
EXAMENSARBETE INOM MASKINTEKNIK,  

Robotik och mekatronik, högskoleingenjör 15 hp 
SÖDERTÄLJE, SVERIGE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En analys för effektivisering 
och förbättrad arbetsmiljö 
vid produktion av dörrar 

 
  

    
 

 
 

Armin Khudhair 
Justin Sjöberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SKOLAN FÖR INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT 

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD MASKINTEKNIK





 

En analys för effektivisering och förbättrad 
arbetsmiljö vid produktion av dörrar 

 
av 
 

Armin Khudhair 
Justin Sjöberg 

 

 

 

Examensarbete TMT-464,  2016:43  

KTH Industriell teknik och management 

Tillämpad maskinteknik 

Mariekällgatan 3, 151 81 Södertälje 



 
  



 
 

 
 

 Examensarbete TMT-464,  2016:43 

 

En analys för effektivisering och förbättrad 
arbetsmiljö vid produktion av dörrar 

   
  Armin Khudhair 

Justin Sjöberg 

Godkänt 

2016-06-23 

Examinator KTH 

Lars Johansson 

Handledare KTH 

Lars Johansson 

 Uppdragsgivare 

Robotdalen 

Företagskontakt/handledare 

Ingemar Reiyer 

 

Sammanfattning Syftet med examensarbetet är att föreslå förändringar i produktionen som ska leda till effektivisering av delar i GK Doors tillverkning av innerdörrar och en förbättring av arbetsergonomin. Åtgärderna ska slutligen leda till en ökad lönsamhet för hela produktionen.  I rapporten behandlas ett antal arbetsmoment som i dagsläget utgör flaskhalsar i produktionen, och dessutom ges förslag på hur dessa kan elimineras. Genom intervjuer med personal och observationer gjorda på plats i fabriken kunde den största flaskhalsen detekteras i en avdelning där trä-brädor limmas och pressas manuellt för att sedan användas som delkomponenter vid byggandet av en innerdörr.  Koncept för eliminering av flaskhalsen har tagits fram, och därtill visualiserats med hjälp av 3D-modelleringar och en robot-simulering. Utifrån simuleringen har en beräkning gjorts av utnyttjandegraden av arbetsstationen jämfört med en optimalt fungerande arbetsstation. För att ge en bild av hur lönsamt det kan bli, har en investeringskalkyl gjorts för en robotimplementering av limpresstationen.   Rekommendationen är att använda en robot i limpresstationen som ersätter manuellt arbete. Därtill har ett koncept för lyfthjälpmedel tagits fram. Vi ger också rekommendationer att utöka lagret och föreslår förbättringar av befintliga arbetsmetoder och arbetsstationer. 
Nyckelord Robotstudio, SolidWorks, simulering, TAK, OEE, förbättringsanalys, arbetsergonomi, investeringskalkyl, robotik, nulägesanalys



  



 
 

 
 

 Bachelor of Science Thesis TMT-464,  2016:43 

 

An analysis for improved efficiency and work 
place environment in door production 

   
  Armin Khudhair 

Justin Sjöberg 

Approved 

2016-06-23 

Examiner KTH 

Lars Johansson 

Supervisor KTH 

Lars Johansson 

 Commissioner 

Robotdalen 

Contact person at company 

Ingemar Reiyer 

 

Abstract The purpose of this thesis is to propose a number of changes in the production that would lead to greater efficiency in parts of GK Door’s production of inner doors, and to improve the work ergonomics. The measures would eventually lead to enhanced profitability of the company.  The report discusses a number of work procedures that today constitutes bottlenecks of production, and in addition presents propositions on how to eliminate those. Through interviews with personal working at GK Door and observations made on site we could detect the largest bottleneck in a workstation, where wooden planks are glued to HDF-plates and pressed together manually. These glued planks are ultimately used in construction of inner doors.   A concept on how to eliminate the bottleneck in this station has been developed, and it was visualized through 3D-modelling along with a robot-simulation. Through the simulation a calculation has been made on the utilization rate of the workstation in comparison to an optimal working station. To acquire a wider perspective on the profitability, an investment calculation has been made to estimate the costs to implement a robot solution of the glue station.   The recommendation is to use a robot in the glue station to replace most of the manual work. Furthermore a concept has been developed for a mechanical lifting aid. We provide recommendations to enlarge storage space capacity and to enhance of existing work methods and workstations. 
 
