid 

B1 Förberedelse 

montering 

Kör fram plockvagn, pall med ram. 20 min 

B2 Ram och ben Ta bort emballage från ramen, gänga hål för 

ben (x4), skruva dit benen. 

50 min 

B3 C-platta Lyft in bottenplattan. 20 min 

B4 Lasermätning Hämta laserverktyg, mät och ställ upp/ned 

benen. 

30 min 

B5 Fästa bottenplatta Fästa bottenplattan med shims och kontrollera 

med vattenpass. 

1 h 

A1 Montering C-axel Häng upp axel, kontrollera ytor, montera 

vagnar och skenor, ställ in linjärskenor, 

montera kulskruv. 

2 h 

A2 Montering armpaket Lyft armplattan på plats och montera på C-

axeln. Lyft armpaketet på plats och montera 

fast på armplattan. 

2 h 

B6 Inlyft av axel Lyft in axel i ramen, montera axel i C-plattan. 1 h 

B7 Inpassning av axel Mät avstånd mellan arm och ram. Skruva fast 

axel. 

40 min 

B8 Z-, X- och C-motor Montera motorer och testa remspänning. 1 h 

B9 Kablage Montering av kablage på armpaket samt 

”kabelorm”. 

1 h 20 min 

B10 Plungerhus Montering av plungerhus på armpaket. 15 min 

B11 Elskåp Fastskruvning av elskåp samt arrangera kablar. 7 h 20 min 

B12 Test av axlar Testning av alla axlar. 50 min 

B13 Flytt av basenhet Flytta basenheten till lager eller till montör för 

kundanpassning. 

10 min 

Tid för B, Basenhet 15 h 35 min 

Tid för A, Armpaket 4 h 

Totaltid 19 h 35 min 
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Problem som uppmärksammats av montörer och under närvaro vid monteringen av 

basenheten är följande: 

B2: Hålen måste gängas för att det inte ska bli för trögt att höja och sänka benen på roboten.  

B7: Avståndet mellan arm och ram måste mätas samtidigt som axeln korrigeras upptill på 

basenheten. Detta kräver att en montör går upp för en stege upprepande gånger eller att en 

annan montör hjälper till vid mätningen. 

B9: Kablaget hämtas vid behov från det externa lagret. Det är viktigt att montören har god 

framförhållning så att denne inte måste vänta på att lagerpersonal ska hämta kablaget. 

A1: Även hålen i bottenplattan (x3) måste gängas innan montage. Detta beror troligen på att färg 

runnit ned i hålen under lackningen. Centerhålet för axeln måste slipas för att axeln ska passa in. 

4.5 Montering kundanpassning 

Det finns ingen angiven standard för hur monteringen ska utföras. Det är upp till varje enskild 

montör att göra i den ordning som denne trivs med. Vad som ska monteras på stationen 

kundanpassning är magasinen som kan placeras på tre sidor av roboten; fram, bak och på 

höger- eller vänstersidan, beroende på vilken sida maskinen ska stå som roboten ska betjäna. 

Magasinen har hyllor efter kundens val. För heavymagasinen kan tillval tillkomma som 

laddhylla och torkstation. Laddhyllan är för att operatören hos kunden enkelt och ergonomiskt 

ska kunna ladda maskinen med paletter, se figur 17. Torkhyllan är en hylla som kan tippas 

med luftstyrning för att hälla av till exempel skärvätska från den bearbetade detaljen och 

paletten, se figur 17. 

 

Figur 17 Laddhylla och torkhylla för heavymagasin. Laddhyllan kan skjutas ut för laddning av roboten. Torkhyllan tippas 

för att hälla av vätskor från paletterna. 
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Förutom att montera magasin, hyllor och eventuella tillval i magasinen ska montörerna även 

montera den gripper kunden har önskat, se figur 18. I vissa fall krävs två grippers om roboten 

ska klara av olika typer av paletter. Då ska även en gripperhållare monteras samt att montören 

måste programmera in positionen för hållaren. 

 
Figur 18 Dynafixgripper och vridgripper som tillval. Vridgripper möjliggör att maskinen kan laddas effektivare genom att 

plocka ut paletten med en gripper och ladda en ny palett med den andra grippern. 

Tillval är lampor i taket samt ID-kit, för identifikation av paletterna används RFID. Det är stor 

variation vad som behöver monteras för kundanpassningen. Den enklaste kombinationen är 

ett lightmagasin, samt en gripper. Mer komplicerat blir det då roboten byggs med till exempel 

två heavymagasin, ett av dessa med torkstation och laddhylla, samt ett lightmagasin, två olika 

grippers, ID-kit och lampor. 

Montören av kundanpassningen använder ritningar för att veta vad som ska monteras. En 

montör uppger att denne först kontrollerar alla tillverkningsorder och eventuella brister innan 

arbetet startar. En annan montör uppger att denne bara studerar ritningen och därefter börjar 

arbetet utan att kontrollera vad som är plockat, dvs. brister uppmärksammas inte förrän 

senare. De brister som finns skrivs upp på tavlan men ingen övrig rapportering sker. Eftersom 

att ett möte hålls varje morgon kontrolleras tavlan vilket gör att brister samt andra eventuella 

problem uppmärksammas. 
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Momenten som ska utföras på stationen är framtagna i tabell 6. Detta exempel är från en LL-

robot (dvs. en robot med två lightmagasin) som en montör monterade under mars 2013. 

Montören antecknade tider för alla moment under montaget. W står för tillverkningsorder 

WPT1+, Gr betyder gripper, Pn står för pneumatik, Mg för magasinorder och Pa för 

packorder. Problemlösning är tid som ägnats åt problem som inte är vanliga vid monteringen 

av kundanpassningen enligt montören. 

