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Sammanfattning 

AB Realisator, ett management consulting företag med fokus på marknads- och affärsutveckling, har 

tidigare funnit att brandmän i dagsläget inte använder sig av någon form av robotar vid hantering av 

bränder. Således startades projektet FUMO
TM

; en robot vars främsta syfte är att gå in i bränder och 

filma/scanna ytan för att förenkla brandmännens arbete och potentiellt rädda liv. I framtiden har AB 

Realisator även funnit det möjligt att lägga till någon form av brandsläckningsmöjligheter och en 

robotarm på FUMO
TM

. Syftet med föreliggande rapport är att utvärdera vilka framtida 

produktionsmöjligheter som finns för denna robot. Arbetet innefattar att skapa en modulplattform för 

roboten, utforma de framtida tekniska lösningarna robotarm och släckanordning på ett 

monteringsvänligt sätt enligt Boothroyds DFA-metod, samt att ta fram ett monteringssystem som 

uppfyller den kravspecifikation som AB Realisator har lagt fram. Denna kravspecifikation innehåller 

krav på effektivitet, kvalitet, flexibilitet, arbetsmiljö, monteringstid, och kostnad.  

För att kunna bemöta de tre grundsyften kring DFA, modulindelning, och monteringssystem som finns 

i denna rapport är en deduktiv ansats lämplig. Metoden innebär initialt en genomgripande teoretisk 

studie kring dessa ämnen. Inom ämnet monteringsystem lades störst fokus på faktorerna 

monteringslayout, cellutformning, arbetsergonomi, materialförsörjning och lean. Den teoretiska 

studien innefattar en djupgående sökning på tidigare litteratur samt tre stycken intervjuer/studiebesök. 

Intervjuerna hölls med representanter på Scania, Alfa Laval, och Modular Management. Den 

teoretiska studien innefattar även en kundundersökning med olika brandstationer och experter i landet 

för att få en bild av vilka krav de har på produkten. Efter denna teoretiska studie påbörjades analysen 

där kunskapen applicerades just för denna brandrobot. 

Boothroyds DFA-analys genererade ett antal viktiga råd kring designen av robotarmen och 

släckanordningen. Till att börja med bör designen en cirkulär axel för enkel insättning. Höjden på 

robotarmen kommer att behöva vara betydligt större än den för släckanordningen. Uppskattningsvis 

bör längden på robotarmen vara ca 4 meter för att nå dörrhandtag och dylikt medan höjden på 

släckanordning inte behöver vara mer än 0,5 meter. Diametern på släckanordning/robotarm bör vara 

ungefär 20 cm för att klara de storlekskrav som FUMO
TM

 har. Vikten bör heller inte överskrida 30 kg. 

För att på ett effektivt och ergonomiskt sätt kunna montera de stora anordningarna på roboten bör en 

flyttanordning konstrueras. Fasningar behövs för att montören ska kunna föra in axeln i hålet på bästa 

sätt. Fasningen bör vara 0,6 cm bred och konisk. Vinkel på denna bör vara ungefär 45 grader. 

Robotarmen/släckanordningen bör monteras centralt på FUMO
TM

 för att undvika att konstruktionen 

blir ostabil. 

Analysen påvisade att det är lämpligt att skapa tre olika produktvarianter. Dessa tre varianter är 

”basic”, ”flexible” och ”fire extinguisher”. Den förstnämnda är standardvarianten av denna robot där 

syftet enbart är att gå in i komplexa miljöer för att filma. I varianten ”flexible” är även robotarmen 

monterad på roboten för att kunna öppna dörrar och frakta ut brandfarliga acetylentuber. På den sista 

varianten sitter släckanordningen istället för robotarmen.  Slutsatsen blev att följande modulsystem är 

applicerbart: MODUL A – Mittenplatta, MODUL B – Sidoplattor, MODUL C – Bottenplatta, 

MODUL D – Scanner, MODUL E – Användargränssnitt, MODUL F - Topp-platta, MODUL G – 

Kameror, och MODUL H – Larvband.  

Utifrån dessa resultat och den teoretiska studien påvisade analysen att roboten bör monteras i en cell 

där allt material kommer till ytor i närheten och där montaget är stationärt. Detta system kommer att 

upprätthålla de krav som AB Realisator har på systemet, även om konceptet lean endast blir delvis 

applicerat då fokus istället måste ligga på att producera robotar av högsta kvalitet.   
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Abstract 

AB Realisator, a management consulting company with focus on business development, has found 

that fire fighters don’t utilize the technology of robots when trying to control a fire. Thus, the 

FUMO
TM

 project was started where a robot which could enter extensive fires and send detailed 

pictures of it to the personnel outside. In the future the company has also seen an uprising demand to 

use this robot to extinguish these fires and also have some sort of robotic arm assembled to it. The 

purpose of this report is to evaluate the production possibilities of this robot. It includes creating a 

modular platform, presenting advices to the design of the future technical solutions “robotic arm” and 

“fire extinguisher device” according to the DFA-method presented by Boothroyd, and to develop an 

assembly system which maintains the specification presented by AB Realisator. This specification 

includes demands on efficiency, quality, flexibility, ergonomics, assembly time, and assembly cost. 

To encounter the purpose with its three parts (DFA, modular platform, and assembly system), a 

deductive onset is appropriate. The method starts with a theoretical study of these topics. Within the 

framework of “assembly system” focus were put on layout, cellular design, ergonomics, flow of 

materials, and lean. The theoretical study includes an in-depth search of previous literature as well as 

three interviews to enhance the understanding of the subject and get advice on how this particular 

system should be designed. The interviews were held with Scania, Alfa Laval, and Modular 

Management. The theoretical study also includes a survey of various fire stations and experts around 

the country to get a picture of what requirements they have on the product. After this theoretical study, 

the analysis was initiated where the knowledge was applied to the case for this particular fire robot.  

Boothroyds DFA analysis produced a number of important advices about the design of the robotic arm 

and fire extinguish device. To begin with, the design should be circular for easy insertion. The height 

of the robot arm will need to be significantly larger than that of extinguishing device. Roughly the 

length of the robotic arm should be about 4 meters to reach doorknobs and such while the height of the 

fire extinguish device need not be more than 0.5 meters. The diameter of these objects should be about 

20 cm to meet the size requirements FUMO
TM

 have. The weight should not exceed 30 kg. For an 

efficient and ergonomic way to mount these major devices on the robot, a transportation device should 

be constructed. Chamfers are needed for the assembler to be able to insert the shaft into the hole in the 

best way. The bevel should be 0.6 cm wide and conical. The angle of this should be about 45 degrees. 

Finally, the devices should be mounted centrally on FUMO
TM

 to avoid unstability. 

The analysis then showed that it is appropriate to create three different product variants. These three 

are "basic", "flexible" and "fire extinguisher". “Basic” is the standard version of this robot whose 

purpose is to go into complex environments for filming only. In the variant "flexible" the robotic arm 

is also mounted on the robot, giving it the ability to open doors and carry out flammable objects. On 

the final version the fire extinguisher device is assembled to the robot instead of the robot arm. The 

analysis then pointed out the following modular system: MODULE A – Base plate, MODULE B - 

Side plates, MODULE C - Bottom plate, MODULE D - Scanners, MODULE E - User interface, 

MODULE F - Top plate, MODULE G – Cameras, and MODULE H – caterpillar tracks. 

Based on these results and the theoretical analysis, the study demonstrated that the robot should be 

mounted in a cell where the material comes to a nearby surface, placed in order of assembly, and the 

subassembly is stationary. The assembly is handled manually with quality taken into account in every 

step. This system will maintain the requirements that AB Realisator have on the system, even if the 

concept of lean only be partially applied when the focus instead should be on producing robots of the 

highest quality.  
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Förord 

Föreliggande rapport genomfördes som ett examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan för 

institutionen industriell produktion. Uppdraget utformades av AB Realisator då de såg ett behov av att 

undersöka produktionsmöjligheterna för en framtida version av sin brandrobot, FUMO
TM

. Arbetet 

fortlöpte under våren 2013.  

Under projektets gång har vi som arbetat med detta lärt oss mycket om produktionsförberedelser för 

en ny produkt, något vi tror oss komma ha nytta av i framtiden. Vi skulle därför vilja tacka vår 

uppdragsgivare AB Realisator och dess vd, Thomas Eriksson, samt projektets samordnare, Rolf 

Ericsson. Vi vill även passa på att tacka vår handledare för projektet, Antonio Maffei, som har visat ett 

stort engagemang och därigenom har varit till hjälp för fortskridandet av detta examensarbete. 

Dessutom vill passa på att tacka de företag som bidragit med värdefulla intervjuer; Alfa Laval, Scania, 

och Modular Management.  

Stockholm, 7/6 - 2013 

Claes Eriksson 

Linus Lindström 
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1. Inledning 
I inledningen tas grundläggande information om projektet upp. Dess bakgrund, syfte, frågeställning, 

kravspecifikation och eventuella avgränsningar tydliggörs under detta avsnitt.  

1.1 Bakgrund 
Teknikkonsultföretaget AB Realisator har tidigare funnit att brandmän inte använder sig av robotar vid 

hantering av bränder; alltså att ändamålsenliga robotar saknas på marknaden. Istället riskeras liv för att 

undersöka farliga platser. Därför har företaget fått i uppdrag att skapa en robot som ska hjälpa 

brandmän att få en tydlig bild av bränder, speciellt vid svåra miljöer då det är svårt och riskabelt för en 

människa att vistas. Arbetet genomförs i nära samarbete med tre av Sveriges största brandstationer 

(Södertörn brandforskarförbund, Storstockholms brandförsvar, och räddningstjänsten Storgöteborg), 

samt forskare på KTH, Mälardalens högskola och Örebro universitet. En preliminär konstruktion av 

denna robot, kallad FUMO
TM

2, är nu framtagen och det är således dags att utvärdera vilka framtida 

produktionsmöjligheter som finns; vilket görs inom ramarna för detta arbete. Preliminärt sett kommer 

den producerbara versionen av FUMO
TM

 vara väldigt lik den version som idag existerar, med 

undantaget att en robotarm och/eller en släckanordning ska sättas dit enligt önskemål av framtida 

kunder.  

1.1.1 AB Realisator Management Consulting 
Uppdragsgivaren för detta arbete är, som tidigare nämnt, AB Realisator Management Consulting. 

Deras affärsområden innefattar främst marknads- och affärsutveckling, särskilt för organisationer som 

har en vetenskaplig eller avancerad teknisk bas för sin verksamhet. Företaget grundades under våren 

2008 av Thomas Eriksson. Nyckelkoncept inom företaget är kunskap, erfarenhet, professionalism och 

kvalitet. I dagsläget har företaget möjligheter att erbjuda interaktioner mellan industri, samhälle, och 

akademi och de kan även hjälpa forskningsorganisationer med en rad olika frågor som till exempel 

affärsplaner, marknadsutveckling och kundkontakter. (Realisator, 2012) 

1.1.2 FUMOTM 

AB Realisator fick under år 2011 i uppdrag att konstruera en brandrobot som kan underlätta att 

bekämpa bränder. Funktionen är att, på ett smidigt sätt, kunna gå in i skadliga miljöer med kameror 

och ge en bild av situationen till brandmännen som styr den utifrån. Den första varianten, alltså 

FUMO
TM

1, kunde enbart användas för att operera i enklare miljöer. Den var dock väldigt lättstyrd och 

kunde se genom röken för att sedan trådlöst förmedla bilder och video till brandmännen utanför. Två 

kameror var monterade på denna enhet; en vanlig videokamera och en IR-kamera; båda dessa planeras 

vara kvar även i framtida versioner av roboten. Genom dessa skapades en levande bild av läget även 

om det var mycket rök på platsen. FUMO
TM

1 hade även möjligheter att gå upp och ned för trappor 

tack vare sina ”flippar”. Roboten förbättrades sedan under 2012, och FUMO
TM

2 lanserades i december 

samma år. Figur 1 åskådliggör hur designen av roboten i dagsläget ser ut.  
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Figur 1:  FUMO

TM
2. En tidigare version av roboten som, i framtiden, ska produceras och 

säljas till brandkårer för att användas vid brandbekämpning. (Bilden har 

tillhandahållits av AB Realisator) 

Det arbete som nu, i januari 2013, initieras är alltså att konstruera nästa version av roboten, 

FUMO
TM

3. Arbetet med denna görs till stor del parallellt och därför är det viktigt att alla 

projektgrupper, med olika specialområden, samarbetar mot de mål som AB Realisator satt upp.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med föreliggande projekt är att utvärdera vilka framtida 

produktionsmöjligheter som finns för roboten FUMO
TM

. I detta arbete kommer modellen FUMO
TM

3 

att fungera som bas där vissa nya tekniska lösningar (se information nedan) kommer att läggas till för 

att få ett framtidsperspektiv. Anledningen till detta är att FUMO
TM

3 inte kommer att produceras i 

större omfång än en prototyp; således är det mer önskvärt att analysera ett framtida scenario. Denna 

analys kommer att ske utifrån tre olika produktionsperspektiv; DFA, modularisering, och 

monteringssystem, där fokus ligger på den sistnämnda. De två övriga kan ses som supplement för att 

kunna optimera analysen av monteringssystemet. Slutsatserna ska alltså nås genom att först applicera 

konceptet DFA på de framtida tekniska lösningarna ”robotarm” och ”släckanordning” som har 

påvisats önskvärda. Designen av dessa två nya komponenter är fortfarande obestämd och således blir 

de billiga att förändra. De ska därför konstrueras på ett monteringsfrämjande sätt för att optimera 

framtida produktion. Sedan ska en modulplattform skapas för FUMO
TM

 med målet att realisera 

kundernas behov och minska komplexiteten i monteringen. Slutligen, utifrån DFA-analysen och 

modulindelningen, ska ett lämpligt monteringssystem rekommenderas till AB Realisator och det 

företag som kommer sköta monteringen av denna robot. Faktorerna i den kravspecifikation som lagts 

fram av företaget AB Realisator (se avsnitt 1.3 nedan) ska även tas hänsyn till. Den huvudsakliga 

frågeställningen för detta projekt är således: 

 Hur bör ett monteringssystem för tillverkning av brandrobotar av typ FUMO
TM

  utformas så 

att den kravspecifikation som presenteras nedan uppfylls? 

För att kunna besvara denna frågeställning måste följande delfrågor lösas: 

 Hur bör en modulplattform, som främjar en effektiv produktion, se ut för FUMO
TM

? 

 Hur bör de framtida tekniska lösningarna ”robotarm” och ”släckanordning” utformas för att 

FUMO
TM

 ska bli lönsam att montera? 

1.3 Kravspecifikation  
Förberedelsen av denna produktion måste vara specialanpassad för att passa just denna robot och 

kunna representera AB Realisators kultur. Således bör följande kravspecifikation beaktas vid 

skapandet av ett monteringssystem för FUMO
TM

: 
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Tid: Tiden för montering av roboten får inte vara för lång för att riskera förseningar i leveranser till 

kunder. Lång monteringstid ökar dessutom kostnaden för roboten. Notera dock att tiden per 

färdigmonterad FUMO
TM

 är relativt lång då efterfrågan på produkten, initialt sätt, kommer vara cirka 

10 enheter per år.  

Kostnad: Kostnaden för det framtagna monteringssystemet är inte avgörande för den totala kostnaden 

av roboten. Det är främst valet av leverantör som styr vad kostnaden av produktion och montering blir. 

Däremot är det essentiellt att monteringssystemet ska främja en billig montering för det företag som 

skall applicera det.  

Flexibilitet: Systemet som tas fram måste vara flexibelt i det avseende att det är enkelt att ställa om 

ifall små designförändringar sker, samt om små förändringar i efterfrågan sker.  

Arbetsmiljö: Den valda monteringsmetoden måste främja en säker och god arbetsmiljö, samt motivera 

de anställda.  

Kvalitet: Då monteringstiden per enhet är relativt lång och priset kunden betalar för denna produkt är 

högt måste det färdiga systemet klara av höga kvalitetskrav.  

Effektivitet: Monteringssystemet som tas fram bör vara effektivt och ha ett lean-tänk; alltså inte skapa 

slöserier i form av onödiga kostnader och tillägg till monteringstiden. Roboten ska också, till exempel, 

kunna bli monterad av en enarmad blind person med en boxningshandske. 

1.4 Avgränsningar 
Vissa avgränsningar måste göras för att resultatet ska bli mer exakt och uppfylla de mål som har blivit 

uppsatta. Först och främst kommer ingen implementering av en eventuell lösning att ske; endast ett 

”teoretiskt bästa alternativ” kommer att tas fram. I detta arbete kommer modellen FUMO
TM

3 att 

fungera som bas där de tekniska lösningarna ”robotarm” och ”släckanordning” (det har framgått 

intresse av att lägga till dessa lösningar) läggs till för att få ett framtidsperspektiv och en producerbar 

variant av FUMO
TM

. Endast dessa preliminära framtida tekniska lösningarna är de som kommer att 

analyseras ur ett DFA-perspektiv då de färdigdesignade komponenterna blir betydligt dyrare att 

förändra. DFA-analysen av dessa komponenter kommer att resultera i råd och förslag, sett ur ett 

monteringsperspektiv, kring vissa designaspekter. Detta är något som framtida och nuvarande arbeten 

kring dessa tekniska lösningar kan ha användning av.  

Att skapa ett fungerande monteringssystem innefattar många olika faktorer som måste tas hänsyn till. 

Inom ramarna för denna rapport har fokus lagts på fyra olika grundläggande faktorer för att få ett 

bättre resultat: monteringslayout, cellutformning, arbetsergonomi, och materialförsörjning (se teoretisk 

referensram för vidare beskrivning av dessa). När dessa sedan analyseras bör det göras med 

tyngdpunkt på de krav som AB Realisator påvisat under ”kravspecifikation”. Vid utformningen 

kommer vissa antaganden att göras. För det första antas att monteringen kommer att ske på ett externt 

företag med tillräcklig kompetens och som även har fått in alla nödvändiga delar vilka placeras på ett 

lager i närheten av stationen/stationerna där produkten monteras. För det andra kommer ett antagande 

att vissa av komponenterna i de moduler som tagits fram redan är färdigmonterade; 

monteringssystemet som tas fram kommer att ha ett övergripande fokus snarare än att gå in på 

detaljerade monteringshänvisningar av komponenter. Till exempel kommer rapporten inte lägga fokus 

på hur motorn och larvbanden detaljmonteras, utan snarare se till hur dessa två hela strukturer 

monteras på FUMO
TM

 (se avsnitt 4.3 Monteringssystem). Dessutom kommer ingen undersökning av 

möjliga företag som kan montera denna robot att göras då görs av en annan projektgrupp.  
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2. Metod 
I detta avsnitt åskådliggörs den metod som valts för att på bästa sätt kunna upprätthålla syftet med 

rapporten och svara på de grundläggande frågeställningarna.  