Key-words Robotstudio, SolidWorks, simulation, TAK, OEE, improvement analysis, workplace ergonomics  
  



 



 
 
 

 
 

En analys för effektivisering och 
förbättrad arbetsmiljö vid 

produktion av dörrar 

 

 
 

Armin Khudhair 
Justin Sjöberg 

 
 



 
 
 

  

 
 



 
 
 

 

 

Förord 
 

Examensarbetet gjordes av två studenter från KTH maskintekniskaprogram i Södertälje. 
Arbetet krävde förkunskaper i programvarorna Robotstudio och Solidworks. Dessutom 
behövdes kunskaper om investeringskalkyler. Besluten som togs under arbetets gång 
bygger på kunskaper från den treåriga utbildningen på KTH och erfarenheter från 
studenterna och erfarenheter från utomstående parter med branschvana.  

Flera personer har hjälpt oss att lyckas med vårt examensarbete. Tack till: 
Lars Johansson vår handledare och examinator, från KTH Södertälje, som hjälpt oss i 
skrivandeprocessen. Ingemar Reyier och Josef Holmner, från Robotdalen i Västerås, som 
gett oss stöd i arbetet med Robotstudio och Solidworks, har varit goda bollplank när vi 
diskuterat förbättringsförslag. Deras kunskaper, om hur man kan uppskatta av kostnader 
för implementering av lösningar, har varit mycket värdefulla.  

Harry Karlsson, från Multimek i Jörn, som givit oss prisförslag för olika konstruktioner. 
Peter Edström, Oskar Edström och alla anställda på GK Doors. Ni har varit otroligt 
tillmötesgående och hjälpsamma. Er input och erfarenhet har gett oss möjligheten att 
göra ett bra examensarbete.  

  

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ........................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................ 1 

1.2 Problemdefinition ............................................................................................................... 1 

1.3 Målformulering ................................................................................................................... 1 

1.4 Kravspecifikation ................................................................................................................. 1 

1.5 Avgränsningar ..................................................................................................................... 1 

1.6 Lösningsmetoder ................................................................................................................. 2 

2 Nulägesbeskrivning ........................................................................................................ 4 

2.1 Verksamheten ..................................................................................................................... 4 

2.2 Sortiment............................................................................................................................ 4 

2.3 Produktionen ...................................................................................................................... 5 

3 Teori och verktyg .......................................................................................................... 10 

3.1 Teori ................................................................................................................................. 10 

3.2 Verktyg och metoder ......................................................................................................... 10 
3.2.1 Robotstudio ......................................................................................................................................... 10 
3.2.2 Solidworks ........................................................................................................................................... 11 
3.2.3 TAK ....................................................................................................................................................... 11 
3.2.4 Investeringskalkyl ................................................................................................................................ 14 

4 Genomförande ............................................................................................................. 15 

4.1 Första besöket ................................................................................................................... 15 

4.2 Faktainsamling .................................................................................................................. 15 

4.3 Arbete med insamlade fakta .............................................................................................. 15 

5 Resultat och analys ...................................................................................................... 17 

5.1 Flödesanalys ..................................................................................................................... 17 

5.2 Flaskhalsar ........................................................................................................................ 17 

5.3 Ergonomi och hjälpmedel .................................................................................................. 17 

5.4 Automatisering ................................................................................................................. 19 

5.5 Fördjupning av lösningsförlag till limstation ....................................................................... 20 
5.5.1 Lösningsförslag .................................................................................................................................... 20 
5.5.2 Nuläge.................................................................................................................................................. 22 
5.5.3 Modellering ......................................................................................................................................... 22 
5.5.4 Simulering ............................................................................................................................................ 22 

 
 



 
 
 

5.5.5 TAK-analys ........................................................................................................................................... 23 
5.5.6 Investeringskalkyl ................................................................................................................................ 26 

6 Slutsatser och rekommendationer ................................................................................ 30 

6.1 Uppfyllande av mål och kravspecifikation .......................................................................... 30 

6.2 Fördelar och begränsningar ............................................................................................... 30 

6.3 Diskussion ......................................................................................................................... 31 

Källförteckning ............................................................................................................... 34 

Appendix 1 ..................................................................................................................... 35 

1A. TAK-analys ........................................................................................................................ 35 

1B. TAK-analys ........................................................................................................................ 36 

1C. TAK-analys ........................................................................................................................ 37 

1D. TAK-analys ........................................................................................................................ 38 

1E. TAK-analys ........................................................................................................................ 39 

Appendix 2 ..................................................................................................................... 40 

2A. Översikt limpresstation ..................................................................................................... 40 

2B. Framsida limpress ............................................................................................................. 40 

2C. Limpress - kortsida ............................................................................................................ 41 

2D. Limpress – färdiga detaljer ................................................................................................ 41 