Tabell 6 Moment för kundanpassningen och tidsåtgång 

 Moment Beskrivning Tid LL Tid LH 

W1 Förberedelse 

montering 

Plocka fram verktyg, hämta vagn 

med material, skriv ut ritningar. 

1 h 10 min 10 min 

W2 Elskåp Koppla in och arrangera kablar. 8 h 30 min *
1
 2 h 

Gr Gripper Montera gripper. 3 h 5 min 1 h 40 min 

W3 Gripperenhet Hänga på grippernos och tillbehör 45 min 25 min 

Pn Pneumatisk 

enhet 

Montera pneumatisk enhet. 1 h 45 min 1 h 

W4 Magasin- 

stomme 

Häng på och skruva fast stomme till 

magasin. 

50 min *
2
 35 min 

Mg Magasin- hyllor Montera in hyllplan, droppskydd 

och slangar för avrinning. 

5 h 10 min *
3
 2 h 

W5 Test av axlar Konfigurera handkontroll, starta, 

testa axlar 

50 min 50 min 

W6 Teachning Teacha roboten och programmera 

in alla positioner. 

7 h 50 min *
4
 5 h 

W7 24-h-test Programmera roboten för testet. 50 min 45 min 

W8 Kåpor armpaket Rundsmörjning och fastsättning av 

plastkåpor. 

35 min 1 h 45 min 

W9 Chuckkontroll & 

luftsensor 

Ställa in kontroll. 20 min 20 min 

W10 Kåpor Häng på kåporna. 4 h *
5
 4 h 

W11 Dörrar Häng upp dörrarna, montera 

magnetstopp och handtag. 

1 h 40 min 2 h *
6
 

W12 Förberedelse 

packning 

Gå igenom alla dokument, skriva 

cert efter testet, etiketter, packa 

ihop kablar, lås manipulatorn. 

2 h 2 h 

Pa Packning Packa roboten på pall med trälåda. 1 h 55 min 2 h 

Totaltid montering kundanpassning 41 h 15 min 26 h 30 min 

Problemlösning Moment som inte monterats på basenheten 3 h - 

Byte av växellåda  2 h - 

Felsöka oljud X-motor 2 h - 

Teacha om robot p.g.a. byte av växellåda 4 h - 

Totaltid (inklusive problemlösning) 52 h 15 min 26 h 30 min 

*1 Varav 15 min borra för kabelankare 

*2 Stommen var påhängd men inte invägd eller fastskruvad. 

*3 Varav 30 min brotschning av hyllplan. 

*4 Varav 15 min kabelbrott och 10 min byte av hyllplan och brotschning. 

*5 Varav 30 min arbete med böjd plåt och 15 min för att fila upp hål. 
*6 

En extra montör hjälper till under momentet.  
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Problem som uppmärksammats vid monteringen av kundanpassningen av dels montörerna 

och även under observationen är montaget är följande: 

Gr: Instruktioner eller sprängskisser önskas av montörerna vid montage av nykonstruerade grippers. 

W2: Att borra för kabelankare är ett extramoment som inte behövs utföras om produkten 

levereras enligt specifikation från leverantören. 

Mg: Hyllplanen är inte färdiga att sätta på plats utan ibland måste de bearbetas för att passa. 

W8: Montören måste komma ihåg att säga till när kåpor ska hämtas på det externa lagret av 

lagerpersonalen. När kåporna ska lyftas på plats måste vissa slipas ned pga. av ett tjockt lager 

färg som gör att de inte går att hänga på plats. Detta tar mycket tid och skulle kunna undvikas 

genom att hacken görs lite bredare. 

W10: Färgen som lackas på plåtarna är för tjock alternativt är slitsen för smal och montörerna 

måste för hand fila bort färg för att kunna hänga upp kåporna. 

4.5.5 Packning 
Packningsmaterialet förvaras på det externa lagret och flyttas precis innanför porten när en 

robot ska packas. Det är upp till montören att säga till i tid innan packning för att 

lagerpersonalen ska hinna hämta emballaget och trälådan. Vid packning blockeras porten då 

lådan kräver mycket utrymme för att monteras ihop. En undersökning av möjligheten att 

lägga ut packningen på lego pågår. Roboten skulle då hämtas på specialpallar och packas på 

annan plats vilket skulle frigöra utrymme för både själva packningen och lagerplatsen för 

packmaterialet. Tid för packningen är enligt en undersökning ca två timmar. 

4.6 Informationsflöden 

Vid tillverkningen av WPT1+ hämtas information om den specifika roboten från de utskrifter som 

planeraren har satt in i pärmen som följer roboten samt de order-mappar som ligger på vagnen. 

4.6.1 Förberedelse montering 
När WPT 1+ utvecklades arbetade produktionsteknik nära konstruktion för att ta fram nya 

verktyg att använda vid montering samt instruktioner för montering. Vid lanseringen av 

roboten fanns verktyg för alla val som finns som standard. Om en kund önskar något nytt 

kopplas produktionsteknik endast in vid behov utifrån vad konstruktion anser att de behöver 

stöd med. Förberedelse för nytt montage planeras således av produktionsteknik i den mån 

produktionsteknik är uppdaterade om att en robot med ovanliga specifikationer eller 

nykonstruerade komponenter ska monteras.  