Rapporten utgår från en deduktiv ansats med ett positivistiskt tillvägagångssätt då det redan finns en 

FUMO
TM 

robot färdigställd i dagsläget och därför kan existerande teorier användas för att kunna 

generera en slutsats.  För att på bästa sätt svara på de huvudsakliga frågeställningarna har en kvalitativ 

och kvantitativ analys kombinerats. Initialt hölls ett uppstartsmöte med AB Realisator och 

projektsamordnaren Rolf Ericsson där värdefull information för projektets fortskridande och mål 

erhölls. Dessa möten hölls sedan kontinuerligt under våren 2013 för att säkerställa att projektet styrs åt 

det håll som AB Realisator vill samtidigt som ett akademiskt värde upprätthålls. Dessa möten 

präglades av en öppen dialog mellan respondenter i de olika studentprojekt som genomfördes för att 

därefter kunna samordna dessa mot ett gemensamt mål. 

Efter uppstartsmötet genomfördes ett idémöte över hur den aktuella frågeställningen skulle formuleras 

på ett precist sätt. För att sedan kunna besvara denna krävs en del specialkunskaper. Således 

genomfördes en djupgående teoretisk analys över begrepp som ansågs essentiella för att fullfölja de 

mål som satts upp av AB Realisator. De mest centrala begreppen för denna rapport var 

modularisering, Design for Assembly och monteringssystem.  

För att vidare öka förståelsen för hur större företag ser på olika monteringsaspekter utökades den 

kvalitativa studien med intervjuer och studiebesök. Den första intervjun/studiebesöket hölls med 

Rikard Sjöberg på Alfa Laval i Eskilstuna. Rikard arbetar där som produktionschef och bör därför 

kunna frambringa värdefull kunskap till detta projekt. Syftet med denna intervju var att få en insikt 

kring hur de sköter sin produktionsplanering och hur deras monteringssystem ser ut eftersom att deras 

produktionsvolymer är relativt små, vilket också är fallet för FUMO
TM

. Senare hölls ett 

möte/studiebesök på Scania i Södertälje där Ulf Bjarre representerade företaget. Då Scania har ett 

erkänt lean-tänkande i företaget ansågs det vara relevant för detta projekt trots att deras 

produktionsvolymer är betydligt större än vad de kommer att vara för FUMO
TM

. För att erhålla 

kunskap inom området modularisering hölls ett möte med olika respondenter från företaget Modular 

Management. Vid samtliga av dessa intervjuer användes en semistrukturerad intervjuteknik; 

respondenterna tilläts betona det som de ansåg vara viktigt samtidigt som en viss struktur fanns. Dessa 

råd från olika experter och produktionsspecialister på företagen kan vara essentiella för projektet.  

Därefter påbörjades den kvantitativa studien där teorin applicerades på FUMO
TM

. Det första naturliga 

steget var att undersöka de preliminära framtida lösningarna ”robotarm” och ”släckanordning” ur ett 

DFA-perspektiv för att kunna optimera monteringssystemet som ska tas fram. Målet var att ge 

övergripande råd till AB Realisator så att designen av dessa komponenter blir monteringsvänliga. 

Detta gjordes utifrån Boothroyds metod. Därefter skapades en modulplattform eftersom att vissa 

brandkårer som har samarbetat inom ramarna för arbetet med FUMO
TM

 har uttryckt ett variansbehov 

som kommer att kunna appliceras i framtiden och som därigenom lätt kan leda till komplexa 

produktionspremisser. Denna plattform innehåller gemensamma gränssnitt för att på så sätt optimera 

monteringen. Som grund för denna, för att skapa en kundorienterad lösning, genomfördes en 

marknadsanalys av tre möjliga framtida kunder (Södertörn brandforskarförbund, Storstockholms 

brandförsvar, och räddningstjänsten Storgöteborg) och två stycken experter inom området (Stefan 

Särdkvist från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Per-Erik Johansson från Svenska 

brandskyddsföreningen). Här ombads dessa respondenter att rangordna olika kundkrav för att AB 

Realisator ska veta hur viktig varje egenskap är i relation till andra. Modulariseringen genererar även 
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en preliminär insyn till hur ett monteringssystem kan se ut där olika moduler kan delmonteras. Utifrån 

modulindelningen byggdes ett monteringssystem upp där alla delar av produkten ska monteras ihop.  

Det är alltså inte den teoretiska studien som utgör den huvudsakliga beslutsgrunden vilket möjliggör 

en skräddarsydd lösning för att den ska passa AB Realisators kravspecifikation. Under projektets gång 

hölls dessutom kontinuerliga möten med handledaren för detta projekt, Antonio Maffei, för att på 

bästa sätt kunna upprätthålla syftet med rapporten och säkerställa att rapporten också genererar ett 

akademiskt värde.  
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3. Teoretisk referensram 
Föreliggande avsnitt innehåller information om grundläggande koncept som bör behärskas för att 

fullt kunna upprätthålla det syfte som detta arbete har. 

3.1 DFA  
DFA står för design for assembly och är ett samlingsnamn av metoder vars syfte är att få ned 

kostnaderna för montering av en produkt genom att ändra produktdesignen med avsikten att skapa en 

effektivare monteringsprocess. Genom att använda metoder inom DFA erhåller företag fördelar som, 

enligt Egan, kommer både på lång och kort sikt. På kort sikt innebär metoderna främst att reducera 

antalet detaljer och få kortare monteringstid. Detta leder till reducerade kostnader för montering och 

tillverkning. DFA kan också ge långsiktiga fördelar som t.ex. förbättrad produktkvalitet och där en 

miljö för ”concurrent enginnering” skapas. Detta syftar till att en organisation har många olika 

parallella arbetsgrupper; råd till designteamet ges angående produktstruktur, reducering av 

monteringskostnader, och kvantifierbara förbättringar. Metoden kan även användas för att jämföra den 

egna monteringen mot konkurrenternas och därmed går det att avgöra hur effektiv de egna processerna 

är. Dessutom kan förståelse för hur mycket leverantörer faktiskt spenderar för att producera en produkt 

erhållas; DFA ger alltså en antydning om vad det borde kosta. (Egan, 1997) 

Whitney beskriver tumregler för att skapa en enkel montering. Företag bör minimera antalet ingående 

komponenter, ge utrymme för insättning, samt designa komponenter så att de inte trasslar in sig i 

varandra. De bör även tänka på att använda skåror och andra hjälpmedel, samt att insätta komponenter 

från ovan. Det är även viktigt att göra det självklart för montören hur monteringen ska ske. Det finns 

vissa attribut för en produkt som är enkel att montera. Den ska även vara stabil och självanpassad med 

hjälp av orientering samtidigt som toleranserna inte är fasta. Få fästpunkter ska finnas och det ska inte 

krävas för många verktyg och fixturer. Komponenterna ska slutligen vara lätta att greppa och sätta in. 

(Whitney, 2004) 

Boothroyd har skapat olika riktlinjer tillverkningsföretag bör tänka på när de applicerar DFA. Dessa 

riktlinjer är mest lönsamma om de är anpassade i ett tidigt skede; om designen redan är fastställd 

kommer ytterligare ändringar att bli för dyra. Boothroyd består av generaliserade riktlinjer för DFA 

där processen av manuell montering kan delas in i två delar. Den första delen, hantering, innebär 

orientering och rörelser för en viss komponent. Den andra delen innefattar insättning, fästning, samt 

anpassning av en komponent till en annan. Det är två faktorer som påverkar monteringskostnader av 

en produkt: antalet komponenter i en produkt, samt hur enkelt det är att orientera, insätta, och fästa 

komponenter. Slutligen kan ett DFA-index, vilket påvisar effektiviteten av monteringsprocessen, 

räknas ut genom att dividera en faktor för teoretisk bästa montering med siffran för den faktiska 

monteringen. Ekvation 1 anger DFA index, Ema. (Boothroyd, 2009) 

    
      

   
 

Ekvation 1:  DFA-index. Nmin är det minsta teoretiska antalet komponenter, ta är 

monteringstiden för en komponent, och tma är den genomsnittliga 

monteringstiden för en komponent som inte påverkats av orientering, insättning 

eller fästningsproblem; tiden för komplett montering av en produkt. (Boothroyd, 

2009) 

Det finns flera andra viktiga aspekter inom monteringen som Boothroyd tar hänsyn till. Symmetrin 

påverkar också monteringstiden eftersom denna avgör om komponenten är enkel att fästa till 
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produkten eller om extra orientering krävs. Monteringsprocesser innefattar alltid minst två 

komponenter: en komponent som blir insatt och en komponent där den andra komponenten fästs in. 

Det finns olika former av symmetri: Alfa-symmetri påvisar huruvida axeln är parallell till sin axel för 

insättning och Beta-symmetri är den roterande symmetrin vars minsta vinkel en komponent kan bli 

roterad och upprepa sin orientering. Tjockleken och storleken av produkten påverkar också 

monteringstiden. Cylindriska komponenter mäts i radie och rektangulära komponenter mäts i den 

högsta höjden på komponenten. Rektangulära komponenter med en tjocklek större än 2 mm har inga 

hanteringsproblem. För cylindriska komponenter kommer denna kritiska punkt vid 4 mm. Därutöver 

påverkar vikten tiden för att greppa, kontrollering och förflytta en komponent. Hur stor denna 

påverkan är för monteringstiden anges nedan i ekvation 2.  (Boothroyd, 2009) 

                     

Ekvation 2:  Där tpw är det totala tillägget för hanteringstiden på grund av komponentens 

vikt, W är vikten på komponenten i pounds, och th (s) är den grundläggande 

hanteringstiden av en lätt komponent där ingen orientering behövs och den 

enbart förflyttas en kort sträcka. Ett genomsnittsvärde för th är 1,13. 

(Boothroyd, 2009) 

Ytterligare en faktor som påverkar monteringstiden är huruvida komponenten måste monteras med två 

händer. Detta kan innefatta komponenter som är väldigt tunga eller kräver noggrann hantering.  Vid 

dessa tillfällen bör en faktor 1.5 multipliceras till monteringstiden. Det är dock värt att notera effekten 

av kombinerade faktorer; det är viktigt att tänka på att tillägg eller förluster från varje faktor inte 

behöver vara tilläggstid. Ett exempel på detta är att om en komponent behöver flyttas men också 

orienteras kan detta göras samtidigt under förflyttningen. (Boothroyd, 2009) 

Boothroyd tar även upp effekten av symmetrin för komponenter som trasslas ihop. Detta innebär att 

dessa komponenter kanske behöver pinsetter för att greppa och kontrollera. Dessa behövs om 

tjockleken är för smal för att fingrar ska kunna greppa, då synligheten är dold och passning blir svårt 

när storleken är liten, när den är svår att vidröra för att temperaturen är hög, eller när fingrarna är för 

tjocka. Att använda sig av skåror för insättningsprocessen, fasningar, är viktigt för monteringen. Dessa 

behövs främst vid två vanliga monteringsprocesser: insättning av en pinne eller axel in till ett hål eller 

placering av en komponent med ett hål på en pinne eller axel. En effektiv montering nås genom att 

tillräckligt med utrymme ges för pinnen eller axeln att passa, samt att en skåra för att underlätta 

kontaktpunkter för hålet existerar. Detta bidrar också till att undvika att komponenten fastnar under 

montering, något som lätt kan ske om de inte är tillräckligt dimensionerade. Ekvation 3 nedan kan 

användas för att räkna ut en dimensionslös konstant som önskas vara så stor som möjligt för att 

effektivisera monteringen. 

  
   

 
 

 Ekvation 3:  Beräkning av konstanten c, vilken påvisar hur effektiv en fasning är. Denna ska 

vara så hög som möjligt för att reducera tidspålägg vid montering. 

D=ytterdiameter av hål/axel, d=innerdiameter av hål.  

Det finns flera olika fasningsmetoder som kan användas. Då fasning appliceras enbart på hålet måste c 

uppgå till ungefär 0,15 för att minimera tidspålägg. Om fasning sker på axeln som insätts måste c 

uppgå till 0,06 för att undvika dessa pålägg. Vid fasning på båda dessa bör c uppgå till minst 0,03. 

Däremot om fasningen är rund måste c enbart vara ca 0,009. Fasningens vinkel bör ligga mellan 10 

och 50 grader. (Boothroyd, 2009) 
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Vidare är blockerad åtkomst och begränsad syn viktig för insättning av gängade fästelement av olika 

design. Studier visar att tiden för en process blir längre ju fler gängar ett element har. Dessutom 

tillkommer att montören behöver olika verktyg för att montera elementet. Blockerad åtkomst och 

begränsad syn tillkommer också vid nitning. Tiden för att fästa en nit är beroende på hur synlig och 

tillgänglig niten är. Tiden minskar tills niten är fritt tillgänglig för att nitas. Fästning av kompontenter 

är viktigt då de kan vara ostabila efter eller under insättning.  (Boothroyd, 2009) 

Den totala insättningstiden i millisekunder kan, enligt Boothroyd, räknas ut genom ekvation 4 nedan 

där c är konstanten ur ekvation 3, L är längden på objektet som förs in, d är innerdiametern, och 

f(chamfers) har värden enligt nedan. (Boothroyd, 2009) 

                                            

Ekvation 4:  Totala insättningstiden av en cylindrisk axel i ett hål. f(chamfers) är -100 då 

ingen fasning är gjord, -220 då fasning enbart finns på hålet, -250 då fasning 

sker enbart på axeln, och -370 om fasning är gjort på båda dessa.  

3.2 Modularisering 

Modularisering är idag ett väl erkänt koncept för att skapa en flexibel produktion. En modul är en 

förfabricerad och sluten standardenhet som kan kombineras med olika andra kompatibla moduler för 

att skapa ett stort antal olika slutprodukter. Det kan även ses som en funktionell byggsten med 

specifikt valda standardiserade gränssnitt valda av företagsstrategiska anledningar. 

Genom att dela in olika produktdelar i en modul skapas möjligheter att göra en delmontering av dessa 

delar som sedan sätts ihop med övriga delar genom ett standardiserat gränssnitt. Därigenom ges 

möjligheten att lägga utvecklingen av en specifik modul parallellt med produktionen; vill företaget 

förbättra en viss egenskap av produkten räcker det med att utveckla en modul. Ytterligare en fördel är 

att komplexiteten av produktfamiljen minskar och därigenom även produktionskostnaderna.  Notera 

att det inte enbart räcker med att skapa en bra modulplattform för att öka lönsamheten utan denna 

måste även implementeras på ett lämpligt sätt för att de önskade fördelarna ska uppnås. (Erixon, 

Erlandsson, von yxkull, & Östergren, 1994) 

För att skapa en modulplattform kan 5-stegsmetoden lämpligen användas (Erixon, Erlandsson, von 

yxkull, & Östergren, 1994): 

1. Klargör kundens krav 

Att ha kundernas önskemål som utgångspunkten är önskvärt. För att ta dessa önskemål vidare och 

skapa ett modulkoncept bör en QFD (Quality Function Deployment)-analys göras. En sådan analys 

innebär att inkorporera kunskap om kundernas behov i alla steg i designprocessen. Kundegenskaperna 

ska, med andra ord, kopplas till relevanta egenskaper som produkten har. (Bergman & Klefsjö, 2010) 

2. Funktionsanalys och val av tekniska lösningar 

När kundbehoven är kartlagda och kopplade till produktegenskaper ska dessa kopplas till specifika 

tekniska lösningar; en funktionsanalys. Detta görs med hjälp av en DPM (Design property matrix). I 

en ideal DPM är produktegenskaperna endast beroende av en teknisk lösning, vilket förenklar 

modulindelningen avsevärt. Ha här uppställda tillverkningsmål som utgångspunkt. Att finna de 

tekniska lösningarna kan med fördel göras med antingen en top-down (hela produktkonceptet bryts ner 

till mindre delar), eller bottom up analys (smådelar kopplas samman för att finna vilka tekniska 

lösningar som finns).  
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3. Generera modulkoncept enligt företagets strategi 

I detta avsnitt blir de tekniska lösningarna kopplade till vissa moduldrivare vilka kommer påvisa vilket 

modulkoncept som bör appliceras. Detta görs med hjälp av en MIM (Module Indication Matrix). 

Moduldrivare är de medel som företag planerar kan förändra produktstrukturen. Det finns 12 stycken 

fördefinierade moduldrivare. Alla dessa kan sedan placeras i tre olika affärsstrategiska cirklar: 

Operational excellence, customer intimacy, eller product leadership. Naturligtvis är det önskvärt att 

alla tekniska lösningar i en viss modul ska vara kopplat till samma affärsstrategiska motiv. Om, till 

exempel, alla lösningar i en modul är kopplade till ”product leadership” kan denna enkelt utvecklas 

parallellt med produktionen då det är önskvärt att product leadership-lösningar ska vara uppdaterade 

med den senaste tekniken. Operational excellence innefattar moduler som ska vara standardiserade 

över produktvarianter och moduler som ska vara stabila över en lång tidsperiod. Denna affärsstrategi 

innefattar följande moduldrivare: separate testing, carry-over, common unit, process/organization, 

recycling och strategic supplier. Customer intimacy är moduler vars design är viktigt och med 

kundspecifika lösningar. De moduldrivare som finns inom detta område är: styling, technical 

specification, upgrading, och service. Product leadership är moduler som präglas av förväntad teknisk 

utveckling. Därför är technology push och planned development dess moduldrivare.  Alla dessa 

moduldrivare finns listade under respektive affärsstrategi i figur 2 nedan.  

 
 Figur 2:  Förklaring av de olika moduldrivare som de tekniska lösningarna ska placeras 

under. (KRENG & LEE, 2004) 

4. Visualisera och utvärdera modulkoncept 

Här utvärderas modulkonceptet och genom en interface matrix utreds vilken ordning montering 

kommer ske och vilka moduler som kan delmonteras.  

5. Förbättra, dokumentera och konfigurera moduler 

Det modulsystem som tagits fram ska här presenteras och, om så önskas, förbättras.  

3.3 Monteringssystem 
För att skapa ett effektivt monteringsystem bör ett antal viktiga faktorer beaktas. För val av system har 

Whitney presenterat följande figur, se figur 3 nedan, där produkten i fråga placeras in i en kvadrant i 

respektive tabell. Den första tabellen ger därigenom råd vilken DFA-strategi som bör appliceras samt 

ett antal viktiga monteringsråd, medan den andra tabellen påvisar hur en lämplig monteringsprocess 

skall utformas.  
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Figur 3: DFA-strategi och lämplig monteringsmetod. I figuren ovan skall en kvadrant 

för den aktuella produkten väljas. Den rekommenderade DFA-strategin beror 

till stor del på huruvida utvecklingstiden är kritisk eller inte, hur lång 

produktlivslängden är, samt i hur stora volymer produkten ska tillverkas. 

Monteringsmetoden (maskin vs människa och mycket vs lite arbete per station) 

beror till stor del på hur stora volymer som tillverkas, vilken hastighet detta 

görs i, och en rad andra faktorer. (Whitney, 2004) 

3.3.1 Monteringslayout 
Ett monteringssystem innefattar att skapa tjänster och produkter som kunder är villiga att betala för. 