Produktionsteknik är inte närvarande på kontraktsgenomgången och vet därför inte innan om 

ett nytt verktyg behöver tillverkas eller om montörerna kan behöva stöd vid montering av en 

nykonstruktion. Det är endast om konstruktion uppmärksammar att ett problem kan uppstå 

som produktionsteknik kopplas in i processen. Detta leder till att produktionsteknik ibland 

kopplas in sent i processen när monteringen stannat upp och snabbt måste lösa det uppkomna 

problemet.  
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4.6.2 Monteringsinstruktioner 
Det finns monteringsinstruktioner för basenheten samt för armpaketet. Dock är dessa inte 

uppdaterade fullt ut, samt att de olika utgåvorna inte är märkta. Detta gör att det är väldigt 

svårt att veta vilken som är den senaste utgåvan och när den ändrades. För kundanpassningen 

finns inga instruktioner tillgängliga. När montörerna monterar roboten, både basenhet och 

kundanpassning, utgår de från ritningar, startrapporten som följer med vagnen och genom att 

se vad som finns på vagnen. Eftersom att det inte finns instruktioner till alla moment är det 

svårt för en utomstående att förstå vilka moment som hör till vilken tillverkningsorder. 

Montörerna tror att sprängskisser skulle underlätta montaget, speciellt vid nya konstruktioner 

då instruktioner saknas för kundanpassningen. 

4.6.3 Provningsinstruktioner 
Det finns inga provningsinstruktioner utan montörerna använder kvalitetscertifikatet som 

grund för provningen. Certifikatet sitter i en pärm som följer med roboten och montören fyller 

i certifikatet vid provningen. Därefter ska certifikatet scannas in och arkiveras samt att 

orginalen ska samlas i en pärm. Montörerna programmerar själva roboten och lägger in 

testsekvenser som ska köras i 24 h. Montörerna uppger att om testet körs igång mitt i veckan 

planerar de för att testet kan köras under natten för att minska tiden då de arbetar med roboten 

samtidigt som testet körs. Men ibland är detta inte möjligt och då stannar montörerna testet 

för montering och roboten testas alltså inte 24 h i sträck. 

4.7 Tidsrapportering 

System 3R har ett system för tidsrapportering men dessa rapporterade tider kunde inte 

användas som grund för värdeflödesanalysen då det visade sig att detta system inte fungerar 

som önskat. Systemet bygger på att montörerna manuellt vid datorn skriver in ordernummer, 

operationsnummer och produktionsgrupp. Detta fungerar som en instämpling. Därefter när 

montaget är utfört stämplar montören ut igen genom att ange samma information samt arbete 

med order avslutat. Montören kan då gå tillbaka och arbeta mer med ordern senare eller välja 

att helt stänga denna order. Det framgick dock tydligt att montörerna inte rapporterade rätt 

tider för varje order. Vissa montage hade ingen tid rapporterad, andra dubbel eller tredubbel 

så lång tid rapporterad jämfört med den beräknade tiden för montaget. 

Det finns angivna standardtider för montage, men dessa tider uppmärksammas inte av montören. 

Montörerna tycker inte att systemet fungerar bra och eftersom att de arbetar med olika 

tillverkningsorder om vart annat så upplevs det komplicerat att stämpla in och ut hela tiden.  
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5. Värdeflödesanalys 
En värdeflödesanalys har genomförts för att illustrera flödet på monteringen från kundorder, 

till tillverkningsorder och slutligen leverans. Analysen bygger dels på intervjuer med 

montörer och planerare och dels på data framtagna från ASW:en. 

5.1 Nuläge 

Värdeflödesanalysen illusteras i figur 19, se nästa sida. Inköpsordrar skickas till 

leverantörerna av material och komponenter som svarar med en orderbekräftelse med angivet 

leveransdatum. Därefter när komponenterna levereras bifogas en leveransrapport om vad som 

skickats. Komponenterna lagerförs av lagerpersonalen på både Robot och Tooling.  

För att få fram tillförlitliga tider för processerna utfördes en tidsstudie över plock och montering. 

Montörerna fyllde själva i en tabell med tider för de olika operationerna samt angav eventuella 

avvikelser som väntan eller liknande. För montering av basenheten och kundanpassningen 

användes en annan metod då dessa operationer tar lång tid. Operationerna delades istället upp i 

moment och montörerna fick skriva ned tiden för dessa moment under monteringen. 

5.1.1 Processer och tider 

För värdeflödesanalysen anges inga cykeltider för varje process då det är flera olika montage 

som utförs på de olika stationerna. De tider som anges är tiderna för de mest tidskrävande 

montagen; armpaket och elskåp. 

Planeraren skriver ut tillverkningsorder för basenhet och kundanpassningen ca 4 veckor innan 

leveransdatum. Dessa ordermappar lämnas hos lagerpersonalen som själva planerar sitt arbete 

angående vad som ska plockas först. Komponenter plockas i lådor efter respektive ordermapp. 

Flödet startar med två interna parallella flöden; två plock därefter elmontering samt montering 

på Tooling. Alla monterade komponenter lagerförs innan de används i nästa process. Genom 

hela flödet gäller principen FIFO, first in first out, vilket betyder att den komponent som 

monteras först är den som används vid nästa montage.  

Lagerpersonalen plockar monterade komponenter samt inköpsartiklar i lådor på en vagn för 

basenheten och en vagn för kundanpassningen. Basenheten monteras för sig efter plan från 

och med april 2013, innan dess monterades basenheter efter kundorder.  

När kundanpassningen ska påbörjas hämtar montören vagnen med plock samt ber 

lagerpersonal att köra fram en basenhet för att kunna utföra monteringen. I slutskedet av 

monteringen utförs 24 h-testet för att kontrollera roboten och testa den under en längre tid. 

När kundanpassningen är monterad och testad sker en leveransbesiktning av planeraren. Efter 

detta packas roboten för direkt leverans eller för att ställas på lager innan leverans till kunden. 
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Figur 19 Värdeflödesanalys för WPT1+. Tid för värdeadderande aktiviteter anges samt tid för väntan i form av lagring 

eller transport. 
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5.1.2 Kaizenstjärnor 

Förbättringsområden markeras i värdeflödesanalysen i form av kaizenstjärnor. Följande 

förbättringar kan utläsas från värdeflödesanalysen. 

1. Alla komponenter till armpaketet bör lagras där armpaketet monteras (Tooling). Detta 

för att reducera slöseriet transport av material. 

2. För att reducera slöseriet väntan bör antalet fixturer för armpaketet ökas till fyra 

stycken istället för nuvarande tre stycken. 

3. Fixturerna bör skickas tillbaka till monteringen så fort att de är tomma och inte först 

när de behövs, detta för att inte montören ska behöva vänta på fixturerna. 

4. Plock för basenhet bör inte ske så tidigt innan planerat startdatum av basmonteringen. 

Detta för att arbeta mer enligt principen Just in time. Lagertiden mellan plock och 

montering av basenheten ska vara så kort som möjligt. 

5. Montörerna bör ha fler sprängskisser som stöd i monteringen. 

6. Två personer bör utföra leveransbesiktningen för att minimera risken för fel vid leverans. 

7. För att arbeta mer enligt principen Just in time kan plock av komponenter till 

kundanpassningen läggas in i taktplanen. Då kan komponenterna plockas dagen innan 

när detta är möjligt och därefter monteras direkt.  

5.2 Framtida läge 

För det framtida läget inom monteringen bör fokus ligga på att eliminera risken för 

felmontering och arbeta mer enligt principen Just in time. För att kunna säkerställa en ledtid 

på 8 veckor måste det vara lätt att montera rätt för montörerna. För att nå detta läge bör fler 

sprängskisser tas fram för att det ska bli lättare att montera nykonstruktion. För att eliminera 

tiden för kompletterade plock på grund av inköpsbrister bör plocket ske senare närmare 

monteringen, se Figur 20 för framtida läge. Detta under förutsättning att leveranserna bevakas 

kontinuerligt och inköp har en god kontroll över väntade leveranser. Montering av basenheten 

bör ske enligt prognos för att korta ledtiden inom monteringen.  

Rutinerna för fixturerna bör skärpas genom att sätta upp tydliga regler för hanteringen av 

fixturer. När en fixtur är tom ska den omgående ställas på lagret och skickas med lastbilen 

över till Tooling. Detta för att montören av armpaket och C-platta ska ha fixturer tillgängliga. 

Tid för värde inom monteringen är 60-80 h med vissa varianser beroende på robotens 

uppbyggnad och innehåll. Väntatiden är ca fem veckor för lagring och transport av 

komponenter och delmontage. Sträckan som komponenterna färdas är 1,5 km varav ca 500 m 

är nödvändigt då vissa delmontage sker i en annan byggnad. Om lagret för dessa montage 

skulle flyttas permanent till Tooling så skulle bara fixturerna behöva transporteras fram och 

tillbaka mellan byggnaderna. 
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Figur 20 VFA - Framtida läge. Transporterna mellan Tooling och Robot elimineras genom att flytta lagerplatserna. 

Ledtiden blir kortare då tid mellan plock och montering förkortas. 
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6. Diskussion 
Den största utmaningen System 3R står inför är att effektivisera processerna främst på 

kontoret för att kunna sänka ledtiden. Flödet måste bli kortare genom att tiden mellan de olika 

momenten minimeras och även tiden för varje moment bör sänkas när detta är möjligt. 

Ledtiden kan delas upp i tre delar; kontorsaktiviteter, tid för inköp och tid för produktion. 

6.1 Flöde WPT1+ 

För att lägga fram förslag på vad som kan förbättras måste varje moment och tiden mellan 

dessa moment analyseras. 

6.1.1 Nuläge flöde av WPT1+ 
I nuläget är medelledtiden 15 veckor, dock har ledtiden varit så hög som 24 veckor och så låg 

som 8 veckor under början av 2013. Ledtiden var lägre under inledningen av 2013 på grund 

av sämre orderingång under slutet av 2012 och inledningen av 2013. Målet är en ledtid på 8 

veckor och att säkerställa denna ledtid trots en högre orderingång. 

Kontorsaktiviteterna som måste utföras för varje order tar endast några timmar totalt, dock 

ägnas från några dagar upp till någon vecka åt slöseriet väntan. Denna väntan består av väntan 

på besked från säljbolag samt väntan då arbetsbelastningen är hög från andra projekt. Det är 

viktigt att betona att WPT1+ inte är den enda produkten som kräver konstruktion, 

orderläggning och inköp. I teorin skulle kontorsaktiviteterna kunna utföras under 4,5 h om 

alla moment utfördes direkt efter varandra, detta gäller för en enklare robot. I verkligheten är 

det svårare då det kan ta tid att få svar från säljbolag, andra projekt kan ha högre prioritet och 

om nykonstruktion krävs tar det väsentligt längre tid. För att effektivisera kontorsaktiviteterna 

kan ett målvärde sättas upp för hur många dagar det ska gå från order in till orderläggning. 

Hållpunkter för när ansvariga för respektive moment ska rapportera av till 

projektkoordinatorn bör bestämmas för att säkerställa att leveranstiden kan hållas.  

För att åstadkomma en minskning av väntan mellan kontraktsgenomgång och orderbekräftelse 

bör tidsaspekten diskuteras redan under kontraktsgenomgången. Vid behov bör även inköp 

uppmärksammas på vad som väntar redan innan ordern bekräftas så att produkter med lång 

leveranstid inte riskerar att försena hela leveransen. En ordertavla enligt Björn Langbecks 

rekommendation kan enkelt visualisera planeringen och underlätta för de olika avdelningarna 

att koordinera sitt arbete. Genom att använda tavlan uppmärksammas avvikelser från 

tidsplanen och alla på kontoret blir medvetna om vad som är på gång i flödet så att de kan 

planera ditt arbete. Denna tavla skulle kunna användas för alla robotar och inte bara för 

WPT1+. Med en monteringstid på något under två veckor och en inköpstid på ca fyra veckor 

skulle kontorsledtiden bestämmas till max två veckor. 