Rollen för ett sådant system är därigenom att kunna leverera rätt vara till rätt kund på ett 

kostnadseffektivt sätt. Effektiviteten av ett sådant system påverkas av många olika faktorer; däribland 

kan nämnas maskiner, arbetsmiljö, planering osv. En av de viktigaste faktorerna i skapandet av ett 

fungerande monteringssystem är dock valet av layout. Företag applicerar främst en av fem olika 

layouter i sin montering: fast position, funktionell layout, flödesgruppslayout, linjeflöde, eller 

kontinuerlig tillverkning. (Tangen, Axelsson, Dencker, & Gröndahl, 2008) 

Den första layouten, fast position, innebär att all montering sker på en och samma basenhet som står 

stilla på en och samma plats. Alla resurser förflyttas således till produkten, vilket är lämpligt för små 

produktionsvolymer. Denna monteringsprincip är lämplig om produkten i fråga är för otymplig för att 

förlyttas mellan olika stationer. Ett exempel på detta kan vara fartygstillverkning. (Tangen, Axelsson, 

Dencker, & Gröndahl, 2008) 

I en funktionell layout grupperas maskiner efter vilken funktion de har. Med andra ord står alla robotar 

som ska genomföra operation 1 på samma ställe och de som ska genomföra operation 2, som alltså har 

en annan funktion, står på ett annat ställe. De grupperas efter funktion, vilket kan åskådliggöras likt 

figur 4 nedan. Layouter av denna typ lämpas främst för små produktionsvolymer. En funktionell 

layout är fördelaktigen enkel att konstruera och flödet av produkter blir väldigt flexibelt eftersom 

många olika produkter kan produceras samtidigt och det blir inte kaos om någon enstaka cell slutar 

fungera. Nackdelarna innefattar att det blir många interna transporter av material kors och tvärs genom 

hela fabriken och det blir således svårt att styra tillverkningen när produktionsvolymer ökar. Dessutom 

skapar detta system mycket bindande kapital i form av PIA (produkter i arbete). Med produkter i 

arbete avses produkt vars förädling är påbörjad men ännu inte är färdig att säljas. (Innovation, 2012) 
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 Figur 4:  En funktionell verkstad. Maskiner placeras här efter sin funktion snarare än 

produktens flöde.  

Nästa layout är montering i flödesgrupper där flexibiliteten hos den funktionella layouten anknyts med 

aningen större krav på snabbare flöden och specialisering. Vanligtvis är genomloppstiden för denna 

metod ungefär en vecka. Metoden lämpar sig bäst då produkten inte består av många olika varianter. 

(Tangen, Axelsson, Dencker, & Gröndahl, 2008) 

En annan variant på en layout kallas linjeflöde, illustrerat i figur 5 nedan. Här placeras stationerna så 

att material och komponenter inte behöver förflyttas långa avstånd för att komma till nästa operation. 

Denna layout är väl lämpad då produktionen ska vara automatiserad och produktionsvolymerna är 

höga. Fördelarna vid denna produktion är att ledtiderna blir korta och kostnaderna låga. Dessutom 

binds lite kapital i form av PIA och ledtiderna, alltså tiden från påbörjan av en process till dess att den 

avslutas, blir korta. (Supply chain consultant, 2011) I ett linjeflöde blir dock systemet väldigt 

störningskänsligt och inte flexibelt. (Tangen, Axelsson, Dencker, & Gröndahl, 2008) 

 
 Figur 5:  Ett linjeflöde. Processerna placeras här i en linje så att artikeln får ett enkelt 

och smidigt flöde.  

Den sista layouten kallas kontinuerlig tillverkning. Denna metod är den absolut mest effektiva då 

tillverkningsvolymerna är höga och det i princip inte finns några varianter alls. Därmed kan företaget 

skapa en extrem kostnadseffektivitet och de kan även hantera stora volymsvängningar. Metoden 

innebär helautomatiserad och automatisk produktion och används ofta i processindustrin. 

Materialflödet är därmed av mindre betydelse jämfört med planering och styrning av detta flöde in till 

den aktuella processen. (Tangen, Axelsson, Dencker, & Gröndahl, 2008) 

3.3.2 Utformning av effektiva, högkvalitativa monteringsceller 
Det finns även cellspecifika anledningar som påverkar effektiviteten av ett produktionssystem. För 

korta system är det huvudsakliga syftet att det präglas av noggrannhet, vilket även framhävts på 

förekomna intervjuer med Scania och Alfa Laval. Det är viktigt att ha en storlek på arbetscellen som är 

tillräcklig för att montören ska kunna klara uppgiften på den specifika takt-tid (Alltså tiden för en 

arbetscykel som uppfyller varje kunds efterfrågan) som bestämts. (Toyota, 2013) Den får heller inte 

vara för stor då detta tar onödigt med utrymme i fabriken och montören måste gå runt i sin arbetscell 

för att nå allt som behövs. En annan viktig detalj är att montören ska ha tillgång till den data och 

verktyg som behövs för att klara uppgiften.  
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Det finns generella riktlinjer som påvisar vilka faktorer i ett monteringssystem som vanligtvis gör det 

ineffektivt. Den första av dessa är hanteringsförluster, vilket innebär förlorad tid då produkten kräver 

extra orientering pga. stor vikt, liten storlek, eller dylikt. Den andra är olika motivationsförluster i 

systemet; är inte arbetarna motiverade blir det svårt att skapa ett effektivt system. Den tredje förlusten 

skapas på grund av svårigheter att balansera de olika monteringstiderna. Det är essentiellt att minimera 

väntetiden mellan olika stationer för att inte binda upp onödigt mycket kapital. Detta, alltså takt-tiden, 

är ett problem som Alfa Laval anser vara en av de största svårigheterna med att skapa ett effektivt 

system som fungerar. (Sjöberg, 2013) Den fjärde förlusten innefattar olika störningar. Detta kan, till 

exempel, innefatta trasiga maskiner vilka således stoppar upp hela flödet. Den sista faktoren är 

systemförluster och personalkostnader. Det sistnämnda är något som intervjurespondenten på Scania 

framhäver vikten av då han hävdar att det är viktigt att anställa rätt personer; gärna mångfacetterade 

sådana då volymen är liten. (Bjarre, 2013)  

En viktig faktor att beakta vid konstruktion av ett fungerande system är att kvalitén av produkten 

måste främjas. Vikten av detta framhävde även intervjurespondenten Ulf Bjarre på Scania som arbetar 

med kvalité i alla steg inom monteringen och något som är i stort fokus inom företaget. Han hävdar 

även att det, i processer där tillverkningsvolymen är liten, är extra viktigt att utföra kontroller och 

mätningar på komponenter och de delar som ingår i produkten. (Bjarre, 2013) Motorola fann, i sitt 

arbete under 1980-talet, att konkurrenter inom elektroniska produkter hade en betydligt högre 

effektivitet. Anledningen var, enligt analyser, att det fanns en stark relation mellan monteringskvalitet 

och monteringseffektivitet för en produkt. Arbetet visar också att det är viktigt att tillämpa 

kvalitetsförbättringar tidigt i utvecklingen av en produkt för att jämföra troliga monteringsfel av 

designändringar för mindre produkter som har satts samman. Detta kom ursprungligen från att 

monteringstider är beroende av hur svårt det är att montera och hur stor sannolikheten är för ett 

monteringsfel. Vidare kan denna tid beskrivas med regressionsfunktionen i ekvation 5 nedan. 

(Boothroyd, 2009) 

                  
Ekvation 5: Sannolikheten för monteringsfel i en operation,   , där    är genomsnittliga 

monteringstiden för en operation. (Boothroyd, 2009) 

Då sannolikheten för ett monteringsfel i en operation är uträknat kan sannolikheten för ett 

monteringsfel i hela monteringssystemet räknas ut då kännedom om n, det vill säga antal operationer, 

finns. Detta kan göras enligt ekvation 6 nedan: 

                                

Ekvation 6:  Sannolikheten för att ett monteringsfel finns i en rad av n stycken operationer.  

Monteringstiden är starkt beroende av hur snabbt montören lär sig uppgiften. Montören som gör den 

repeterande uppgiften kommer samtidigt att lära sig den och kan, i slutändan, arbeta mer effektivt. 

Detta påvisade en studie av Wright som noterade att det krävs dubbelt så många gjorda repetitioner av 

en montör för att åstadkomma en förbättring och att det, vid repeterande uppgifter, sker en avtagande 

avkastning på dessa förbättringar. 

Arbetsergonomi är en viktig faktor när ett effektivt system ska konstrueras. Det är önskvärt att designa 

monteringscellen så att montören inte behöver stå fast i en ansträngd position större delen av dagen. 

Höjd av arbetsbänk, sittande gentemot stående position, och avstånd till de komponenter och material 

som ska nås är extremt viktiga faktorer då risken för skador annars ökar nämnvärt. Arbetsergonomin 

är även viktigt enligt de intervjustudier som gjorts inom ramarna för detta arbete; både Scania och Alfa 

Laval försöker kontinuerligt bygga bort monotont arbete.  
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En annan viktig del av ett monteringssystem är hur materialförsörjningen sker. Vid producering på 

löpande band är det vanligt att ha ”conveyers”, det vill säga rullband, mellan olika stationer för att 

automatiskt frakta dessa komponenter. Vid manuell montering vid en station är det dock vanligare att 

allt material finns nära till hands och fraktas dit via vagnar eller dylikt. (Smith & Offodile, 2008) 

3.3.3  Lean 
Lean är ett koncept vars fokus ligger på att minimera slöserier, muda, och skapa värde för kunden. 

Genom denna metod är det alltså möjligt att skapa ett effektivt monteringssystem som skapar maximal 

vinstmarginal och reducerar extra kostnader. Vikten av denna princip framhävdes även under 

intervjuerna med Scania och Alfa Laval som båda har experter inom detta område; även om de 

understryker att det är mindre viktigt för små produktionsvolymer där det kan vara smartare att satsa 

på rätt kvalitet. Denna teori kommer ursprungligen ur Toyotas koncept TPS som de började utveckla 

efter andra världskriget. I denna inkluderade Toyota konceptet JIT (Just in Time) och Kaizen 

(kontinuerliga förbättringar) som även är centrala begrepp i Lean. JIT innebär att rätt 

artikel/material/produkt/verktyg ska finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt. Konceptet Kaizen hävdar att 

en process aldrig kan bli perfekt; det finns alltid rum för förbättringar. (Kilpatrick, 2003) 

Lean är uppbyggt av fem stycken centrala byggstenar: värde, värdekedja, flöde, ”pull”, och perfektion; 

alla med en central roll för att skapa värde för kunden och minimera slöserier. Dessa redogörs för 

separat nedan. (Womack & Jones, 2003) 

1.  Identifiera Värde 

Startpunkten i Lean är att specificera värdet. Värdet är definierat av den slutgiltiga kunden men det är 

producenterna som skapar detta värde.  En organisations verksamhet är effektiv när den skapar rätt 

värde för kunden, något som bör optimeras kontinuerligt. Inom lean fokuseras resurserna därmed på 

att minska det som inte skapar värde för kunden, slöserier. Dessa slöserier innefattar även att skapa fel 

produkt eller tjänst, även om det görs på rätt sätt. Det första en organisation måste göra för att 

applicera lean är att göra medvetna försök att, på ett precist sätt, definiera värdet utifrån produkterna 

med dess priser i dialog med specifikt utvalda kunder (målgruppen). Vägen dit omfattas av att ignorera 

tidigare tillgångar och teknologier för att sedan finna innovativa lösningar genom nya specifika 

produktteam. (Womack & Jones, 2003) 

2. Kartlägg Värdekedjan 

Nästa steg i att implementera Lean är att identifiera värdekedjan för en produkt, tjänst eller en 

produktfamilj. Denna visar ofta stora mängder av slöseri. Värdekedjan är de antal specifika processer 

som krävs för att skapa en produkt, vanligtvis delas dessa in i tre olika områden som är standard för 

alla verksamheter. Den första av dessa är en problemlösningsprocess där företaget reviderar den 

detaljerade designen till produktens försäljning. Den andra innefattar att analysera informationsflödet 

som går från inkommande order till slutgiltiga planeringen för leverans. Den sista delen i värdekedjan 

redogör för omvandlingen av råmaterial till en färdig produkt. I det stora hela kan sägas att enbart 

processer som skapar värde ska finnas i värdekedjan. För detta ändamål kan en värdeskapandegrad 

vara lämplig att använda där tiden för värdeskapande aktiviteter divideras med den totala 

monteringstiden. (Womack & Jones, 2003) 

3. Skapa Flöde 

När värdet och värdekedjan är identifierade och analyserade är nästa steg i lean är att skapa ett flöde i 

organisationen. Den vanliga mentala uppfattningen är att aktiviteter är uppdelade i funktioner, 

avdelningar, partier och att dessa då blir effektivare och lättare att styra. Genom att skapa ett flöde med 

lean tas dessa originella uppfattningar bort och funktionerna och avdelningarna blir värdeskapande och 
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emfas läggs på varje del i värdekedjan. Inom lean är det vedertaget att applicera enstycksförflyttning 

för att minimera väntetider vid varje station. Det är även viktigt att producera saker och ting i rätt takt 

snarare än så fort som möjligt eftersom att detta binder upp kapital. (Womack & Jones, 2003) 

4. Etablera “Pull” 

Med ”pull” menas att kunden drar produkten från producenten snarare än att producenten trycker ut 

produkter, som ofta inte är önskade, till kunderna. Även här är grundtanken att skapa produkter eller 

tjänster som kunderna faktiskt vill ha. I det avseendet kan det vara väldigt hjälpsamt att arbeta med 

Kanban-kort; då materialbrist på en arbetsstation uppstår skickas ett kanbankort till stationen bakom 

för att signalera materialbehov. (Womack & Jones, 2003) 

5. Sök Perfektion 

Den slutliga fasen präglas av förståelsen att de tidigare delarna till stor del är integrerade och beroende 

av varandra om målet är att skapa ett effektivt flöde som minimerar slöserier. Således är det viktigt att 

förbättra samtliga av dessa faktorer kontinuerligt för att effektivisera verksamheten.  Att ständigt 

förbättra verksamheten kallas kaizen. Det finns sju olika källor av slöserier (icke värdeskapande 

aktiviteter) som bör undersökas då verksamheten ska förbättras: överproduktion, väntetider, 

mellanlager, transporter, onödiga förflyttningar, felaktiga produkter, och onödiga processer. (Womack 

& Jones, 2003) 
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4. Analys och Resultat  
I detta avsnitt presenteras resultat som är specifika för uppdraget FUMO

TM
 vilka även analyseras 

grundligt för att kunna besvara den ursprungliga frågeställningen. Avsnittet är indelat i de tre 

huvudsyften som detta arbete har. Först presenteras en detaljerad DFA-analys enligt Boothroyd följt 

av ett modulariseringsavsnitt där de tekniska lösningarna i FUMO
TM

 blir indelade i olika moduler 

utifrån den 5-stegsmetod som presenteras tidigare. Till sist presenteras och analyseras ett möjligt 

monteringssystem utifrån den kravspecifikation som tillhandahållits från AB Realisator tillsammans 

med de viktiga faktorer som redogjordes för under den teoretiska referensramen. 

4.1 DFA-analys för robotarm och släckanordning enligt Boothroyd  
Under detta avsnitt analyseras designförbättringarna ”robotarm” och ”släckanordning”, som ännu 

inte är designade, enligt DFA-principer för att montering av dessa framtida lösningar ska kunna ske 

på bästa och snabbast möjliga sätt. Notera att inga exakta angivelser på mått och dylikt kommer att 

presenteras. Det som tas fram är enbart riktlinjer och råd som framtida arbeten kring dessa tekniska 

lösningar kan ha användning av. Tidsreducering kommer även att vara i fokusdå detta kan vara viktigt 

i framtiden då volymerna ökar. 

Då det inte är gångbart att analysera alla robotens komponenter enligt DFA-strategin kommer fokus 

endast ligga på komponenter som ännu inte är designade; vilket är i linje med tanken med att DFA 

skall appliceras tidigt i designskedet för att minska extra kostnader. Det har framkommit tankar och 

önskemål att skapa en robotarm (håller i dagsläget håller på att utvecklas) och en släckanordning (har 

ännu inte utvecklats); lösningar som här kommer att analyseras i samband med den övre plattan som 

de preliminärt kommer att fästas på. Robotarmen och släckanordningen är alltså de tekniska 

lösningarna som blir infästa medan topp-plattan är den komponent till vilken dessa fäst in. Vidare bör 

tilläggas att produktionen av dessa två komponenter kommer att ske hos ett externt företag som det 

aktuella monteringsföretaget kommer att beställa av.  

Robotarmen utvecklas alltså i dagsläget och kommer att kunna appliceras på FUMO
TM

 inom en snar 

framtid. Armen kommer, till exempel, att kunna användas för att flytta nedfallet bråte, öppna dörrar, 

samt att frakta ut acetylentuber. Denna robotarm kommer att placeras uppe på FUMO
TM

, preliminärt 

ganska centralt då denna kommer väga en hel del.  Då en viss stabilitet krävs kommer materialet, 

preliminärt, att vara rostfritt stål. Denna enhet kommer att kunna monteras separat och också ha en 

motor kopplad till sig som sitter under topp-plattan i en konsol tillsammans med övrig nödvändig 

elektronik som behövs till denna robotarm. Konsolen i fråga bör vara IP-klassad så att den uppfyller 

de kvalitetskrav som AB Realisator ställer på roboten. Denna konsol, och alltså även kopplingarna 

från denna till själva robotarmen, kommer inte att analyseras i föreliggande DFA-avsnitt.    

Den andra tekniska lösningen som ännu inte existerar, släckanordningen, är preliminärt sätt 

konstruerad genom att en vattenslang fästs i en anordning som kan rotera samt vinklas upp och ned för 

att kunna rikta vattenflödet mot branden. Detta åskådliggörs i figur 6 nedan. Även denna tekniska 

lösning kommer att placeras uppe på roboten, preliminärt ganska centralt då det annars finns risk för 

instabilitet eftersom att det tryck som skapas vid vattenbegjutning kan bli högt. Materialet för även 

denna lösning kommer att vara rostfritt stål. Även denna enhet kommer att ha en egen drivkraft och 

dess motor kommer att sitta i en konsol under topp-plattan tillsammans med annan elektronisk 

utrustning som krävs för att styra den. Konsolen i fråga bör vara IP-klassad så att den uppfyller de 

kvalitetskrav som AB Realisator ställer på roboten. Denna konsol, och även kopplingarna mellan 

denna till själva släckanordningen, kommer inte analyseras i föreliggande DFA-analys.  
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Figur 6: Illustration av hur släckanordningen kan komma att se ut. I munstycket A 

kopplas en brandslang via ett snäppförband. I B skapas rörelseförmåga till 

släckanordningen då denna är i ett flexibelt, böjbart material. I cylindern C 

sitter alla elektroniska komponenter, och denna fästs på topp-plattan som gör 

att konstruktionen är stabil. Således kan denna anordning göra att vattenflödes 

kan riktas upp och ned, samt höger och vänster.  

Metoden som Boothroyd tagit fram, som tidigare redogjorts för i denna rapport, är lämplig för att 

analysera vilka designlösningar för dessa två komponenter som är effektiva att montera. Dessa 

presenteras som generella råd/riktlinjer längst ner i respektive avsnitt nedan. Dessutom föreligger en 

undersökning av eventuella tidspålägg som sker vid montering på grund av imperfektioner.  

4.1.1 Symmetri 
Det är önskvärt att designa de komponenter som blir infästa på ett symmetriskt sätt eftersom att de då 

blir enkla att fästa in vilket förkortar monteringstiden. Av denna anledning är det lämpligt att 

gränssnittet, det vill säga platsen där robotarm och släckanordning kommer att fästas in i topp-plattan, 

är runt. Likt tidigare definitioner av alfa- och betasymmetri kommer då båda dessa komponenter ha 

samma värden; Beta= 0 grader och alfa= 360 grader. Summan av dessa två värden ska vara så låg som 

möjligt. Ett symmetrivärde på 360 grader för en cylindrisk komponent leder till ett tidspålägg på cirka 

2 sekunder. Då dessa komponenter har en tämligen komplex design är det inte möjligt att minska det 

totala symmetrivärdet från alfa och beta ytterligare. Hade designen istället innehållit en kvadratisk 

botten hade värdet av beta varit 90 grader, vilket hade ökat det totala symmetrivärdet till 450 grader.  

Råd: Designa robotarm/släckanordning som en cirkulär axel för enkel insättning.  

4.1.2 Tjocklek och storlek 
Boothroyd påstår att monteringstiden för stora komponenter som robotarmen eller släckanordningen 

inte kommer påverkas nämnvärt vid variation av tjocklek och storlek. Han hävdar däremot att det bör 

ske ett tidspålägg då monteringen involverar väldigt små komponenter (tjocklek mindre än 2mm). Då 

en viss storlek kommer att krävas (främst för robotarmen) för att kunna nå dörrhandtag och tuber på ett 

effektivt sätt bör inses att robotarm/släckanordning kommer att skapa krav på extra anordningar vid 

monteringen för att kunna placera den ovanför topp-plattan på ett effektivt och ergonomiskt sätt. En 

storleksuppskattning på robotarmen är ca fyra meter, medan släckanordningen kommer vara betydligt 

mindre.  
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Det finns även begränsningar på hur hög och hur bred roboten får vara för att kunna ta sig fram på ett 

snabbt och effektivt sätt. Roboten får maximalt vara 60 cm bred, varav ca 25 av dessa tas upp av 

larvbanden. Således återstår 35 cm kvar för chassit. Med en liten säkerhetsmarginal bör diametern på 

släckanordning/robotarm vara ca 20cm.  

Råd: Höjden på robotarmen kommer att behöva vara betydligt större än den för släckanordningen. 

Uppskattningsvis bör längden på robotarmen vara ca 4meter för att nå dörrhandtag och dylikt medan 

höjden på släckanordning inte behöver vara mer än 0,5 meter. Diametern på 

släckanordning/robotarm bör vara ungefär 20 cm för att klara de storlekskrav som FUMO
TM

 har.  

4.1.3 Vikt 
För både montering och användning av denna brandrobot är det essentiellt att vikten reduceras. Den 

totala vikten för FUMO
TM

 får inte vara så hög att den inte kan bäras av två brandmän. Detta innebär en 

total vikt på ca 100 kg. I dagsläget väger FUMO
TM

 ca 90 kg. Dock finns det många komponenter vars 

vikt kan reduceras. Därför, om AB Realisator sätter in resurser på att försöka reducera denna vikt, 

kommer den kunna reduceras med ca 20 % vilket resulterar i att de nya komponenterna får väga 

ungefär 30kg (66 pounds). Vikten av robotarmen får heller inte vara så pass stor i förhållande till 

roboten att den försätts i obalans. Detta är mindre troligt att det sker för släckanordningen då den är 

mindre otymplig och kommer således också att väga mindre (uppskattningsvis cirka 7,5 kg). Vikten är 

också beroende av vilka material som används; det kan både öka vikten för roboten men dock bör 

inses att den måste klara de påfrestningar som uppstår vid användning. I den teoretiska referensramen 

presenterades ekvation 2 för att undersöka vilka tidspålägg som vikten resulterar i: 

                                                    

Det tillkommer alltså ett tidspålägg på 1,65 sekunder på grund av komponenternas höga vikt. Notera 

att ytterligare tid kommer att behöva läggas på då dessa stora komponenter förmodligen kommer att 

behöva flyttas längre avstånd än de små som kan ligga på arbetsbordet.  

Råd: Vikten av robotarm/släckanordning bör ej överskrida 30 kg för att montering ska kunna ske på 

ett enkelt sätt samtidigt som vikten av FUMO
TM

 minimeras för enkel användning. 

4.2.4 Hantering med två händer 
Då robotarm och släckanordning oundvikligen kommer bli så pass stora/tunga att montören kommer 

att behöva båda händerna vid fastsättning av dem kommer, enligt Boothroyd, en faktor 1,5 att läggas 

till den totala monteringstiden för dessa komponenter. Robotarmen kommer att behöva denna storlek 

eftersom att den behöver vara så pass robust att den kan bära med sig tunga acetylentuber och öppna 

dörrar medan släckanordningen måste kunna tåla höga tryck vid släckning av bränder. Storleken av 

skruvarna som kommer att fästa de båda tekniska lösningarna kommer dock inte att beröras av detta 

tillägg.  

På grund av att vikten och storleken hos dessa komponenter är höga är det nödvändigt att konstruera 

någon form anordning för att montören ska kunna sätta på dessa på roboten på ett arbetsmiljömässigt 

sätt. Det är inte gångbart för en montör att själv lyfta ett objekt på 30 kg och ca 4 meter stort utan 

någon form av hjälpmedel.  Ett sådant förflyttnings- och monteringshjälpmedel antas redan existera på 

det företag som kommer att sköta monteringen av FUMO
TM

. Dock är ett förslag att det är någon form 

av anordning som fästs på en räls i taket som kan fästas på komponenten för att sedan enkelt kunna 

föra den till rätt position inför monteringen.  
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Råd: För att på ett effektivt och ergonomiskt sätt kunna montera de stora anordningarna på roboten 

bör en flyttanordning konstrueras och användas. 

4.1.5 Fasning 
Då robotarmen/släckanordningen förmodligen är otympliga och kan kräva två händer vid montering 

blir de svåra att hantera. Därför, för att förenkla monteringen och insättningen av dessa, är det lämpligt 

att göra en fasning. Denna kan ske både på robotarmen och på släckanordningen, men även på det hål 

som dem ska sättas in i på topp-plattan. För att göra denna fasning effektiv är det möjligt att göra dessa 

fasningar koniska och i detta fall är det lämpligt att använda fasning på både hål och axel vilket är en 

effektiv metod och därmed skulle påläggen till monteringstiden bli minimala. Ju större fasningen är, 

desto mer effektiv blir insättning och montering. Storleken på fasningen måste dock uppskattas i 

förhållande till storleken på föremålet som sätts in; i detta fall robotarmen eller släckanordning. I den 

teoretiska referensramen uppgavs att, vid fasning på både axel och hål, bör konstanten c i ekvation 3 

uppgå till 0,03. En ytterdiameter på 20 cm innebär att innerdiametern bör uppgå till:  

  
   

 
                           

En innerdiameter på 19,4 cm innebär en fasning på ca 0,6 cm; det vill säga, skillnaden mellan ytter- 

och innerdiameter ska vara 0,6 cm. Vinkeln som fasningen har bör vara ca 45 grader för en effektiv 

insättning.   

Råd: Fasningar behövs för att montören ska kunna föra in axeln i hålet på bästa sätt. Fasningen bör 

vara 0,6 cm bred och konisk. Vinkel på denna bör vara ungefär 45 grader.  

4.1.6 Fasthållning 
Fasthållning tillkommer eftersom att komponenter som robotarmen och släckanordningen kan vara 

ostabila efter insättning varpå dessa kräver ytterligare fästning med skruvar. Detta kan undvikas 

genom att komponenterna monteras på mitten av topp-plattan. En bra idé kan vara att samtidigt 

använda den förflyttningsanordning som presenterats ovan för att hålla fast detta objekt till dess att 

fastsättning skett. Ur ett kostnads och effektivitetsperspektiv är detta effektivt.  

Råd: Robotarmen/släckanordningen bör monteras centralt på FUMO
TM

 för att undvika att 

konstruktionen blir ostabil.  

4.1.7 Utvärdering av monteringseffektivitet och monteringstid 
För att fästa släckanordningen och robotarmen på topp-plattan kommer, enligt preliminära 

uppskattningar, fyra skruvar att användas. Konstruktionen är gjord så att stabiliteten främjas samtidigt 

som monteringen blir enkel. Robotarmen eller släckanordningen infästs i det centrala, cirkulära hålet i 

figuren nedan. För att förenkla monteringen finns, likt tidigare utlagt, en fasning. En bit upp på dessa 

anordningar finns dessutom en platta där skruvarna ska fästas. Detta illustreras i figur 7 nedan.  
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Figur 7:  Illustration av hur robotarm/släckanordning kommer att kopplas på topp-

plattan. En rektangulär platta kommer att sitta en bit upp på dessa komponenter 

där fästningen kommer att ske.  

Med hjälp av ovanstående DFA-analys kan den totala monteringstiden för dessa komponenter räknas 

ut. Analysen har lett till att dessa komponenter är snarlika ur ett monteringsperspektiv vilket gör att 

beräkningarna för båda dessa komponenter kan anses vara liknande. Dock är längden av robotarmen 

betydligt större än för släckanordningen, därför kommer de exakta uträkningarna att vara för 

robotarmen (även om monteringstiden kommer vara ungefär samma för släckanordningen). Boothroyd 

framhäver ekvation 4 (se teoretisk referensram) för att räkna ut insättningstid: 

                                          

                                                    

Att föra in själva axeln i hålet kommer alltså ta ca 15 sekunder för montören där stor påverkan 

kommer ifrån det faktum att storleken på dessa komponenter är, uppskattningsvis, 4 meter (något 

kortare för släckanordningen). Som tillägg till detta måste givetvis dessa komponenter förflyttas från 

förvaring (eftersom att de inte kan stå på arbetsbordet) vilket görs genom en anordning som tidigare 

presenterats. Uppskattningsvis genererar flytt av denna ett tidspålägg på ca 2 minuter, och något 

mindre för släckanordningen som då inte kommer att kräva lika ansträngande förberedelser då den är 

betydligt mindre otymplig.  

Den ursprungliga monteringstiden, det vill säga, tiden om inga tillägg i form av imperfektioner finns, 

är enligt uppskattningar, cirka 3 sekunder för robotarm/släckanordning och för topp-plattan. 

Uppskattningsvis tar de fyra skruvarna 30 sekunder styck att skruva i. Detta resulterar i en total 

basmonteringstid på 126 sekunder.  

Total tidsåtgång för montering av robotarm/släckanordning på topp-plattan(exklusive kopplingar till 

medföljande konsol): 

Basmonteringstid (utan imperfektioner): 126 s 

Förflyttningstillägg: 120 s 

Insättningstid: 15 s (något kortare för släckanordningen) 

Tidspålägg pga. vikt: 1,65 s 
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Tidspålägg pga. symmetri: 2 s 

Tidspåläggsfaktor pga. användning av två händer: x1,5 

Totalt: 397 sekunder = 6 minuter och 37 sekunder.  

Totalt kommer alltså en effektiv montör att kunna montera en av dessa komponenter på ca 7 minuter 

om de råd som presenteras angående design av släckarm/gripanordning och dess fästanordning följs. 

Notera att kopplingarna mellan dessa nya komponenter och respektive ”konsol” inte är medräknade. 

Om designen görs enligt anvisningarna i denna rapport genereras även större möjligheter för AB 

Realisator att kunna fullfölja den kvalitet som utlovas samtidigt som det minimerar kostnaderna till 

företaget som ska ha hand om denna montering. Även om tidspåläggen för dessa detaljer är tämligen 

små är det viktigt att inse att det lätt kan generera större tidstillägg om det skapas frustration och 

förvirring hos montören. Således är det essentiellt att ta hänsyn till dessa designråd som presenteras för 

att undvika misstag och skapa en hög kvalitet i produkten.  

För att räkna ut effektiviteten av denna monteringsprocess är ekvation 1 som presenterades i den 

teoretiska referensramen lämplig att använda. Här divideras basmonteringstiden, tiden då inga 

imperfektioner är aktuella (den minsta teoretiska monteringstiden), med den verkliga monteringstiden. 

I fallet för montering av släckanordning/robotarmen och dess fästanordning är basmonteringstiden 126 

sekunder och den totala monteringstiden 397 sekunder enligt beräkningarna ovan.  

    
                                 

                   
 

     

     
             

Detta DFA-index, som alltså enbart är för släckanordning/robotarm och fästningen på topp-plattan, får 

anses vara godkänt i relation till hur komplexa dessa komponenter är. Det finns inte mycket rum för att 

effektivisera monteringen utan att riskera att kvaliteten blir lidande.  
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4.2 Modularisering 
Här appliceras 5-stegsmetoden vilken ska resultera i att ett passande modulkoncept tas fram för en 

framtida produktion av FUMO
TM

. Detta modulkoncept kommer även att resultera i att vissa 

monteringsaspekter blir lösta redan i detta skede.  

4.2.1 Klargör kundens krav 
Det är viktigt för designen och produktionen att möjligheterna för variantskapning inte helt byggs bort 

då detta kan bli aktuellt i framtiden. Således kommer fokus att, likt tidigare utlagt, ligga på en framtida 

produktion av FUMO även om analysen kommer att baseras på FUMO
TM

3 där de två tekniska 

lösningarna som redogjordes för under avsnitt 4.1 DFA-analys för robotarm och släckanordning enligt 

Boothroyd, har tillagts. Möjligheterna för att modulindela denna lösning utreds i följande avsnitt. De 

vill även kunna frakta ut objekt ur branden.  

4.2.1.1 Kundsegment 
De kundsegment som möjligtvis kan uppkomma i framtiden är följande: 

Basic: Detta kundsegment är brandkårer som enbart planerar att använda FUMO
TM

 för syftet att gå in i 

bränder och få bilder levererade till sig. De har inte extremt höga krav på graden av komplexitet i 

miljöerna som roboten ska klara av då de inser att detta ökar kostnaderna för produkten.  

Flexible: Likt föregående segment vill dessa kunder få bilder inifrån bränder levererade till sig. 

Skillnaden är dock att dessa har något högre kvalitetskrav på produkten, men är således också villiga 

att betala mer. De vill gärna att produkten ska ha mindre begränsningar i rörelsemönstret.  

Fire extinguisher: Detta segment investerar i en FUMO
TM

 mest för att de vill att den ska hjälpa till i 

släckningsarbetet. Dock vill de fortfarande att FUMO
TM

s grundfunktion, att generera bilder, ska finnas 

med.  

4.2.1.2  Kundkrav 
För att på bästa sätt kunna bedöma vilka krav som är viktigast för kunderna till denna produkt 

genomfördes en marknadsundersökning hos tre möjliga framtida kunder: Södertörn 

brandforskarförbund, Storstockholms brandförsvar, samt räddningstjänsten Storgöteborg. Två experter 

inom kundområdet för denna produkt, Stefan Särdkvist från Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) samt Per-Erik Johansson från Svenska brandskyddsföreningen (SVBF), tillfrågades 

dessutom. Dessa fem olika respondenter ombads vikta vilka olika produktaspekter som är viktigast 

mellan 1-5 (5 är viktigast). Resultatet används sedan som en slags medelranking eftersom kunskap om 

vilket segment dessa kunder tillhör saknas. En hypotetisk ranking av de tre kundsegmentens krav 

gjordes dock, något som åskådliggörs i den slutliga QFD:n i figur 9. De ombads dessutom att tillägga 

viktiga aspekter om de kände att någon saknades. Nedan tydliggörs samtliga kundkrav tillsammans 

med respektive ombuds ranking och en beskrivande text.  

Robust: Att en robot som ska gå in i komplexa miljöer ska vara robust är en självklarhet. I bränder 

finns det stor risk att bråte och dylikt faller ner över roboten; kunden kan alltså förvänta sig att den ska 

vara mycket stryktålig. Även marknadsundersökningen påvisar att denna egenskap är extremt viktig 

då samtliga respondenter gav ”5” i ranking. Därmed påvisas en tydlig trend uppåt; i framtiden finns en 

stor risk att FUMO
TM

 måste bli mer robust.  

Södertörn: 5 Stockholm:  5  Göteborg: 5 MSB: 5 SVBF: 5  Medel: 5 
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Snygg design: Designen och utformningen av denna produkt är ett sekundärt behov då den med största 

sannolikhet kommer att vistas i miljöer där den kommer repas och missfärgas. Däremot kan en bra 

design framhäva andra egenskaper som, till exempel, robusthet och hållbarhet. Designen ska snarare 

syfta till att göra den lättare att köra. Även här är kundrespondenterna ringande överens; detta är en 

mindre viktig egenskap. Det finns heller ingen tydlig trend att designen kan bli mer viktig i framtiden, 

så prioriteringen av detta behov kan antas vara konstant låg.  

Södertörn: 2 Stockholm:  2  Göteborg: 2 MSB: 1 SVBF: 1  Medel: 1,6 

Lätt att använda: Med detta kundbehov avses att roboten ska vara enkel att styra, vara portabel, och 

ergonomisk. Den måste kunna bäras med av brandmännen från brandbilen närmare branden; vikten 

och storleken får inte vara för stor. Detta tycks vara ett extremt viktigt behov hos kunden då samtliga 

respondenter i undersökningen gav denna ”5” i ranking. Då produkten i dagsläget är tämligen enkel att 

använda finns ingen större framtidstrend.  

Södertörn: 5 Stockholm:  5  Göteborg: 5 MSB: 5 SVBF: 5  Medel: 5 

Skapa tydliga bilder: Huvudfunktionen med FUMO
TM

 är att gå in i bränder för att kartlägga hur 

situationen ser ut. Därigenom kräver kunderna att bilderna som ges till användaren ska vara tydliga. I 

framtiden kan denna funktion komma att bli mycket viktigare då tekniken för denna form av 

kartläggning och videoinspelning utvecklas. I dagsläget är det dock splittrade åsikter om signifikansen 

hos denna egenskap.  

Södertörn: 4 Stockholm:  4  Göteborg: 5 MSB: 3 SVBF: 3  Medel: 3,8 

Lång livslängd: Eftersom denna produkt kommer att bli en relativt stor investering är det av intresse 

för kunden att ha en lång livslängd; den får absolut inte gå sönder vid första användningen. Dock är 

framtidstrenden för livslängd av teknik avtagande; det kan komma att bli en kortare förväntad 

livslängd i framtiden. Gällande rankingen påvisar snittet att detta är en medelviktig produktegenskap.  

Södertörn: 3 Stockholm:  3  Göteborg: 4 MSB: 3 SVBF: 2  Medel: 3 

Driftsäker: Det är essentiellt att FUMO
TM

 inte ska stanna mitt under en körning då detta kan skapa 

extremt höga kostnader för kunden och dessutom riskeras livet hos möjliga brandoffer. 

Driftsäkerheten är därför något som nu, och i framtiden, är extremt viktigt vilket även tydliggörs av 

den höga kundrankingen.  