6.1.2 Kontrollpunkter 
Enligt verksamhetshandboken så finns det fler planerade kontrollpunkter än i verkligenheten. 

Få kontrollpunkter kan orsaka problem i kombination med att det är samma person som utför 

kontrollerna. Leveranskontrollerna bör skötas kontinuerligt för att eliminera bristerna och 

säkerställa leveranstiden. Idag sker ingen egentlig kontroll innan monteringen förutom att 

vissa montörer läser igenom startrapporten, men om startrapporten är fel jämfört med kundens 

specifikationer som finns i ordern så uppmärksammas detta inte av montören. Detsamma 

gäller för om ritningen är fel jämfört med startrapporten, om inte detta kontrolleras monteras 

fel robot. Bristen på kontrollpunkter är inget större problem i nuläget, men om pressen ökar på 

att ta fram fler robotar per månad kan detta vara en eventuell felkälla.  
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För att undvika att montera fel bör fler kontroller utföras samt att olika personer utför dessa 

kontroller. Lämpliga kontrollpunkter skulle vara att projektkoordinatorn går igenom 

kundspecifikationerna med konstruktören för att säkerställa att strukturen som tagits fram är 

vad som efterfrågas. Därefter bör alla montörer få till uppgift att läsa igenom startrapporten 

innan montage för att inte riskera att montera fel. Detta ger följande kontrollpunkter; 

kontraktsgenomgång, genomgång av struktur, leveransbevakning, skarp order, 

leveransavstämning av montör, 24 h-test och leveransbesiktning. 

6.2 Planering 

Plocket sker ofta mycket tidigare än vad systemet beräknat, detta ger att det saknas 

komponenter på grund av att de inte levererats då de beställs tills att de behövs och inte 

tidigare. Att bristrapportering är en stor del av plocket är inte optimalt och det skapar 

frustration hos personalen då komponenterna inte finns på lagret. För att undvika detta finns 

två alternativ; köpa in komponenter tidigare eller plocka senare. Att köpa in komponenter 

tidigare kan ge en längre ledtid om leveranstiden är fast och det ger även att komponenterna 

få ligga länge på vagnen efter att de plockats. 

Den bästa lösningen skulle vara att plocka senare enligt principen Just in time vilket gör att 

komponenterna hinner komma in på lagret samt att slöseriet väntan minimeras genom att det 

inte blir lika lång tid mellan plock och montering. Planeraren skriver i nuläget ut 

tillverkningsordern ca fyra veckor innan leveransdatum och lämnar mapparna till 

lagerpersonalen. Lagerpersonalen plockar då ofta direkt ordern och komponenterna blir 

liggande på vagnen. Lagerpersonalen bör istället vänta med att plocka tills direkt innan 

monteringen ska starta. Detta kräver dock att brister uppmärksammas innan för att undvika att 

de upptäcks för sent. 

Det färdigdatum som anges på vagnen, i taktplanen och i ordern är inte detsamma. Detta gör 

att det är svårt att veta vilket datum som är det riktiga och montörerna förutsätter ofta att det 

datum som anges på vagnen inte stämmer. Montörerna vet redan att några dagar kan läggas 

till vilket gör att planen inte följs. Rätt datum borde anges och information om denna ändring 

borde gå ut till montörerna. Avvikelser från planeringen bör hanteras lika allvarligt, oavsett 

om förseningen påverkar planerat leveransdatum eller inte. Det är först när avvikelser och 

dess anledningar uppmärksammas som produktionen kan förbättras i grunden. Samma fel kan 

annars uppstå igen och då orsaka leveransförseningar.   

6.3 Inköp 

Den begränsande faktorn för en sänkning av ledtiden är främst tiden för inköp. Den måste 

vara lång för att vissa komponenter endast beställs hem om det finns en kundorder.  

6.3.1 Inköpstid 
Inköpstiden kan elimineras genom att de produkter som har lång leveranstid prioriteras för att 

finnas lagerförda och övriga komponenter kan beställas hem vid behov. WorkPartner 1+ är 

kundanpassad men det är ofta variationer av samma komponenter som monteras och detta 

betyder att mycket material kan ligga på lager. Det är dock inte önskvärt med stora 

lagervolymer då det är ett slöseri genom att det binder kapital och lageryta. Endast små lager 

ska hållas och de komponenter som har en kort leveranstid kan med fördelas beställas först 

när de behövs. En inköpstid på fyra veckor rymmer inom den önskade ledtiden på åtta veckor, 

vid längre inköpstid krävs det att inköparen meddelas om att en nykonstruktion behöver köpas 

in i tid eller att System 3R väljer att ange olika ledtider för standardrobotar eller robotar med 

nykonstruktion. 
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6.3.2 Kundorderpunktens inverkan på ledtiden 
Vid produktion av WPT1+ är kundorderpunkten placerad enligt produktion mot kundorder. I 

vissa fall krävs nykonstruktion men majoriteten av robotarna som monteras består av olika 

kombinationer av standardkomponenter. Det finns även ett förhållande mellan möjliga nya 

kombinationer och antalet robotar monterade. Med tiden kommer de vanliga kombinationerna 

vara monterade minst en gång tidigare vilket gör att det blir mindre nykonstruktion när 

roboten är anpassad efter fler tillgängliga verktygssystem på marknaden. 