Södertörn: 4 Stockholm:  4  Göteborg: 5 MSB: 5 SVBF: 3  Medel: 4,2 

Möjlighet att röra sig i komplexa miljöer: Att kunna ta sig fram i bränder kan ofta vara komplicerat då 

många hinder kan uppkomma. Att ta sig över nedfallet bråte, uppför trappor, och genom rökiga 

miljöer är en viktig del av FUMO
TM

:s funktion. För att kunna öka robotens förmåga att ta sig framåt i 

sådana miljöer kan en robotarm och släckanordning med fördel ditmonteras. Denna egenskap får 

enbart 3,8 i medelranking av kunderna i dagsläget. I framtiden, då tekniken går framåt och roboten blir 

mer välutvecklad, kan detta krav dock bli betydligt mer signifikant.  

Södertörn: 5 Stockholm:  4  Göteborg: 5 MSB: 3 SVBF: 2  Medel: 3,8 

Värmetålighet: Att vistas i bränder skapar givetvis mycket höga temperaturer. Därför är det viktigt att 

FUMO
TM

 klarar av detta och inte förstörs mitt under en körning. I kravspecifikationen för robotens 

design anges att den bör tåla kortare temperaturtoppar på 100°C, och en kontinuerlig temperatur på 

50°C. Däremot bör detta kundkrav vara tämligen stagnerat; inga högre kundkrav än de som finns idag 

kommer att uppkomma då detta redan ses som en av robotens egenskaper; bränderna kommer inte bli 

varmare i framtiden.  

Södertörn: 3 Stockholm:  3  Göteborg: 5 MSB: 4 SVBF: 2  Medel: 3,4 

Miljövänlig: Miljövänliga produkter blir alltmer eftertraktade på marknaden. Dock är denna produkt 

nyframtagen och således kan inga höga krav på miljövänlighet ställas, vilket också styrks av den låga 
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medelrankingen. Däremot, när produkten blir mer välutvecklad kan faktorer såsom miljövänlighet bli 

en extremt viktig framgångsfaktor.  

Södertörn: 2 Stockholm:  1  Göteborg: 3 MSB: 3 SVBF: 1  Medel: 2 

Lätt att underhålla: Enligt kravspecifikationen till denna produkt ska ackumulatorerna kunna bytas av 

personal på plats vid bränder för ökad livslängd och underhållsservice ska kunna utföras på 

räddningsstation av dess personal.  Det finns dock inga förväntade ökade krav angående underhållning 

av roboten i framtiden.  

Södertörn: 3 Stockholm: 5  Göteborg: 3 MSB: 5 SVBF: 3  Medel: 3,8 

Möjlighet att släcka bränder: I dagsläget, på FUMO
TM

3, finns ingen funktion för att släcka bränder. 

Detta är dock ett framtida krav som vissa kunder kommer vilja betala för. En sådan funktion kan 

förenkla brandkårernas arbete avsevärt. Det är således önskvärt att FUMO
TM

 ska kunna dra med sig en 

tom vattenslag och göra vattenbegjutning på plats med upp till 1200 l vatten/ min eller hantera annat 

lämpligt släckningsmedel likt utlagt i avsnittet om DFA.  

Södertörn: 4 Stockholm 2  Göteborg: 4 MSB: 5 SVBF: 2  Medel: 3,4 

4.2.1.3 Produktegenskaper 
För att sedan översätta dessa kundkrav till egenskaper hos produkten användes en teknik kallad 

”fiskbensdiagram”. Detta gjorde för vart och ett av de kundkrav som tagits fram, likt exemplet i figur 

8 nedan. Dessa egenskaper är mätbara och kontrollerbara i det avseende att de kan förbättras genom 

designen av roboten. En sammanställning av vilka produktegenskaper som påträffades åskådliggörs i 

figur 9.  

 
 Figur 8:  Fiskbensdiagram. En funktionsanalys där utgångsfaktorn är de kundkrav som 

funnits och resultatet påvisar vilka produktegenskaper som är kopplade till 

vederbörande krav.  

Nedan, i figur 9, åskådliggörs den kompletta Quality Function Deployement (QFD)-analysen. Här 

sammanlänkas de kundkrav som tagits fram med de produktegenskaper som anses vara viktiga. För 

det första har en uppskattning av hur respektive kundsegment skulle rangordna alla kundkrav som 

redogjorts för eftersom att det i dagsläget inte går att säga vilken brandkår som tillhör vilket segment. 

Dessutom finns bara ett begränsat antal brandkårer som samarbetar under detta projekt, så en kvalitativ 

studie hos varje segment skulle inte bli tillräckligt omfattande. De olika värden som finns för alla 

segment kommer sedan att användas för att finna variationsbehov och därigenom vilka egenskaper 

som bör varieras och vilka produktvarianter som bör skapas. Dessa segments rangordningar har sedan 

sammanställts till ett medelvärde. Notera att det även finns ett medelvärde från den kundundersökning 

som presenterades ovan. Resultatet av just denna rangordning blir mer verklighetsförankrat och det är 

dessa värden som kommer användas för att finna vilka produktegenskaper som är viktiga för 

framtiden. Hur stark relationen mellan respektive kundkrav och produktegenskaperna är belyses med 

de olika figurerna; en helfylld ikon likställs med nio poäng (en stark koppling), en fjärdedels fylld ikon 

motsvarar tre poäng, och en helvit motsvarar en poäng. I resultatet finns även varje produktegenskaps 

målvärden – vilka värden FUMO
TM

 ska ha för att godkännas.  
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 Figur 9: Komplett QFD-analys – det första steget för att göra en lämplig 

modulindelning. Kundkraven kopplas här till relevanta egenskaper hos 

FUMO
TM

. En tolkning av de resultat som påvisas här finns i analysen nedan.  

Många intressanta resultat kan tolkas ur denna analys. Först och främst bör noteras vilka egenskaper 

som har stor ”spridning”; alltså skillnaden mellan värdet hos det kundsegment som värderar 

egenskapen högst och det segment som värderar egenskapen lägst. Detta kan ge en fingervisning om 

vilka olika produktvarianter som ska skapas. I detta fall har ”släckningskapacitet” i särklass störst 

variation vilket antyder att denna egenskap bör variera i olika produktvarianter för att nå ut till alla 

segment på ett kostnadseffektivt sätt. Detta framhävdes även i kundundersökningen där vissa 

intressenter hävdade att släckningsförmågan är väldigt viktig, medan andra inte alls var intresserad av 

en sådan anordning. I kundundersökningen noterades även skillnader i förmågan att ”röra sig i 

komplexa miljöer”, vilket indikerar att egenskaper som är länkade till denna bör vara av intresse att 

variera. QFDn påvisar, i enlighet med detta, att ”kunna ta sig förbi hinder” har en stor variation. Detta 

stödjer det som AB Realisator tidigare funnit; att en släckanordning och en robotarm behövs. 

Det finns även poängterat vilka egenskaper som troligtvis kommer kräva utveckling i framtiden, vilket 

måste tas hänsyn till vid en modulindelning och ett monteringssystem. Eftersom att produkten enbart 

är i utvecklingsfasen är det många egenskaper som kommer att kräva utveckling, något som även är 

användbart för AB Realisator att ha i åtanke vid konstruktion. De främsta utvecklingsbehoven finns 

inom egenskaperna vikt, kameror/trådlös kommunikation, släckningskapacitet, samt att ta sig förbi 

hinder då dessa har starka kopplingar till de kundkrav som har uppåtgående trender; det vill säga 

kundkrav som kommer att öka. De två sistnämnda egenskapernas utvecklingsbehov kan först och 
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främst lösas genom att implementera de två nya designförbättringarna släckanordning och robotarm. 

Kamerorna och den trådlösa kommunikationen är något som AB Realisator måste undersöka närmre 

för att således kunna presentera en godtagbar och fungerande lösning till de kunder som finns. Den 

sista egenskapen som kommer att behöva utvecklas är robotens vikt. Då släckanordningen och 

robotarm kommer att sättas på roboten kommer vikten naturligtvis att öka. Då kravet för FUMO
TM

 är 

att två brandmän ska kunna bära roboten bör den väga under 100 kg, något som inte kommer att hållas 

i dagsläget. Således måste vikten för vissa av roboten detaljer reduceras.  

Övriga intressanta resultat av denna QFD-analys är markerat med en grön respektive blå inramning. I 

grönt, kolumnen längst till höger, påvisas vilka kundkrav som har många/höga kopplingar till de olika 

produktegenskaperna, detta som en procentsats av det totala antalet poäng som är utdelade. Än mer 

intressant är dock de procentuella siffrorna inramat i blått längst ner i figuren. Här har medelvärdet 

från varje kundkrav tagits med i beräkningen då relevansen av alla produktegenskaper är uträknade. 

Det värde som använts är det från kundundersökningen snarare än det förväntade medelvärdet från de 

olika segmenten eftersom det senare värdet är betydligt mer osäkert. I synnerhet är det alltså 

”material” som är den viktigaste egenskapen vilket understryker hur viktigt materialvalet är för denna 

produkt. Detta innebär, för AB Realisator, att materialval är ett avgörande beslut vid konkurrens mot 

framtida konkurrenter. Således är det lämpligt att undersöka möjligheten för olika materialval för olika 

komponenter i produkten; inte minst för att reducera vikten av roboten, vilket också är en viktig 

egenskap.   

4.2.1.4 Produktfamilj och gränssnitt 
I figur 10 åskådliggörs den preliminära produktfamilj som tagits fram för att nå ut till de tre 

kundsegmenten som presenterades ovan. Detta är ett resultat av QFD-analysen där variation mellan 

segmenten påvisades. Även i kundundersökningarna noterades skillnader i behov; då främst i 

kundkraven ”kunna släcka bränder” och ”kunna röra sig i komplexa miljöer”. Således är det lämpligt 

att skapa produktvarianter för dessa kundkrav och därmed antingen montera en robotarm eller en 

släckanordning på FUMO
TM

. De tekniska lösningarna som presenterades tidigare i denna rapport 

används alltså för att åstadkomma varianter som tillåter produkten att tilltala alla de möjliga 

kundsegmenten. Notera att detta enbart är en preliminär vision över hur de olika varianterna kan se ut. 

 
Figur 10:  Preliminär produktfamilj för att nå ut till alla kundsegment. Tre 

produktvarianter bör skapas; ”basic”, ”flexible” (robotarm är tillagd), och 

”fire extinguisher” (släckanordning är tillagd).  

”Basic” är en variant vars främsta funktion är att gå in i bränderna för att ge bilder till användaren; likt 

dagens design av FUMO
TM

.  Denna robot blir en billigare investering för kunderna samtidigt som den 

blir lätt och smidig att bära med sig. Den är således lämplig om det är trånga utrymmen där 

brandmännen anser det olämpligt att använda FUMO
TM

 för släckning och där komplexiteten i 

miljöerna inte är så stor att en robotarm behövs. I versionen ”flexible” är robotarmen tillagd för ökad 



28 
 

framkomlighet och möjligheten att frakta ut saker ur branden. Denna robot kan således öppna dörrar 

och bära med sig explosiva acetylentuber ut från bebyggelser. Dessa tuber är farliga att hantera för 

brandmän och således är det önskvärt att använda roboten för detta syfte. ”Fire extinguisher” är en 

robot som ska nå ut till kunder som vill använda roboten för att släcka bränder. Denna modell är alltså 

lämplig att använda då branden äger rum i så pass komplexa miljöer där det blir farligt för dem att 

själva släcka branden. På denna modell ska alltså släckanordningen monteras.  

Modulkonceptet framhäver vikten av att nå ut till alla segment med olika produktvarianter utan att öka 

komplexiteten i produktionen. Således är tanken är att gränssnittet för robotarm och släckanordning 

ska vara densamma så att endera detalj ska kunna monteras på samma basenhet för att minska 

komplexiteten i produktionen. Detta innebär alltså att montören kommer att ha tre val vid monteringen 

beroende på vad kunden vill ha, illustrerat i figur 11 nedan. Hen kommer att behöva koppla på 

antingen en robotarm eller en släckanordning på en förbehandlad topp-platta (som har ett färdigt hål 

där insättning av dessa komponenter sker). Det tredje valet är om kunden inte vill ha någon av dessa 

lösningar utan enbart den standardiserade varianten med kameror, varpå hen väljer en topp-platta utan 

hål.
1
 Detta leder till reducerade kostnader trots att en icke-standardiserad komponent, topp-plattan, 

används.   

 
Figur 11: Illustration av de tre alternativen för topp-plattan i produktfamiljen. Denna 

visar var robotarm/släckanordning kommer att kopplas på topp-plattan samt 

det alternativ som finns då ingen extra anordning ska kopplas på. 

4.2.2 Funktionsanalys och val av tekniska lösningar 
Nästa steg i denna resultatdel är att påvisa kopplingar mellan produktegenskaperna och de tekniska 

lösningarna. Detta görs genom en DPM, eller Design Property Matrix (se vänstra delen av figur 12). 

Kopplingarna i denna matris har även blivit sorterade till en diagonal då det, genom detta, går att finna 

ledtrådar till hur en modulindelning ska ske eftersom att det är önskvärt att varje modul är kopplad till 

en enskild produktegenskap så att modulerna är frikopplade från varandra. Diagonalen blir dock oftast 

inte perfekt. Grundtanken är att om man vill ändra på en produktegenskap (som är kopplat till ett 

kundbehov) så ska det räcka med att göra ändringar i en av modulerna för att åstadkomma en 

förändring i produkten.  

 

 
                                                           
1
 Ett antagande är att leverantörerna har levererat olika topplattor, med eller utan gränssnitt för 

robotarm/släckanordning, beroende på monteringsbehov.  
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4.2.3 Generera modulkoncept enligt företagets strategi 
Att dela in de olika tekniska lösningar i moduldrivare kan vara hjälpsamt då resultatet kan användas 

för att välja en lämplig modulindelning. Följande modulkoncept har valts i enlighet med 

diagonaliseringen av DPM (en modul ska vara kopplad till få produktegenskaper) och val av 

moduldrivare(alla tekniska lösningar i en modul ska bygga på samma affärsstrategi). Resultatet av 

detta påvisas i en Module Indication Matrix (se figur 12 nedan) där resultatet av den diagonaliserade 

DPM-analysen har använts som riktlinje. Modulerna är sedan indikerade med olika färgkodning.  

 
Figur 12:  DPM och MIM. Produktegenskaperna är här sammankopplade till de tekniska 

lösningarna. DPM:en har sedan sorterats till en, visserligen inte perfekt, 

diagonal för att ge en fingervisning om möjlig modulindelning. De tekniska 

lösningarna är sedan kopplade till olika moduldrivare. Diagonaliseringen och 

moduldrivarna resulterade i en modulindelning, där olika moduler är 

indikerade med olika färger.  

Sju moduler har alltså tagits fram enligt färgkodningen i figur 12. Dessa benämns, enligt ordningen i 

figuren: Mittenplatta, Sidoplattor, Bottenplatta, Scanner, Användargränssnitt, Topp-platta, Kameror, 

och Larvband.  

4.2.4 Visualisera och utvärdera modulkoncept 
Modulindelningen som tagits fram i tidigare avsnitt bör sedan visualiseras och utvärderas. Detta kan 

lämpligen göras genom en gränssnittsmatris (se figur 13) som också ge en fingervisning om hur 
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monteringen kommer att ske. Här påvisas de olika kopplingar som finns mellan de moduler som tagits 

fram i föregående avsnitt. 

 
Figur 13:  Gränssnittsmatris för FUMO

TM
s moduler som påvisar kopplingar mellan olika 

moduler. A=attachment interface, alltså moduler som, till exempel, måste 

skruvas samman. T=transfer interface, vilket innefattar kopplingar mellan 

moduler där ström, kraft eller dylikt överförs. C, eller connection interface, 

innefattar moduler med kommunikativa trådlösa överföringar.  

Ovan framställda interface matrix understryker att FUMO
TM

, på grund av att alla moduler indirekt är 

kopplade till Mittenplattan (förutom topp-plattan och bottenplattan som måste monteras till 

sidoplattorna), kommer roboten att monteras enligt en ”base-unit-assembly”. Detta innebär att alla 

enheter monteras på mittenplattan, alltså basobjektet. Det finns även vissa moduler som kan 

delmonteras för att sedan kunna monteras på basobjektet. Dessa är inringade med cirklar i figur 11 

ovan. De problemområden som uppstod, påvisat med kvadrater i figuren, var att topp-plattan och 

bottenplattan måste monteras på sidoplattorna (notera att sidoplattorna är en solid del, och alltså måste 

axeln föras in då sidoplattorna redan är monterade), vilket gör att detta inte blir en fullständig base unit 

assembly. För att lösa detta problem bör modulen ”topp-platta” och ”bottenplatta” monteras efter att 

sidoplattorna redan är ditsatta; inget submontage är således lämpligt här.  

Modulariseringen påvisar således, vid antagande att man utnyttjar möjligheterna till delmontering, att 

monteringen bör ske enligt följande princip. Modulen ”mittenplatta” fungerar, som sagt, som basenhet. 

De tekniska lösningarna i denna modul delmonteras alltså först för att skapa en struktur som resten av 

modulerna kan sättas fast på. Sedan måste modulen ”sidoplattor” delmonteras ihop med ”larvband”, 

och ”Scanner” för att sedan kopplas ihop med de tekniska lösningarna i ”mittenplatta”.  Parallellt med 

detta monteras modulen ”kameror” till modulen ”topp-platta” som sedan kopplas ihop med 

elektroniken i basobjektet, och skruvas sedan ihop med ”sidoplattor”. Sist monteras bottenplattan dit 

för en fullständig FUMO
TM

. Observera att detta enbart är en preliminär monteringsordning; denna ska 

analyseras och förbättras under avsnitt 4.3 Monteringssystem.  

4.2.5 Förbättra, dokumentera och konfigurera moduler 
MODUL A – Mittenplatta 

Modulen “mittenplatta” innefattar de tekniska lösningar som är kopplade till produktegenskaper som i 

framtiden kommer att utvecklas och är i teknisk utveckling. Modulen innehåller elektronik, 

säkerhetslåda, samtliga batterier, konsol för antingen robotarm eller släckanordning, router och 



31 
 

mittenplatta. Det är således lämpligt att placera dessa i samma modul under “Product leadership”. 

Dessa komponenter är viktiga då, det i framtiden, kan framkomma större konkurrenter och då är det 

viktigt att just FUMO
TM

 ligger i framkanten i utvecklingen av dessa lösningar.  

MODUL B – Sidoplattor  

Modulen “sidoplattor” innehåller sidoplattorna (en solid del), axlar, och inkluderade handtag. Dessa är 

kopplade till planerad konstruktonsutveckling och styling, samtidigt som hantagen monteras på 

sidoplattorna och kräver inga kopplingar till andra tekniska lösningar. Axlarna måste dock kopplas till 

vissa komponenter på mittenplattan. Med detta är det också lämpligt att placera denna i “customer 

intimacy” då det främst är designen som är i fokus.   

MODUL C – Bottenplatta 

Modulen “bottenplatta” innehåller den tekniska komponent som skyddar FUMO
TM 

underifrån. Inga av 

de tekniska lösningarna såsom motor och dylikt kommer att monteras på denna, men den har ändå en 

viktig funktion för att hjälpa roboten att kunna föra sig i komplexa miljöer. Bottenplattan  kommer 

vara densamma för samtliga varianter och med detta lämpar det sig att há denna modul inom 

“operational excellence”. 

MODUL D – Scanner 

Modulen “scanner” innefattar övriga tekniska lösningar som monteras på sidoplattorna. Denna modul 

innehåller backkamera och laserscanner; dessa båda är också planerade för teknisk utveckling vilket 

placerar dem under ”Product leadership”. Dessa kameror är också de som gör att FUMO
TM

 avger bra 

bilder vilket är ett kritiskt moment i användandet av roboten. Dessa måste alltså utvecklas 

kontinuerligt för att bemöta uppkommande krav.  

MODUL E – Användargränssnitt 

Modulen “användargränssitt” är den modul som är kopplad till användarens förmåga att styra roboten; 

den innefattar dator och handkontroll. Då dessa kommer se likadana ut på samtliga varianter av 

roboten lämpar sig denna modul att ingå i operational excellence strategin. Dessa komponenter är 

redan utvecklade och fokus bör således ligga på att få dessa integrerade i systemet.  

MODUL F – Topp-platta 

Modulen “topp-platta” är den modul som innehåller topp-plattan och nödstopp; dessa är lämpliga att 

dela in i en modul eftersom att de tekniska komponenterna i modulen enkelt kan delmonteras och 

dessutom kommer varians i slutprodukten att skapas här då montören måste välja endera en topp-platta 

med eller utan hål för robotarm/släckanordning. Modulen är i ständig utveckling då  komponenterna 

som monteras på denna har ständigt nya krav vilket placerar den i “Product leadership”. 

MODUL G – Kameror 

Modulen “kameror” innehåller de komponenter som kommer att sättas på topp-plattan och det är då 

lämpligt att ha dessa i samma modul eftersom dessa kommer monteras och kan kvalitetssäkras 

samtidigt. Video kameran och IR-kameran testas med modulen ”användargränssnitt”. Här kommer 

dock varianter av produkten skapas, likt tidigare konstaterat; vissa robotar kommer att ha 

släckanordning, andra en robotarm, och vissa ingendera.  

MODUL H – Larvband 

Modulen “larvband” innefattar tekniska komponenter som kommer hålla en hög kvalitetsnivå och 

måste fungera för att roboten ska kunna förflytta sig. Komponenterna larvband och flippar kommer 

vara samma samtliga robotar samtidigt som den inte innefattar några komponenter som kommer att 

kräva en ständig tekniskt utveckling. Således placeras denna modul under operational excellence.   
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4.3 Monteringssystem 
Under detta avsnitt ska ett monteringssystem tas fram och främst ska de fyra faktorer som framhävdes 

i den teoretiska referensramen (monteringslayout, cellutformning, arbetsergonomi, och 

materialförsörjning) analyseras utifrån de krav som lagts fram i AB Realisators kravspecifikation för 

denna process (tid, flexibilitet, kvalité, effektivitet, kostnad, och arbetsmiljö).   

Som presenterats tidigare i denna rapport kan Whitney ge användbara råd inför valet av 

monteringsprocess; se figur 14 nedan. FUMO
TM

 kommer att produceras i låga volymer och den 

kommer inte ha en kritisk utvecklingstid då det i dagsläget inte finns några uppkommande 

konkurrenter. Således påvisar diagrammet, i dess första kvadrant, att det är viktigt att tänka på att 

använda standardiserade komponenter, att undvika lång ledtid för verktyg, samt att minimera 

produktionsrisker. Att komponenterna ska vara standardiserade är redan redogjort för; det är väldigt 

små variationer mellan de olika produktvarianterna. Att undvika lång ledtid för verktyg är även viktigt, 

det antas här att företaget som sköter monteringen kommer att ha de verktyg som behövs nära till 

hands. Dessutom är de verktyg som används tämligen standardiserade, vilket förenklar uppgiften för 

företaget. Genom att köpa in högkvalitativa verktyg, anställa skickliga, mångfacetterade montörer som 

blir väl upplärda, skapa god arbetsmiljö, ha kontinuerliga kontroller, samt välja ett skickligt företag 

som har hand om denna montering kan de risker som finns för denna produktion minimeras. Det är 

även viktigt att flera montörer blir upplärda så att eventuella sjukdomsfall/upphörande av anställning 

inte blir en riskfaktor. 

Den undre tabellen i figur 14 nedan ger en fingervisning om lämpliga monteringsmetoder. Som 

tidigare konstaterat kommer FUMO
TM

 enbart att produceras i små volymer, vilket är representerat i 

den första kvadranten. Det kan därigenom tydas att monteringssystemet som bör användas för denna 

produkt bör ske manuellt och med mycket arbete på varje station. Däremot är det viktigt att inte ha för 

mycket arbete då det kan bli svårt för en arbetare att lära sig alla delar av monteringen. Dessa råd 

framhävdes även av företagsrespondenter på Scania och Alfa Laval vilket ökar chansen att detta är det 

optimala tillvägagångssättet.  

 
Figur 14:  Val av monteringssystem. Ovanstående figur presenterar råd för olika 

monteringssituationer. De alternativ som är inringade representerar 

situationen för just FUMO
TM

. 
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Föreliggande analys resulterar således i att det lämpligaste systemet att applicera på just denna 

montering är av typen ”fast position” med manuell montering (se avsnitt 3.3.1 Monteringslayout för 

mer information). Detta på grund av att volymerna är låga och produkten är otymplig och således inte 

lämplig att bära runt mellan stationer. Allt arbete kommer att ske i en cell och det kommer att bli 

mycket arbete för varje montör att lära sig. Fördelen med detta är dock att cellen kommer att ta lite 

plats för företaget som sköter monteringen; något som är önskvärt då montering troligtvis inte kommer 

att ske kontinuerligt. Flexibiliteten hos detta system kommer att vara väldigt hög då en manuell 

montering tillåter att omställningar sker med kort varsel. Det enda som krävs är att nya instruktioner 

måste förmedlas till montören på ett effektivt sätt. Dessutom kommer detta system att bli mest 

fördelaktig utifrån ett kostnadsperspektiv.  

Tidigare har en preliminär monteringsordning tagits fram där vissa möjligheter till delmontage 

applicerades (se avsnitt 4.2.4 Visualisera och utvärdera modulkoncept). Efter noggranna 

överläggningar har dessa möjligheter reviderats till föreliggande slutgiltiga monteringssekvens, se 

överblick i figur 15 nedan.  Av figuren kan tydas att modulerna läggs till montaget en efter en där 

vissa komponenter i modulerna anses vara färdigmonterade redan (till exempel motor med tillbehör, 

larvband, flippar, osv.). Att använda modulindelningen till monteringssystemet kan medföra fördelar 

eftersom att varje modul är separat testbar och kan utvecklas separat. Initialt monteras de komponenter 

som ska fästas på mittenplattan; alltså komponenterna i modul A vilket kan ses i den första bilden. 

Den andra figuren, och alltså det andra steget, är att addera sidoplattorna och axlar (inte synliga i 

figuren) till detta delmontage. Steg tre innefattar att montera backkameran och laserscannern (Modul 

D). I bild nummer fyra har larvbanden och flipparna i modul H adderats. Efter detta läggs stoppknapp 

och topp-platta till. Här måste montören också välja topp-platta beroende på vilken produktvariant 

kunden vill ha.  De som finns att välja mellan är en topp-platta med eller utan gränssnitt för 

släckanordning och robotarm(figuren nedan åskådliggör en robot utan gränssnitt för 

robotarm/släckanordning). Steg sex är att montera de två kamerorna som åskådliggörs på bilden 

nedan. I denna modul, G, ingår även montering av eventuell släckanordning eller robotarm. Sist ska 

modul C, alltså bottenplattan, monteras till roboten. 

 
 Figur 15:  Monteringssekvenser för FUMO

TM
. I denna figur åskådliggörs i vilken ordning 

modulerna som tagits fram kommer att monteras på roboten. Komponenterna i 

den modul som läggs till i varje steg är grönmarkerade.  

4.3.1 Kvalitet 
Produkten som tas fram måste vara av hög kvalitet, speciellt med hänsyn till den relativt stora 

investering som detta innebär för eventuella kunder. Då monteringssystemet ska vara av typen fast 

position bör därmed dessa kvalitetstester kunna göras på plats i cellen. En genomsnittlig sannolikhet 
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för monteringsfel i en operation kan räknas ut via Boothroyds ekvation 5 som presenterats i den 

teoretiska referensramen. Vid antagande att ti, det vill säga den genomsnittliga monteringstiden för en 

operation i denna monteringsprocess, är densamma som genomsnittet för montering av 

släckanordning/robotarm på topp-plattan som räknats ut i avsnitt 4.1.7 Utvärdering av 

monteringseffektivitet och monteringstid, kan risken för monteringsfel beräknas enligt följande (där ti 

är 397sekunder/5operationer=79,4 sekunder): 

                                                  

Detta innebär att, vid antagande att 79,4 är snittmonteringstiden för en operation i monteringen av 

FUMO
TM

 och antal monteringsoperationer är ca 100 (borträknat de delmontage som antas redan 

gjorda, t.ex. att motorerna redan är sammansatta), kan sannolikheten för en defekt FUMO
TM

 räknas ut 

med Boothroyds ekvation 6: 

                                                            

Detta innebär alltså att ett monteringsfel skulle framkomma i ungefär tredje tillverkade robot; en 

väldigt hög felmarginal på grund av det höga antalet operationer och den långa monteringstiden per 

komponent. Dock bör inses att detta inte nödvändigtvis är monteringsfel som kommer att göra roboten 

defekt, men det är ändå inte acceptabelt att leverera en felmonterad robot av detta slag då det 

potentiellt kan riskera att ett människoliv inte räddas. Således är det essentiellt att ha 

kvalitetskontroller i monteringsprocessen, samt att ha högkvalitativa leverantörer för att minimera 

denna risk ytterligare. Detta är något som även intervjurespondenter framhävde var nödvändigt vid 

produktion av dyra produkter då det inte är tal om massproduktion där takt-tiden är extremt viktig att 

reducera med tiondelar av en sekund. Detta kommer givetvis att öka monteringstiden för roboten 

avsevärt, men det är något som måste genomföras för att kunna minska andelen felaktiga produkter. 

Dessutom kommer efterfrågan att vara relativt låg till en början och då är det inte aktuellt att riskera 

kvalitén för att spara några timmar av monteringstiden. Ett kvalitetsfel kommer att kosta betydligt mer 

för denna produkt än vad lite extra tid för montering gör. Vid det fall att kvalitetsfel ändå skulle ske är 

det viktigt att initialt utreda vad som skapat felet och specifikt var felet är. Detta kan ge information 

om hur kvalitetsfel kan förebyggas i framtiden. Under tiden kan komponenten monteras bort och en ny 

komponent kan monteras, vilket inte bör ta avsevärt mycket tid för montören. Den icke användbara 

komponenten läggs i lämplig återvinningsstation för att förhindra miljöpåverkan. 

4.3.2 Cellutformning  
Då efterfrågan för denna produkt kommer att vara relativt låg initialt är det lämpligt att producera mot 

kundorder. Det vill säga, när en kund meddelar att de vill investera i en FUMO
TM

 startar även 

beställning av de komponenter som behövs för att kunna börja montera. Vid beställningen skall det 

även framkomma vilken variant kunden vill ha så att rätt material kan beställas. Därigenom appliceras 

även konceptet JIT och ”pull”. När sedan alla nödvändiga komponenter inkommit till det anlitade 

företaget påbörjas monteringsprocessen (se aktivitetslistor i avsnitt 4.3.4 Monteringsprocessen).   

Likt tidigare beskrivet är det lämpligt för denna montering att vara av typen fast position, se avsnitt 

3.3.1 Monteringslayout. Detta innebär att allt material och verktyg kommer att finnas nära till hands 

men att montaget är fast placerat under hela monteringsprocessen. Figur 16 nedan åskådliggör allt 

material som bör finnas i den aktuella cellen för att monteringen ska kunna genomföras utan hinder. 

Notera att vissa komponenter i de moduler som tagits fram antags redan vara färdigmonterade för att 

förenkla ett annars för komplext problem. Dessutom finns inga sladdar och dylikt med i 

materialbeskrivningen då de antas ingå tillsammans med respektive komponent.  
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Det bör även noteras att vissa av de komponenter som anländer till det monterande företaget redan är 

färdigmonterade. Dessa inkluderar motorer, viss elektronik, handtag, larvband, flippar, robotarm, samt 

släckanordningen. 

 
Figur 16:  Materialförteckning för montering av FUMO

TM
.  Detta är allt material som bör 

finnas intill montören för att hen ska kunna färdigställa en högkvalitativ robot.  

Det är alltså ovanstående material som måste finnas invid den aktuella cellen; se figur 17 nedan för en 

komplett illustration av hur denna cell ser ut. För denna montering har cellen utformats med ett 

kvadratiskt arbetsbord i mitten på cellen där allt monteringsarbete sker. Det är vid detta arbetsutrymme 

som alla värdeskapande aktiviteter kommer att ske. Runt denna yta finns ett kvadratiskt tomt utrymme 

där montören kan röra sig fritt och även gå ut ur cellen om så önskas. Runt denna yta finns olika 

arbetsbord där de olika komponenterna flödar in. Vid beställning kommer materialet in till det 

huvudlager som finns hos det producerande företaget. När allt material finns inlevererat flyttar 

ansvarig montör ut samtligt material, med hjälp av en vagn, till rätt position i cellen (se figur 17 

nedan). Notera att om montering av en annan beställd FUMO
TM

 redan sker i den aktuella cellen ska 

inte materialet flyttas dit förrän denna montering är klar; allt för att förenkla montörens arbete och 

minimera risken för misstag. Materialet på arbetsborden är sorterade enligt monteringsorder och först 

finns alltså de komponenter som är inkluderade i modul A, sedan de som finns i modul B, följt av 

modul D, osv. De skruvar som behövs för att fästa komponenter finns, som påvisas i illustrationen 

nedan, i närhet till monteringsbordet. De verktyg som behövs finns lagrade på ett hyllplan strax under 

monteringsbordet.  Om ett fel i något verktyg påträffas bör extraverktyg finnas i ett inte alltför 

avlägset lager.  



36 
 

 
Figur 17:   Illustrering av den framtida monteringscellen. Här finns allt material nära till 

hands och uppdelat efter monteringsordning för att förenkla montörens arbete.  

Designen av denna cell är inte optimal ur ett monteringstidsperspektiv. Större investeringar initialt 

hade kunnat öka effektiviteten. Dock är det viktigt att hålla ner grundinvesteringskostnaden för detta 

system då det är små volymer som ska produceras och således borde noggrannhet och kvalitet styra 

systemet snarare för tidsreducering. Tidigare, i den teoretiska referensramen, har olika förluster i dessa 

system tagits upp, vilka ska redogöras för. För det första är systemet utformat så att hanteringsförluster 

minimeras eftersom att montören hinner orientera komponenten under tiden som hen hämtar den. 

Dessutom är storlek och vikten av de flesta komponenter varken för stora eller för små för att kunna 

orienteras effektivt. För det andra är det viktigt att reducera motivationsförluster; något som ska 

undvikas genom att främja en god arbetsergonomi samtidigt som arbetsuppgifterna är varierande. De 

tredje och fjärde förlusterna, balansering av monteringstider och störningar, är inte av högsta prioritet 

för detta system då det enbart är en montör vid en cell och det finns inga maskiner som kan sluta 

fungera. Slutligen är det av högsta essens att montören som är anställd för denna specifika uppgift har 

tillräcklig kompetens och är tillräckligt mångfacetterad för att klara av de många olika uppgifter som 

ska göras. Dock bör påpekas att information om hur montering ska ske alltid kommer att finnas nära 

till hands i form av specifika monteringsinstruktioner och en tavla som illustrerar alla steg.  

Vidare bör inses att detta system prioriterar kvalitet och noggrannhet framför konceptet lean. Lean 

handlar om att minimera slöserier, något som appliceras i detta system men endast till den grad att inte 

kvaliteten riskeras. Även om inte fokus ligger på minimering av monteringstiden finns det andra 

aspekter som kan beaktas. Till exempel binds inget onödigt material upp i lager och PIA blir minimalt 

då kunderna ”drar ut” produkterna; produktion sker mot kundorder. Således appliceras även konceptet 

JIT då allt material kommer in i rätt tid. Till sist är det även viktigt att om systemet ovan appliceras 

måste det förbättras kontinuerligt då det alltid finns förbättringar som kan göras. Av denna anledning 

är det viktigt att införa en förslagslåda där anställda får ge sin åsikt. Dessutom bör AB Realisator se till 

att någon form av uppföljning görs en tid efter att systemet har applicerats för att se hur effektivt det 

implementerade resultatet är. Det bör också tilläggas att systemet ska präglas av ordning och reda; de 

anställda måste se till att rätt saker finns på rätt plats hela tiden. Det finns även en lean-analys i 

aktivitetslistorna i nästkommande avsnitt där varje process listas som värdeskapande eller icke 

värdeskapande. Detta kan vara användbart i framtiden ifall volymerna ökar då det blir än mer viktigt 

att kunna producera denna produkt snabbare och förbättra värdeskapandegraden. 
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4.3.3 Arbetsergonomi 
Arbetsergonomi är en viktig aspekt som kan leda till ökad produktivitet; något som är väldigt önskvärt 

för AB Realisator vid denna monteringsprocess. För det första bör golvet i ovanstående monteringscell 

vara belagt med en något mjukare arbetsmatta; att gå runt på betong kan vara väldigt tröttsamt i 

längden. Vidare är samtliga verktyg och material placerat i närhet till montören, även om hen ofta 

måste vända sig om för att hämta material till arbetsbänken så kommer verktygen vara inom ett 

avstånd på max 25 cm och inte högre höjd än 30 cm över arbetshöjd. Det kommer också att finnas 

möjlighet att höja och sänka arbetsbordet eftersom detta gör det möjligt för montören att kunna arbeta 

5 cm över armbågshöjd för precisionsarbete, precis under armbågshöjd vid lättare arbete, och 10-15 

cm under armbågshöjd vid tyngre arbete. (Shinde & Jadhav, 2012) För att ytterligare öka 

arbetsställningar så finns det också inställningsbara stolar som därmed också ökar variationen av 

arbetsställningen vilket kan förhindra eventuella arbetsskador som kan uppkomma.  

Då det finns mycket utrymme att röra sig inom cellen och arbetsstolen har hjul så kan även 

arbetsstolen användas för att hämta mindre och lätta komponenter som minskar statiska påfrestningar 

av att hålla i komponenter medan montören förflyttar komponenterna till arbetsbordet. Därutöver 

skiljer sig lämpliga bordshöjder beroende på vilket arbete som utförs likt tidigare beskrivet. Vid 

monteringen av elektronik och vid montering av andra komponenter där det är viktigt att ha tillräckligt 

med ljus och därför finns det tillgängliga bordslampor och golvlampor som är inställningsbara för att 

kunna få det rätta ljuset vid montering. För att skapa en avslappnad miljö finns också möjligheten att 

lyssna på musik vid monteringen. Musiken får dock inte göra att koncentrationsförmågan hos 

montören blir sämre.  