För att få en kortare ledtid mot kund bör kundorderpunkten flyttas nedströms i flödet, detta 

genom att hålla mindre lager med standardkomponenter. Uppströms kundorderpunkten bör 

produkterna vara av standardutförande och produktbredden bör vara smal för att lagernivåerna 

ska hållas låga. Enligt detta tankesätt bör basenheten fortsätta att monteras enligt prognos. Att 

montera magasin på basenheten är inte aktuellt eftersom att detta ger en bredare 

produktvariation. Bredden bör endast finnas nedströms kundorderpunkten enligt teorin om 

produktionsstrategin uppströms och nedströms KOP. Fokus uppströms kundorderpunkten bör 

vara kostnadsreduktion och nedströms bör den vara ledtidsreduktion. Följden av detta blir att 

sträva efter att montera basenheten så kostnadseffektivt som möjligt och att montera 

kundanpassningen så snabbt som möjligt. 

6.3.3 Inköpskrav 
Några av de problem som uppstod vid monteringen av basenheten och kundanpassningen kan 

undvikas genom att ställa högre krav på leverantörerna. Hål på basenheten måste gängas upp 

för att montören av erfarenhet vet att det blir svårt att skruva fast benen. Målningen kan 

orsaka problem för att färg runnit ned i gängor som måste gängas upp eller när plåtarna ska 

hängas på plats då det tjocka färglagret måste slipas bort för att slitsen ska passa på 

basenhetens ram. Högre krav bör ställas på måleriet att kritiska delar skyddas vid målningen. 

Vid undersökningen av kundanpassningen ägnade montören 15 min åt att borra upp ett hål för 

kabelankare trots att detta bör vara specificerat på ritningen. Hyllorna passar inte alltid utan 

måste bearbetas, denna bearbetning bör redan vara utfört av leverantören av hyllorna. 

Inköparen bör dagligen kontrollera tavlan med brister för att uppmärksamma förseningar och 

även för att kunna markera statusen på försenade leveranser. Genom detta arbetssätt blir 

montörerna medvetna om vart komponenterna befinner sig i flödet och om leveransplanen 

kan hållas trots bristen. För att uppmärksamma återkommande fel från leverantörer bör en 

skiss över WPT1+ finnas uppsatt där montörerna kan markera fel på komponenterna. Även 

problem vid montage som berör konstruktionen kan skrivas upp på denna skiss. Detta 

arbetssätt används på Toyota i Mjölby med stor framgång. Alla inblandade i produktionen kan 

då enkelt se vanliga problem och om problemet har fått en lösning. Respektive avdelning som 

problemet tillhör får ett ansvar över problemet och för att hitta en lösning.  
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6.4 Konstruktion 

Konstruktionsavdelningen är ansvarig för både befintliga robotar, produkterna som tillverkas 

inom Tooling och nykonstruktion. När det gäller WPT1+ skulle arbetet underlättas om det 

fanns en enklare och tydligare struktur för att välja komponenterna. Ett alternativ skulle vara 

att först görs vissa förstahandsval till exempel höger- eller vänsterversion, light- eller 

heavymagasin osv. Därefter borde vissa val som är i konflikt med förstavalen spärras så att 

urvalet blir enklare. Om detta kunde göras redan av säljaren så skulle många frågetecken 

elimineras redan innan kontraktsgenomgången. För att ställa högre krav på säljarna och 

minimera kontakten med säljbolaget kan projektkoordinatorn tillsammans med 

konstruktörerna gå igenom det dokument som säljarna fyller i vid beställning av en ny robot. 

Med ett tydligt dokument kan vanliga frågor besvaras redan innan 

konstruktionsgenomgången. 

Montörerna efterfrågar sprängskisser som underlag vid monteringen. Detta gäller främst nya 

konstruktioner som grippers, dessa kan vara tidskrävande att montera utan ledning. 

Konstruktörerna bör därför vid nykonstruktion ta fram en sprängskiss så att denna finns 

tillgänglig för montörerna. 

6.5 Montering 

Monteringen står för ca två veckor av den totala ledtiden, medräknat plock så blir tiden ca 

fyra veckor. Den stora utmaningen i monteringen är att planera plocket så att komponenterna 

finns tillgängliga samt att planera monteringen så att roboten blir färdig till leveransdatumet. 

Idag fungerar detta arbete mestadels mycket bra men med en ökad produktionstakt kan dolda 

problem komma upp till ytan när pressen ökar på systemet. 

6.5.1 Takt och cykeltid 
Takttiden för WPT1+ är 27,8 timmar vilket betyder att en robot måste färdigställas ca var 28:e 

arbetstimme. Enligt planeringen ska basenheten monteras på tre dagar, vilket motsvarar 22,5 

arbetstimmar. Monteringen av basenheten har en cykeltid på 19,5 timmar enligt 

undersökningen och en cykeltid enligt standardtiden på 21 timmar. Då cykeltiden är lägre än 

planerad tid är det möjligt att montera en basenhet enligt planeringen. Takttiden är i sin tur 

högre än den planerade tiden vilket betyder att produktionen kan möta produktionskravet på 

sex stycken WPT1+ per månad med nuvarande planering, se figur 21 för jämförelse av tider. 

Basmonteringen har en viss överkapacitet och det är möjligt att öka produktionstakten 

ytterligare med nuvarande antal montörer och monteringstakt. 

 

Figur 21 Takttid, planerad tid och cykeltid för montering av en basenhet. Eftersom takttiden är högre än både cykeltid och 

planerad tid så har basmonteringen en viss överkapacitet. 
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För att två montörer ska montera kundanpassningen måste montaget utföras under dubbla 

takttiden, således 56 timmar. Planerad tid och cykeltid, både enligt undersökningarna och 

enligt den beräknade standardtiden, är på färre timmar än takttiden, se figur 22 för jämförelse.  

 

Figur 22 Takttid, planerad tid och cykeltid för montering av kundanpassningen. Takttiden är högre än de andra tiderna 

vilket betyder att produktionsmålet går att uppnå med befintlig kapacitet. 