4.3.4 Monteringsprocessen 
Monteringsprocessen startar då signal kommit att allt material inkommit till den aktuella cellen. 

Montören måste alltså här ha fått all tillgänglig information hen behöver såsom 

monteringsbeskrivningar och besked vilken variant som ska produceras. Eftersom detta är ett 

basenhetsmontage i en station kommer moduler att stegvis kopplas på tills produkten är färdig likt 

tidigare utlagt. Sektionen nedan är sorterad enligt monteringsordningen och detaljerade aktivitetslistor 

presenteras för samtliga moduler. Alla tidsberäkningar är baserade på varianterna ”flexible” och ”fire 

extinguisher” då dessa tar längst tid att montera. I kvalitetskontrollerna i varje avsnitt innefattas ofta en 

kontroll att komponenterna fungerar som de ska, men även en kontroll att de är ordentligt fastskruvade 

i varandra; vilket kontrolleras med en vanlig skruvmejsel. För en komplett aktivitetslista med alla 

moduler, se bilaga 4. Text i kursiv i aktivitetstabellerna påvisar aktiviteter som ger variantskapande; 

uppgiften skiljer sig beroende på vilken variant som tillverkas.  

4.3.4.1 Modul E, Användargränssnitt 
Denna modul kommer inte att monteras på själva produkten, dock är det viktigt att den ska vara 

kompatibel och färdigsynkroniserad med routern, elektroniken och antennen redan innan monteringen 

påbörjas. Således är montörens första uppgift att kontrollera denna modul och synkronisera den med 

de komponenter som krävs. Dessutom kan sedan vissa förmontage göras med elektroniken, något som 

då naturligtvis borde genomföras redan innan monteringsprocessen initieras. Se tabell 1 nedan för en 

aktivitetslista för denna process.   
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Tabell 1: Aktivitetslista för modul E 
NR AKTIVITET  KLASSIFICERING HJÄLPMEDEL  TIDSÅTGÅNG  

1.    Hämta allt material till alla moduler Ej värdeskapande  Vagn, lyftanordning  1h 

       och lämna i cellen 
2.    Kvalitetskontroll av dator och  Ej värdeskapande    5min 

       handkontroll 

3.    Synkronisering mellan dator, Värdeskapande  Modul A  2h 
       Elektronik och mjukvara 

4.    Synkronisera handkontroll Värdeskapande    1h 

5.    Förmontering av elektronik Värdeskapande    2h 

                             Tot: 6h 5min 

4.3.4.2 Modul A, Mittenplatta 
Mittenplattan är den modul med flest komponenter och även den modul som tar längst tid att montera. 

Detta eftersom många av dessa montage är stora projekt som tar upp emot en timme att slutföra. Det 

som tar lång tid i denna monteringsprocess är främst och kopplingarna mellan elektronik, motorer, 

batterier och dylikt. Då vissa komponenter ska monteras på ovansidan av mittenplattan och andra på 

undersidan, måste montören vända på montaget när motorerna och axlarna på undersidan är 

monterade. Vid vändningen kan montören med fördel använda sig av flyttanordningen vid cellen. De 

kvalitetskontroller som innefattas i detta avsnitt är starttest av motorn i steg 12, kontroll av 

batterikapaciteten i steg 17, och ett kompatibilitetstest i steg 21 där det tydligt kontrolleras att 

elektroniken är synkroniserad med användargränssnittet. Det är även viktigt att montören har klart för 

sig huruvida en konsol för släckanordning/robotarm ska monteras eller ej. Denna monteringsprocess 

anses även vara den med störst risk för komplikationer då många kopplingar måste göras. Se tabell 2 

nedan för en detaljerad aktivitetslista för denna monteringsprocess. 

Tabell 2: Aktivitetslista för modul A 
NR AKTIVITET  KLASSIFICERING HJÄLPMEDEL  TIDSÅTGÅNG  

6.   Hämta mittenplatta Ej värdeskapande    15s 
7.   Hämta larvbandsmotor Ej värdeskapande    20s 

8.   Montering av larvbandsmotor  Värdeskapande  Skruvar, skruvdragare 10min 

      och dess tillbehör på mittenplattan 
9.   Hämta flippmotor Ej värdeskapande    15min 

10. Montering av flippmotor och Värdeskapande  Skruvar, skruvdragare 10min 

      dess till tillbehör på mittenplattan  
11. Kvalitetskontroll av motorer Ej värdeskapande    1h 

12. Vänd delmontaget  Ej värdeskapande  Flyttanordning  50s 

13. Hämta batteri och box för batterier Ej värdeskapande  Skruvar, skruvdragare 20s 
14. Montera box för batterier Värdeskapande  Skruvar, skruvdragare 3min 

15. Montera och koppla batterier Värdeskapande  Skruvar, skruvdragare 5min 

16. Kvalitetskontroll av batterier Ej värdeskapande  Multimeter  2min 
17. Hämta elektronik och box för  Ej värdeskapande    30s 

      elektronik 

18. Koppla och montera elektronik  Värdeskapande  Handskar, skruvar, skruvdragare 1h 
19. Montera box för elektronik Värdeskapande  Skruvar, skruvdragare 8min 

20. Kvalitetskontroll av kompatibilitet    Modul E  30min 

      med användargränssitt 

21. Eventuellt: Hämta konsol för  Ej värdeskapande  Flyttanordning  1min 

      antingen robotarm eller  

      släckanordning 

22. Eventuellt: montera och koppla Värdeskapande  Flyttanordning, skruvar 5min 

      konsol för robotarm eller 

      släckanordning 

23. Kvalitetskontroll av konsol för Ej värdeskapande  Skruvmejsel  2min 

      robotarm eller släckanordning      

                             Tot: 3h 33min 15s 

4.3.4.3 Modul B, Sidoplattor 
Vid montering av denna modul krävs inga kopplingar till tekniska lösningar i andra moduler. Här ska 

enbart sidoplattorna skruvas ihop med mittenplattan, och axlarna ska kopplas till motorerna i modul A. 

Således bör inga komplikationer uppstå och det är enbart en kort kvalitetskontroll efter denna 
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montering där montören fastslår att skruvarna och axlarna är väl fastsatta. Se tabell 3 nedan för en 

detaljerad aktivitetslista för denna monteringsprocess. 

Tabell 3: Aktivitetslista för modul B 
NR AKTIVITET  KLASSIFICERING HJÄLPMEDEL  TIDSÅTGÅNG  

24. Hämta sidoplattor Ej värdeskapande    30s 

25. Montera sidoplattor Värdeskapande  Skruvar, skruvdragare 20min 

26. Hämta larvbands-/flippaxel Ej värdeskapande    30s 
27. Vänd delmontaget  Ej värdeskapande  Flyttanordning  50s 

28. Montera och koppla Värdeskapande    45min 

      larvbands-/flippaxel 
29. Vänd delmontaget  Ej värdeskapande  Flyttanordning  50s 

30. Kvalitetskontroll av sidoplattor/ Ej värdeskapande  Skruvmejsel  2min 

      axlar 

                             Tot: 1h 9min 40s  

4.3.4.4 Modul D, Scanner 
I modul D ska backkameran och scannern monteras. Kvalitetskontrollen nedan innefattar därför att se 

till att dessa ger tydliga bilder till datorn, samt att se till att de är ordentligt monterade. Se tabell 4 

nedan för en detaljerad aktivitetslista för denna monteringsprocess. 

Tabell 4: Aktivitetslista för modul D 
NR AKTIVITET  KLASSIFICERING HJÄLPMEDEL  TIDSÅTGÅNG  

31. Hämta backkamera och  Ej värdeskapande    30s 
      laserscanner  

32. Montera och koppla backkamera/ Värdeskapande  Skruvar, skruvdragare 12min 

      laserscanner  
33. Kvalitetskontroll av backkamera/ Ej värdeskapande  Modul E  2min 

      laserscanner 

                                                             Tot: 14min 30s 

4.3.4.5 Modul H, Larvband 
Vid monteringsprocessen för modul H antas larvband och flippar redan vara färdigmonterade och de 

ska därmed enbart fästas och kopplas till montaget. Det är således av stor vikt att leverantören av dessa 

komponenter har säkerställt att de är av högsta kvalitet. Kvalitetskontrollen består således främst av att 

fastslå att monteringen är ordentligt gjord och att larvbanden och flipparna rör sig på ett korrekt sätt. 

Se tabell 5 nedan för en detaljerad aktivitetslista för denna monteringsprocess. 

Tabell 5: Aktivitetslista för modul H 
NR AKTIVITET  KLASSIFICERING HJÄLPMEDEL  TIDSÅTGÅNG  

34. Hämta larvband  Ej värdeskapande    40s 

35. Montera och koppla larvband Värdeskapande  Skruvar, skruvdragare 40min 
36. Hämta flippar  Ej värdeskapande    30s 

37. Montera och koppla flippar Värdeskapande  Skruvar, skruvdragare 40min 

38. Kvalitetskontroll av larvband Ej värdeskapande  Skruvmejsel  30min 

      och flippar 

                                                             Tot: 1h 50min 40s        

4.3.4.6 Modul F, Topp-platta 
Vid montering av topp-plattan måste montören säkerställa att rätt topp-platta finns på plats i cellen för 

den specifika variant som ska monteras. Vid kvalitetskontrollen ska datorn användas för att se om 

antennen får en signal från denna så att styrning kan ske. Dessutom ska motorn startas för att sedan 

kunna stänga av den med hjälp av stoppknappen. Se tabell 6 nedan för en detaljerad aktivitetslista för 

denna monteringsprocess. 
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Tabell 6: Aktivitetslista för modul F 
NR AKTIVITET  KLASSIFICERING HJÄLPMEDEL  TIDSÅTGÅNG  

39. Hämta topplatta  Ej värdeskapande    20s 

40. Montera topplatta Värdeskapande  Skruvar, skruvdragare 14min 

41. Hämta nödstopp  och antenn Ej värdeskapande    20s 

42. Montera och koppla nödstopp/ Värdeskapande    7min 

      antenn 
43. Kvalitetskontroll av topplatta  Ej värdeskapande  Skruvmejsel, modul E 20min 

       och nödstopp 

                                                             Tot: 41min 40s        

4.3.4.7 Modul G, Kameror 
Vid montering av modul G måste flyttanordningen användas då det annars skulle bli för tunga lyft, 

särskilt med tanke på att robotarmen kommer väga upp till 30 kg. Notera att tidsåtgången för en viss 

del av denna montering redan har blivit analyserad under avsnitt 4.2 DFA. Kvalitetskontrollerna 

innefattar att se till att kamerorna ger en tydlig bild till datorn, samt eventuellt att se till att 

robotarm/släckanordning kan styras med hjälp av hankontrollen. Se tabell 7 nedan för en detaljerad 

aktivitetslista för denna monteringsprocess. 

Tabell 7: Aktivitetslista för modul G 
NR AKTIVITET  KLASSIFICERING HJÄLPMEDEL  TIDSÅTGÅNG  

44. Hämta IR-Kamera och videokamera Ej värdeskapande    20s 

45. Montera och koppla IR-kamera och  Värdeskapande  Skruvar, skruvdragare 10min 

      Videokamera  

46. Kvalitetskontroll av kameror Ej värdeskapande   Modul E  10min 

47. Eventuellt: Hämta robotarm eller Ej värdeskapande  Flyttanordning  2min 

       släckanordning 
48. Eventuellt: Montera och koppla Värdeskapande  Flyttanordning, skruvar      10min  

      robotarm  eller släckanordning   Skruvdragare 

49. Kvalitetskontroll av antingen  Ej värdeskapande  Skruvmejsel, Modul E 20min 

      Robotarm eller släckanordning      

                             Tot: 52min 20s 

 

4.3.4.8 Modul C, Bottenplatta 
Monteringsprocessen för modul C är den enklaste i det avseende att det enbart är en komponent som 

inte ska kopplas till några komponenter. Dock måste bottenplattan lyftas upp med hjälp av 

lyftanordningen när monteringen ska ske eftersom att den ligger vänd åt fel håll. Kvalitetskontrollen 

innefattar enbart en kontroll av att plattan är ordentligt fastskruvad. Se tabell 8 nedan för en detaljerad 

aktivitetslista för denna monteringsprocess. 

Tabell 8: Aktivitetslista för modul C 
NR AKTIVITET  KLASSIFICERING HJÄLPMEDEL  TIDSÅTGÅNG  

50. Hämta bottenplatta Ej värdeskapande    20s 

51. Lyft delmontage  Ej värdeskapande  Flyttanordning  1 min 
52. Montera bottenplatta Värdeskapande  Skruvar, skruvdragare 5min 

53. Kvalitetskontroll av bottenplatta Ej värdeskapande  Skruvmejsel  2min 

                                                             Tot: 8min 20s 

4.3.4.9 Total monteringstid 
Tabell 9 visar en översikt över monteringstiden för samtliga av dessa moduler. Tillagt är även en 

slutlig kvalitetskontroll där testkörning av roboten sker.  Denna kvalitetskontroll innefattar alltså att 

testa så att roboten fungerar som den ska så att den kan levereras till kund. För det första ska 

hanterbarheten testas genom att två man får testa bära roboten. Detta bör ske utan större svårigheter. 

Sedan testas start av roboten och huruvida roboten klarar att ta sig över enklare hinder och uppför 

trappor. Testkörningen innefattar även att testa räckvidden, bildkvaliten till datorn, max-hastighet, 

innertemperatur, effekt, och svängradie. Därefter testas även att släckanordningen och robotarmen kan 

genomföra de uppgifter de är utsedda för.  
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Tabell 9: Aktivitetsöversikt - Total monteringstid (Vid montering av ”flexible” eller ”fire 

extinguisher”) 
NR AKTIVITET  TIDSÅTGÅNG    

1.   Modul E  6h 5min 

2.   Modul A  3h 33min 15s 

3.   Modul B  1h 9min 40s 
4.   Modul D  14min 30s 

5.   Modul H  1h 50min 40s        

6.   Modul F  41min 40s 
7.   Modul G  52min 20s 

8.   Modul C  8min 20s 

9.   Slutgiltig kvalitetskontroll 8h 

Total monteringstid 22h 35min 25s 

 

Den totala tidsåtgången för denna montering är alltså cirka 24 timmar för en montör. Notera att detta 

system inte främjar parallellt arbete och således kan bara en robot monteras åt gången. Detta är dock 

inget problem initialt då efterfrågan är låg och monteringstiden, trots allt, är förhållandevis kort. Om 

efterfrågan på produkten ökar och det krävs parallellarbete är denna cell inte optimal utan måste då 

omkonstrueras. Årskapaciteten för detta system kan, vid antagande att efterfrågan är jämnt utspridd 

över året (montören har alltid minst en inneliggande order att arbeta med), endast en arbetande montör 

åt gången, 240 industridagar per år, och om företaget i fråga arbetar i två-skift (16 timmar montering 

per arbetsdag), räknas ut enligt nedan. Notera dock att den verkliga kapaciteten förmodligen är 

betydligt lägre än så då vissa störningar och imperfektioner oundvikligen kommer att ske.  

          
                         

                   
 

                  

              
             

Likt tidigare presenterat är system av typen fast position inte optimala ur ett slöseriperspektiv. Detta 

kan även tydas ur aktivitetstabellerna ovan där en stor del av de aktiviteter som sker inte är 

värdeskapande. För att utvärdera detta kan en värdeskapandegrad räknas ut enligt följande: 

                  
                 

                   
 

         

             
       

 

Att enbart 44,6% av monteringstiden består av värdeskapande aktiviteter är väldigt lågt. En stor del av 

den icke värdeskapande tiden är på grund av valet av layout och de många kvalitetskontroller som är 

planerade. Dock kan det inte understrykas tillräckligt hur viktig kvaliteten av denna produkt här och 

således måste dessa kontroller finnas med.  

4.3.5 Kostnadsanalys 
För att få in kostnadsaspekten av detta system bör en ekonomisk analys göras för detta system. För 

denna har varianten ”basic” utretts då produktionskostnaderna av robotarm och släckanordning är 

svåra att förutsäga. I analysen, se tabell 10 nedan, har kostnaderna för de olika posterna uppskattats för 

att få en ungefärlig bild av hur mycket just detta system kommer att kosta. Kostnaderna för direkt 

material har beräknats av AB Realisator till cirka 300 000kr. Till detta tillkommer 

materialomkostnader som lagerhållning och dylikt. I denna analys har denna siffra uppskattats till 10 

% av kostnaderna för direkt material. Sedan tillkommer olika arbetskostnader hos företaget som denna 

montering outsourcas till. Tiden för montering av en ”basic” är ungefär 40 minuter mindre än den för 

”flexible” eller ”fire extinguisher” enligt ovan; alltså ca 22 timmar. Den ungefärliga kostnaden för en 

montör uppskattas till 250 kr/timme. Det krävs även att vissa projekt uppstartas kring detta vilket 

genererar kostnader á 500kr/timme i ungefär 50 timmar per tillverkad robot. Nästa kostnadspost är 

olika affärsomkostnader på ungefär 20 %. Slutligen ska detta monteringsföretag ha en vinstmarginal 

på ca 10 % för denna tillverkning. 
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Tabell 10: Kostnadsanalys för basic(kostnadsberäkningarna är endast uppskattningar) 
KOSTNADSPOST   STYCK á KOSTNAD / ROBOT 

Direkt material    300 000 kr* 
Materialomkostnader  10% 30 000 kr 

Delsumma    330 000 kr 

Personal-/monteringskostnader 22h 250 kr 5 500 kr  
Projektledningskostnader 50h 500 kr 25 000 kr 

Delsumma    360 500 kr 

Affärsomkostnader   20% 72 100 kr 

Delsumma    432 600 kr 

Vinst för monteringsföretag  10% 43 260kr 

Total produktionskostnad för AB Realisator  475 860 kr   

Sammanfattningsvis är alltså de totala produktionskostnaderna för basic cirka 475 000 kr, inklusive 

direkta materialkostnader. Om kunden istället vill ha varianterna ”flexible” eller ”fire extinguisher” 

kommer kostnadsberäkningarna att se lite annorlunda ut eftersom att de direkta materialkostnaderna 

ökar nämnvärt och roboten tar aningen längre tid att montera. Uppskattningsvis är materialkostnaderna 

för släckanordningen på ”fire extinguisher” ca 75 000kr vilket genererar ytterligare totala kostnader på 

ca 110 000 kr. Totalkostnaden för montering och material av denna variant blir således ungefär 

585 000 kr. Robotarmen på ”flexible” kommer uppskattningsvis ha materialkostnader på ca 150 000 

kr vilket medför ytterligare totala kostnader på 219 000 kr. Totalmonteringskostnaden för ”flexible” är 

alltså 694 000 kr. Således är detta system kostnadseffektivt då själva monteringsprocessen enbart 

kostar 175 000 kr för ”basic” och upp till 244 000 kr för ”flexible”. Det finns det goda möjligheter att 

få en stor vinstmarginal vid försäljning av dessa robotar.   
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5. Slutsatser 
Här ska slutsatserna presenteras. Detta innefattar att återknyta till syftet med rapporten och således 

att besvara de tre grundläggande frågeställningar som ställdes i inledningen av denna rapport.  

Den DFA-analys som genomförts inom ramarna för detta arbete har genererat ett antal viktiga råd 

angående designen av robotarm, släckanordning, och deras fästanordning. Båda dessa komponenter 

ska fästas med samma anordning som består av en platta som fästs till topp-plattan med hjälp av fyra 

stycken skruvar.    

Nr Område Råd 

1 Symmetri Designa robotarm/släckanordning som en cirkulär axel för enkel insättning. 

2 Storlek  

Höjden på robotarmen kommer att behöva vara betydligt större än den för 
släckanordningen. Uppskattningsvis bör längden på robotarmen vara ca 4meter 
för att nå dörrhandtag och dylikt medan höjden på släckanordning inte behöver 
vara mer än 0,5 meter. Diametern på släckanordning/robotarm bör vara ungefär 
20 cm för att klara de storlekskrav som FUMO

TM
 har. 

3 Vikt 
Vikten bör ej överskrida 30kg för att montering ska kunna ske på ett enkelt sätt 
samtidigt som vikten av FUMO

TM
 minimeras för enkel användning.  

4 Hanterbarhet 
För att på ett effektivt och ergonomiskt sätt kunna montera de stora 
anordningarna på roboten bör en flyttanordning konstrueras. 

5 Fasning 
Fasningar behövs för att montören ska kunna föra in axeln i hålet på bästa sätt. 
Fasningen bör vara 0,6 cm bred och konisk. Vinkel på denna bör vara ungefär 45 
grader. 

6 Stabilitet 
Robotarmen/släckanordningen bör monteras centralt på FUMO

TM
 för att undvika 

att konstruktionen blir ostabil. 

 

Modulplattformen för FUMO
TM

 inkluderar åtta olika moduler och tre olika produktvarianter. Analysen 

och den inkluderande kundundersökningen har påvisat att det är aktuellt att skapa tre olika 

produktvarianter för att nå ut till kunderna på ett effektivt sätt. Dessa tre varianter är ”basic”, 

”flexible” och ”fire extinguisher”. Den förstnämnda är standardvarianten av denna robot där syftet 

enbart är att gå in i komplexa miljöer för att filma. I varianten ”flexible” är även robotarmen monterad 

på roboten för att kunna öppna dörrar och frakta ut brandfarliga acetylentuber. På den sista varianten 

sitter släckanordningen istället för robotarmen.  Modulsystemet som har tagits fram till denna robot är 

presenterat nedan. Detta kan hjälpa företaget att i framtiden skapa en mer modulbaserad produktion för 

att minska komplexiteten av produktionen och därigenom främjar den en mer effektiv montering där 

vissa moduler kan utvecklas separat.  

MODUL A – Mittenplatta 

MODUL B – Sidoplattor  

MODUL C – Bottenplatta 

MODUL D – Scanner 

MODUL E – Användargränssnitt 

MODUL F - Topp-platta 

MODUL G – Kameror 

MODUL H – Larvband 

 

Analysen har påvisat att det, för denna lågvolymsproduktion, är mest lämpligt att applicera ett 

monteringssystem med enbart en cell av typen ”fast position” där allt material kommer till roboten och 
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monterngen sker manuellt. Monteringen kommer dessutom att ske mot kundorder för att undvika 

onödig lagerhållning. För en detaljerad aktivitetslista över monteringen, som i övrigt sker stegvis där 

modul efter modul kopplas på, se bilaga 4. Nedan finns slutsatser kring hur detta monteringssystem 

förhåller sig till den kravspecifikation som AB Realisator lagt fram.  

Tid: Monteringstiden har uppskattats till ca 23 timmar (inklusive transport av material från lager till 

cell), en tid som skapar ett effektivt system samtidigt som kvaliteten är i fokus. Det är även liten risk 

att förseningar uppstår då efterfrågan initialt kommer att vara låg och kapaciteten är betydligt högre än 

så.  

Kostnad: Monteringssystemet främjar minimala kostnader för själva monteringsprocessen då endast 

manuell montering kommer att ske; inga dyra grundinvesteringar behövs. Uppskattningsvis kommer 

kostnaderna enbart för själva monteringsprocessen att uppgå till 175 000 kr för ”basic”, 210 000 kr för 

”fire extinguisher”, och 244 000 kr för ”flexible”(exklusive direkta materialkostnader).  

Flexibilitet: Då ett system med manuell montering i en station är valt är flexibiliteten extremt hög. Vid 

små förändringar är det enda som krävs att montören får nya monteringsinstruktioner utskrivna och att 

lämpliga verktyg finns tillhands.   

Arbetsmiljö: Allt arbete som montören genomför är tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och 

arbetsförhållanden som råder är anpassat till människors olika förutsättningar. 

Kvalitet: Produktkvaliteten är ständigt i fokus i det system som tagits fram då kvalitetskontroller hos 

montaget sker med jämna mellanrum, allt för att försäkra att inga fel finns i den levererade produkten 

då det potentiellt kan göra att liv riskeras.  

Effektivitet: Det framtagna systemet är präglat av ett effektivitetstänkande i den mån som det går utan 

att riskera kvaliteten. Lean har delvis applicerats; material kommer vid rätt tidpunkt, inga onödiga 

lager skapas, olika förluster undviks, och ordning och reda främjas samtidigt som slöserier har 

minimerats. Systemet resulterade i en värdeskapandegrad på 44,6%. Ett fullskaligt lean-tänkande är 

förmodligen mer relevant vid linor eller dylikt och kan alltså bli aktuellt i framtiden om efterfrågan 

ökar och ett snabbare system behövs. 

5.1 Kritisk granskning av eget arbete 
Huruvida detta arbete har klarat att upprätthålla den kravspecifikation som AB Realisator har lagt fram 

bör undersökas genom att se till dess validitet, hur relevanta mätningarna är, och reliabilitet, alltså hur 

tillförlitliga mätningarna är. För att kunna skapa ett effektivt monteringssystem har två delfrågor kring 

DFA och modularisering besvarats för att öka både validiteten och reliabiliteten. Det har genomförts 

en ytterst noggrann teoristudie som också ökar dessa faktorer. Samtliga intervjurespondenter/företag 

har valts då de anses ha specifika kunskaper kring frågorna inom ramarna för denna rapport, detta för 

att få en bred teori och diagonalisering av informationen. Felaktiga personliga uppfattningar från dessa 

respondenter har undvikits genom en undersökning från både teori och andra företag. För att öka 

validiteten ytterligare skulle en bra idé vara att intervjua flera personer samt att använda fler källor i, 

till exempel, DFA-analysen där endast Boothroyds metod applicerades. Då systemet som tagits fram 

inte är testat sänks reliabiliteten av arbetet eftersom det inte har funnits möjlighet att testa och 

undersöka systemet mot kravspecifikation. 
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5.2 Förslag till fortsatt arbete 
Det första som bör göras är att, innan säljstart av denna robot, implementera de resultat som tagits 

fram inom ramarna för denna rapport. Huruvida monteringssystemet är effektivt bör sedan undersökas 

när det väl är implementerat. Systemet som utformats lämpar sig för en efterfrågan på omkring 10 

robotar om året. Då efterfrågan troligtvis kan öka med tiden ställs nya krav på monteringsystemet att 

hantera den nya kvantiteten. Vid små ökningar i efterfrågan finns det redan ett utrymme att hantera 

dem; som det ser ut idag finns det möjlighet att producera 166 st robotar. I ett senare skede när 

efterfrågan överstiger kapaciteten bör möjligheterna kring en eventuell omdesign av detta system 

undersökas.  Då denna robot kan användas till många syften med olika kravställning finns det risk att 

nya komponenter tillkommer. Dessa måste då placeras in i lämpliga moduler, vilket i sin tur förändrar 

monteringssystemet. Eftersom att släckanordning och robotarm inte är tillgängliga i dagsläget finns 

det behov av att designa och implementera dessa; varvid de råd som presenterats i denna rapport bör 

tas hänsyn till. Vidare är vikten något som påverkar hanterbarheten av denna robot och således bör 

försök göras att reducera denna; det finns stor potential för viktreduktion. Den trådlösa 

kommunikationen kan också förbättras eftersom att systemet idag inte är fullt anpassat för långa 

avstånd och platser, såsom tunnlar, där det finns mycket hinder som motverkar kommunikationen.  
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BILAGA 1. Intervjuresultat Alfa Laval 

Föreliggande intervju hölls med Richard Sjöberg, produktionschef på Alfa Lavals verksamhet i 

Eskilstuna. Han har arbetat med produktion i över 15 år och har därför expertiskunskap inom de 

områden som detta arbete behandlar. Verksamheten i Eskilstuna arbetar främst med tillverkning av 

separatorer. Separatorer är maskiner som separerar två olika vätskor som inte går att blanda. De kan 

också användas för att separera bort vissa partiklar i olika vätskor. Alfa Laval tillverkar ungefär 280 

stycken separatorer per år vilket anses vara lågvolymstillverkning; vilket även är fallet för FUMO
TM

 

projektet. Alfa Laval har totalt 16 000 anställda i världen varav 230 av dessa arbetar i Eskilstuna. 

Deras styrka ligger i det starka varumärket och höga kvalité.  

I produktionen arbetar de med flödesgrupper vilket är det mest gångbara alternativet när de har så få 

produkter med många olika varianter(150 olika sorter). De arbetar i celler, eller avdelningar, med 

batchförflyttning. Varje parti märks upp med ett nummer vilket gör eventuella fel spårbara. De har 

också en ”planning board” där varje avdelning ser vad som ska vara klart och när. Monteringen sker 

med ett klassiskt hamburgermontage där varje del monteras på en huvuddel. För detta krävs 

montageinstruktioner eller ritningar.  

Företaget arbetar mycket med Lean och JIT och har experter inom området. Allt måste komma inom 

rätt tid och samtidigt för att undvika onödiga köer. De har ingen förslagsverksamhet, men det är upp 

till var och en att förbättra sitt eget arbete. Produktionsplaneringen sker genom deras MPS-system 

Movex vilken gör att allt materialflöde från leverantör till slutgiltigt montage åskådliggörs. Service av 

deras produkter sker genom att de vartannat år åker ut och servar produkten medan enklare uppgifter, 

såsom att kontrollera slangar och tryck, kan göras av kunderna själva.  

Det är många problem som kan uppkomma i denna produktion, som även bör noteras inför 

produktionsplaneringen av FUMO
TM

. För det första blir det mycket variation i produktutbudet(något 

som kan lösas av modularisering) eftersom att de måste skräddarsy produkter vilket gör produktionen 

väldigt komplex. Det är även viktigt att de inte får monotont arbete och att arbetarna ska jobba 

effektivt samtidigt som man har ett rätt taktat flöde.  

Att tänka på för FUMO
TM

s produktion är därför att inte skapa monotont arbete, tänka på ergonomin, 

och att överse tidsåtgången och flödet. Det är också viktigt att etablera kontroller av eventuella fel då 

denna brandrobot ska produceras i så låg volym.  
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BILAGA 2. Intervjuresultat Scania 

Intervjun på Scania hölls med Ulf Bjarre som arbetar med produktion av växellådor på Scania. Han är 

även kontaktperson för universitet. Företagets vision är att vara det ledande företaget i branschen 

genom att skapa bestående värde för sina intressenter. De är en ledande tillverkare av tunga lastbilar, 

bussar, och motorer och har sammanlagt mer än 35 000 anställda i över 100 länder. Scania applicerar 

även modularisering, något som inte diskuterades inom ramen för denna intervju.  

Scania arbetar mycket med lean även om de valt att ge det en egen benämning: SPS. De framhäver 

också vikten av att jobba med kvalitet på sina produkter samtidigt som produktionen är effektiv. De 

har således skapat väldigt standardiserade arbetssätt, på vilket hela produktionen är uppbyggd. 

Eftersom att de applicerar skiftarbete är det viktigt att alla anställda gör på samma sätt för att undvika 

att bygga in fel i produkten. Varje station är således ansvarig för kvaliteten på de produkter de skickar 

vidare.  De försöker även bygga bort monotont arbete genom att skapa en ergonomistandard.  

Företagsrespondenten framhäver även vikten att försöka få det rätt första gången, något som är en stor 

svårighet för tillverkande företag. Därför är det viktigt att skapa en process där mätningar tillåts. Han 

poängterar även att mätningar är essentiella då man handskas med låga volymer i sin produktion 

eftersom att dessa produkter vanligtvis är mindre priskänsliga och kunderna sätter höga kvalitetskrav. 

Detta är fallet för FUMO
TM

; låga volymer kommer att produceras och således är det viktigare att 

fokusera på att göra det rätt än att göra det snabbt. Bjarre föreslår även att det är viktigt att införa 

kontroller på ingående delar då detta kan öka kvaliteten på slutprodukten.  

Slutligen är det viktigt att inse att det kommer att inträffa många fel i produktionen. Det är då viktigt 

att försöka spåra var det gått fel för att sedan åtgärda detta. Det är även svårt att få tag på rätt 

utrustning för produktionen. För FUMO
TM

 finns det mycket tid då enbart ett fåtal produkter kommer 

att produceras varje år; det kommer att finnas mycket tid, något som måste utnyttjas. Dessutom är det 

viktigt att anställa rätt personer. I fallet med FUMO
TM

 kan det vara tänkbart att anställa mångsidiga 

personer som kan sköta många delar i monteringen för att på så sätt minska personalkostnaderna.  
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BILAGA 3. Intervjuresultat Modular Management 

Mötet hölls med Colin på modular management, ett företag som arbetar mycket med modularisering 

av olika produkter (likt det arbete som görs inom ramarna för detta arbete). Deras expertiskunskap kan 

således vara av stor vikt för projektets fortskridande. En mycket givande diskussion hölls kring 

framtida modulariseringsmöjligheter för FUMO
TM

. Företagsrespondenterna gav rådet att diskutera 

med de brandstationer som kundundersökningen ska baseras på för att få mer detaljerad information 

kring deras krav. Det är också viktigt att sätta upp begränsningar på de kvalitetskrav som finns på 

produkten, annars finns risken att dessa blir flytande och förändras konstant under projektets gång. Ett 

annat råd var att göra en bottom-up analys för att finna relevanta tekniska lösningar. Det framkom 

även en diskussion kring huruvida roboten borde vara konfigurerbar på plats vid branden så att 

robotarm/släckanordning kan monteras av/på om så önskas. 
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BILAGA 4. Aktivitetslista över monteringen  

NR AKTIVITET  MODUL  HJÄLPMEDEL  TIDSÅTGÅNG  

1.    Hämta allt material till alla moduler Förarbete  Vagn, lyftanordning  1h 
       och lämna i cellen 

2.    Kvalitetskontroll av dator och  Modul E    5min 

       handkontroll 
3.    Synkronisering mellan dator, Modul E  Modul A  2h 

       Elektronik och mjukvara 

4.    Synkronisera handkontroll Modul E    1h 
5.    Förmontering av elektronik Modul E    2h 

6.   Hämta mittenplatta Modul A    15s 

7.   Hämta larvbandsmotor Modul A    20s 
8.   Montering av larvbandsmotor  Modul A  Skruvar, skruvdragare 10min 

      och dess tillbehör på mittenplattan 
9.   Hämta flippmotor Modul A    15min 

10.  Montering av flippmotor och Modul A  Skruvar, skruvdragare 10min 

      dess till tillbehör på mittenplattan  
11. Kvalitetskontroll av motorer Modul A    1h 

12. Vänd delmontaget  Modul A  Flyttanordning  50s 

13. Hämta batteri och box för batterier Modul A  Skruvar, skruvdragare 20s 
14. Montera box för batterier Modul A  Skruvar, skruvdragare 3min 

15. Montera och koppla batterier Modul A  Skruvar, skruvdragare 5min 

16. Kvalitetskontroll av batterier Modul A  Multimeter  2min 
17. Hämta elektronik och box för  Modul A    30s 

      Elektronik 

18. Koppla och montera elektronik  Modul A  Handskar, skruvar, skruvdragare 1h 
19. Montera box för elektronik Modul A  Skruvar, skruvdragare 8min 

20. Kvalitetskontroll av kompatibilitet    Modul E  30min 

      med användargränssitt 

21. Eventuellt: Hämta konsol för  Modul A  Flyttanordning  1min 

      Antingen robotarm eller  

      Släckanordning 
22. Eventuellt: montera och koppla Modul A  Flyttanordning, skruvar 5min 

      konsol för robotarm eller 

      släckanordning 

23. Kvalitetskontroll av konsol för Modul A  Skruvmejsel  2min 

      robotarm eller släckanordning      

24. Hämta sidoplattor Modul B    30s 
25. Montera sidoplattor Modul B  Skruvar, skruvdragare 20min 

26. Hämta larvbands-/flippaxel Modul B    30s 

27. Vänd delmontaget  Modul B  Flyttanordning  50s 
28. Montera och koppla Modul B    45min 

      larvbands-/flippaxel 

29. Vänd delmontaget  Modul B  Flyttanordning  50s 
30. Kvalitetskontroll av sidoplattor/ Modul B  Skruvmejsel  2min 

      axlar 

31. Hämta backkamera och  Modul D    30s 
       laserscanner  

32. Montera och koppla backkamera/ Modul D  Skruvar, skruvdragare 12min 

      laserscanner  
33. Kvalitetskontroll av backkamera/ Modul D  Modul E  2min 

      Laserscanner 

34. Hämta larvband  Modul H    40s 
35. Montera och koppla larvband Modul H  Skruvar, skruvdragare 40min 

36. Hämta flippar  Modul H    30s 

37. Montera och koppla flippar Modul H  Skruvar, skruvdragare 40min 

38. Kvalitetskontroll av larvband Modul H  Skruvmejsel  30min 

      och flippar 

39. Hämta topplatta  Modul F    20s 
40. Montera topplatta Modul F  Skruvar, skruvdragare 14min 

41. Hämta nödstopp  och antenn Modul F    20s 

42. Montera och koppla nödstopp/ Modul F    7min 
      antenn 

43. Kvalitetskontroll av topplatta  Modul F  Skruvmejsel, modul E 20min 
       och nödstopp 

44. Hämta IR-Kamera och videokamera  Modul G    20s 

45. Montera och koppla IR-kamera och   Modul G  Skruvar, skruvdragare 10min 
      Videokamera  

46. Kvalitetskontroll av kameror Modul G   Modul E  10min 

47. Eventuellt: Hämta robotarm eller Modul G  Flyttanordning  2min 

       släckanordning 
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48. Eventuellt: Montera och koppla Modul G  Flyttanordning, skruvar      10min  

      robotarm  eller släckanordning   Skruvdragare 

49. Kvalitetskontroll av antingen  Modul G  Skruvmejsel, Modul E 20min 
      Robotarm eller släckanordning  

50. Hämta bottenplatta Modul C    20s 

51. Lyft delmontage  Modul C  Flyttanordning  1 min 
52. Montera bottenplatta Modul C  Skruvar, skruvdragare 5min 

53. Kvalitetskontroll av bottenplatta Modul C  Skruvmejsel  2min 

Total monteringstid     22h 35min 25s 
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BILAGA 6. GANTT-schema 

 