Med en varierad produktion av olika grad av tidskrävande robotar utjämnas produktionen, 

medelvärde för cykeltiden enligt undersökningarna är 41 timmar och enligt standardtiden 33,5 

timmar. Det är alltså fullt möjligt att nå produktionsmålet med befintligt antal montörer även 

för kundanpassningen. 

6.5.2 Basmontering och kundanpassning 
Monteringen är uppdelad på två stationer, basenhet och kundanpassning, baserat på 

konstruktionen och inte efter hur lång tid de olika momenten tar att genomföra. Detta har inte 

varit ett problem tidigare men när produktionstakten ökar kan det skapa en flaskhals. 

Monteringen bör därför vara uppdelat i stationer beroende på tidsåtgången för momenten så 

att stationen för kundanpassningen kontinuerligt kan förses med basenheter.  

Att skapa tre stationer är inte lämpligt då kundanpassningen är olika för olika kunder och det 

skulle vara mycket svårare att planera ett bra flöde när variationen är så pass stor mellan 

robotarna. Genom att bygga upp ett lager av basenheter påverkas inte leveranssäkerheten av 

att en montör är frånvarande. Ett mindre lager är att föredra för att säkerställa att leveranserna 

inte försenas men även för att korta ledtiden då monteringen av kundanpassningen kan starta 

direkt. En ytterligare ökning av produktionstakten skulle kunna motivera en ändring av 

nuvarande monteringsstationer. En förändring av layouten i övrigt är inte motiverat då 

produktionen når upp till den önskade produktionstakten med nuvarande antal montörer och 

stationer. 

För armpaketen bör en till fixtur byggas så att fixturerna kan skickas i par till monteringen. 

När armpaketet plockas ur fixturen bör fixturen skickas direkt till Tooling. Detta skulle 

innebära att montören på Tooling kan påbörja monteringen av armpaketet enligt planeringen 

och inte måste vänta på att fixturen ska anlända. 

System 3R arbetar med 5S inom produktionen för att hålla ordning och underlätta för 

montörerna i arbetet. Detta arbete är motiverat främst för de utrymmen som delas mellan 

montörerna. Metoden 5 Varför bör även införas för att hantera avvikelser bättre och börja 

arbetet mot en mer lean produktion. 
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6.5.3 Monterings- och provningsinstruktioner 
Instruktionerna bör uppdateras med både rätt komponenter och verktyg. Det finns bara 

instruktioner för basenheten och inte för kundanpassningen. Att skapa instruktioner för alla 

möjliga delmontage skulle vara väldigt tidskrävande men för standardvalen skulle instruktioner 

vara lämpligt speciellt om en ny montör ska utföra montaget. Det är viktigt med 

kunskapsförmedling i ett företag och det är önskvärt att en ny montör ska kunna montera ihop 

roboten. För att ta fram en standard och monteringsinstruktion som stämmer överens med hur 

montörerna arbetar kan montörer och produktionsteknik tillsammans arbeta fram en instruktion 

så att en gemensam metod kan skrivas ned. Ett standardiserat arbetssätt gör arbetet effektivare 

och även en jämnare kvalitet. En workshop skulle kunna vara ett forum för att utbyta tekniker 

och metoder för att tillsammans komma fram till det bästa sättet att montera roboten. 

Kvalitetscertifikaten ska scannas in och sparas men endast tio av 50 certifikat finns att hitta i 

databasen (mars 2013) vilket tyder på att dessa rutiner inte följs. I övrigt har montörerna inga 

problem med att det inte finns några provningsinstruktioner men problem kan uppstå även för 

detta moment om en ny montör ska testa roboten. 

6.5.4 Tidsrapportering 
Standardtiderna för montering används i beräkningen av produktens värde. Detta betyder att 

om standardtiderna skiljer sig från hur lång tid det tar att montera i verkligheten så blir 

produkten för billig eller för dyr. För att korrekta tider i systemet ska hållas måste tiderna 

uppdateras kontinuerligt och för att göra detta måste stämplingen skötas bättre. Först när 

stämplingen stämmer överens med verklig tid för en tillverkningsorder kan statistik tas fram 

för lämplig tid för respektive montage. Detta möjliggör en noggrannare planering och öppnat 

möjligheter för att utföra en Yamasumi enligt Toyotas exempel för en jämnare produktion. 

För att komma tillrätta med stämplingen bör tiderna visas på tillverkningsordern så att 

montörerna uppmärksammar förväntad tid för montaget. Först då kan de reflektera över tider 

som inte stämmer och uppmärksamma produktionsteknik om att tiderna bör uppdateras. Om 

även vikten av stämpling betonas och information om vad tiderna används till framgår 

tydligare motivationen för att stämpla korrekt. 

6.5.5 Visuell styrning 
Det finns ingen visuell styrning och inga tydliga delmål förutom markeringen på tavlan vid 

risk för leveransförsening. Enligt plan ska basenheten vara klar på tre dagar men det framgår 

inte hur lång montören bör hinna på en dag. För en van montör är detta inget större problem 

men för en ny montör kan det vara svårare att planera sitt arbete. En ökad synlighet kan gynna 

övrig personal som planerare och konstruktörer som rör sig i verkstaden. Genom bristen på 

visuell styrning är det svårt att se i tid att fler resurser behövs. En lösning på detta skulle vara 

att sätta tydligare delmål för vad som ska avklaras på en dag. Om dessa delmål uppfyllts så 

behövs inga åtgärder men om montören ligger efter så kan tavlan användas för att signalera att 

det är en försening.  

Det finns en checklista utarbetad men den är inte färdigställd. Detta är en bra idé i grunden för 

att säkerställa att alla moment avklaras och för att minimera fel som uppstår när montörer 

flyttar mellan stationerna. För att göra det så enkelt som möjligt så skulle denna lista kunna 

kombineras med en eventuell visuell styrning. En tavla med bilder på momenten skulle kunna 

sättas upp så att alla kan följa varje robots framsteg och om en montör är borta så är det lätt att 

se hur roboten ligger till jämfört med planeringen. 
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6.6 Framtida studier 

Detta examensarbete har uppmärksammat vissa utmaningar inom produktionen av WorkPartner 

1+ som möjligheterna att utföra en grundlig modulindelning samt förbättring av systemet för att 

ta fram en ny robot. Genom en modulindelning skulle tydligare gränssnitt göra det möjligt att 

skapa fler parallella flöden inom tillverkningen. Detta är ett medel för att sänka ledtiden och 

skapa standardenheter som tillsammans utgör olika varianter av WorkPartner 1+. En tydlig 

modulindelning skulle även underlätta för konstruktörerna när de ska skapa en ny robot efter 

kundorder. Istället för att välja komponenter efter en lista kan ett verktyg användas som väljer 

bort de val som inte är kompatibla med de val som kunden specificerat. 

En grundlig tidsstudie skulle kunna genomföras för att få fram korrekta tider för alla olika 

moment och robotvarianter. Genom detta skulle planeringen kunna bli mer anpassad för 

respektive modell och produktionen skulle bli mer effektiv genom att en lättare robot får en 

kortare monteringstid och en mer tidskrävande robot får en längre tid. Montörerna kan då 

arbeta i samma takt och risken för förseningar minskar när en lämplig tidsåtgång planeras in 

för varje specifik kundrobot.  
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7. Slutsats 
För att korta ledtiden vid produktion av WorkPartner 1+ bör tiden för kontorsaktiviteterna 

vara bestämd i förväg. Det bör sättas upp en gräns för hur många arbetsdagar det ska vara 

mellan varje moment och detta ska illustreras på en tavla på kontoret. Hållpunkterna ska 

skrivas upp och prickas av när de utförts. Genom att arbeta på detta sätt kortas tiden för 

kontorsaktiviteter samt att avvikelser från planen upptäcks tidigt i processen. Kontrollpunkter 

i flödet bör vara kontraktsgenomgång med diskussion kring tidsåtgång, genomgång av 

struktur av konstruktör, leveransbevakning av inköp, skarp order och bristkontroll av 

planerare, leveransavstämning av montörer och projektkoordinator, 24 h-test och 

leveransbesiktning. Ledtiden på kontoret ska max vara två veckor totalt. 

Datumen som anges i taktplanen och på vagnarna bör stämma överens så att det tydligt framgår 

vilket datum som är det planerade leveransdatumet. Om roboten beräknas vara klar innan dess 

så ska eventuella förseningar hanteras allvarligt som att det var en verklig försening, orsakerna 

till förseningen bör uppmärksammas för att förhindra att problemet uppstår igen. 

Inköp bör arbeta enligt strategin om placering av kundorderpunkt. Standardenheter bör 

tillverkas och beställas in enligt prognos och kundanpassningen bör beställas efter kundorder. 

Leveransbevakning måste ske kontinuerlig och ansvarig inköpare bör kontrollera tavlan med 

brister dagligen. Kraven på leverantörerna måste vara tydliga och montörerna måste meddela 

inköparen när komponenter inte uppfyller kraven. 

Montörerna bör ha tillgång till sprängskisser speciellt för nykonstruktion. Monteringsinstruktioner 

ska finnas tillgängliga för de montage som är standard för alla robotar. Dessa instruktioner bör tas 

fram tillsammans med produktionsteknik och montörer. Denna standard ska därefter uppdateras 

och när nya montörer ska utföra montaget krävs mindre tid för utbildning. Även förslag på 

förbättringar från värdeflödesanalysen bör införas för att effektivisera monteringen. 

För produktionstakten 6 robotar per månad krävs ingen större omplanering. Basenheten kan 

fortsätta monteras på 3 dagar och kundanpassningen på ca 6 dagar. För att kunna göra större 

förändringar inom planeringen måste tidtagningen förbättras så att monteringstiden anpassas 

efter variant på robot som ska monteras. Enligt strategin för kundorderpunkt bör monteringen 

av kundanpassningen ha en viss överkapacitet så att det finns möjligheter att montera mer 

komplicerade kundorder. Monteringen av basenheten ska inte ha någon överkapacitet. 

Visuell styrning bör införas i produktionen för att öka synligheten och minska risken för fel, 

speciellt vid byte av montörer under pågående montage. Checklistor kan användas med 

magnetmarkeringar för de olika momenten. Dessa listor användas då även som en arbetsstandard 

för att visa vilka moment som ska genomföras och även tider för momenten anges. Genom denna 

visuella styrning uppmärksammas förseningar tidigt. En del i den visuella styrningen är att ge en 

tydligare bild av problem inom monteringen genom en skiss för markeringar av problemområden. 

Ansvarig avdelning uppmärksammas därefter på problemet och får ansvaret att lösa detta. 

 

Sammanfattningsvis kan ledtiden sänkas till åtta veckor genom att dessa åtgärder införs. 

Genom att ha en bestämd tid för kontorsaktiviteter, inköp och montering säkerställs ledtiden 

och förseningar upptäcks tidigt i processen. Med en ledtid på kontoret på två veckor, 

inköpstid på fyra veckor och monteringstid på två veckor blir den sammanlagde ledtiden åtta 

veckor. Vi nykonstruktion kan inköp behöva meddelas i förväg så att inköpet kan starta 

tidigast möjligt för att inte försena leveransen. Förutsättningen för att detta ska lyckas är att 

förändringarna har stöd inom varje avdelning och att ledtiderna på respektive avdelning 

uppmärksammas och följs.  
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Bilagor 
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