2E. Limvals utmatning ............................................................................................................. 42 

2F. Limvals inmatning .............................................................................................................. 42 

2G. Framsida plastmaskin ....................................................................................................... 43 

2H. Baksida plastmaskin och pall där dörrarna staplas ............................................................. 43 

2I. inplastade dörrar ............................................................................................................... 44 

2J. Plastade och packade dörrar .............................................................................................. 44 

2K. Centern – utför fräsning och slipning ................................................................................. 45 

2L. Centern med operatör (kanterna på MDF skivorna fräses). ................................................. 45 

2M. Inlastning nytt paket ........................................................................................................ 46 

2N. Inlastning hyvel - bakdel ................................................................................................... 46 

2O. Automatisk avplockning - inleverans ................................................................................. 47 

2P. Pålastning vid inleverans – transportband .......................................................................... 47 

2Q. Slutet på linen (ett helt varv) ............................................................................................ 48 

2R. Början på linen där material plockas automatiskt på band ................................................. 48 

 
 



 
 
 

2S. Kortsida av färdig lackade dörrar – hål ............................................................................... 49 

2T. Nya fräsen som köpts in men står undanställd i dagsläget ................................................... 49 

2U. Nya fräsen - närmare vy .................................................................................................... 50 

2V. Limvals med pelare bredvid som bör avlägsnas .................................................................. 50 

3A. HDF-ställ (koncept) ........................................................................................................... 51 

3B. Rulle med flänsar för transport av detaljer med lim. .......................................................... 51 

4. Undersökningsenkät ................................................................................................... 52 

5. Enkätsammanställningar ............................................................................................. 53 

5A. Fråga 1 ............................................................................................................................. 53 

5B. Fråga 2.1 ........................................................................................................................... 53 

5C. Fråga 2.2 ........................................................................................................................... 54 

5D. Fråga 3.1 ........................................................................................................................... 54 

5E. Fråga 3.2 ........................................................................................................................... 55 

5F. Fråga 4 .............................................................................................................................. 55 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Uppdraget i detta examensarbete erhölls genom Robotdalen som är en icke-
vinstdrivande, statlig organisation med syfte att driva robottekniken framåt i Sverige. 
Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt 
akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. 
Det gick ut på att undersöka möjligheterna till öka lönsamheten i ett företag som endast 
till ringa del automatiserat sin produktion.  

Företaget heter GK Door och är ett hantverksföretag som tillverkar innerdörrar. De är i 
behov av att automatisera delar av sin produktion, dels för att öka lönsamheten, dels för 
att förbättra arbetsergonomin i fabriken. I dagsläget genomförs flertalet av 
arbetsmomenten för hand, exempelvis förflyttning av bearbetade objekt från en 
arbetsstation till en annan eller påfyllning och tömning av specifika maskiner. Dessa 
moment skapar flaskhalsar i produktionen och en betydande del av examensarbetet går 
ut på att identifiera och reducera flaskhalsarna för att produktionen skall fortlöpa på ett 
lönsammare sätt än idag. 

1.2 Problemdefinition 
GK doors behöver öka effektiviteten i sin produktion för att förbli konkurrenskraftiga, 
men det finns i dagsläget inte någon plan för hur effektiviseringen skall göras. 

1.3 Målformulering 
Målet med examensarbetet är att delar av produktionen skall gå snabbare och att 
mängden besvärliga arbetsmoment skall reduceras, för att förbättra arbetsergonomin i 
fabriken. Slutligen skall detta resultera i ökad lönsamhet för företaget. 

1.4 Kravspecifikation 
Arbetets förväntade resultat är följande: 

• En förstudie som behandlar delar av flödet i produktionen, och som pekar ut 
eventuella flaskhalsar 

• En investeringskalkyl för att ge underlag till bedömning av lönsamhetsgraden vid 
automatisering av det moment i produktionen som i dagsläget är den mest 
kännbara flaskhalsen. 

• Den tid det tar från råvara till färdig produkt i fabriken skall reduceras  
• En datorsimulering av det produktionsmoment som valts ut för automatisering 

kommer att genomföras med hjälp av Robotstudio och Solidworks 
• Kvalitén på produktionen skall vara oförändrad eller bättre 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss ifrån följande: 
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• Examensarbetet skall inte omfatta implementering av robotar 
• Examensarbetet skall inte involvera upphandling av automation 
• Examensarbetet skall inte gå ut på att automatisera hela produktionen 
• Examensarbetet skall inte behandla externa faktorer som påverkar lönsamhetet, 

exempelvis underleverantörer till GK Door  
• Examensarbetet skall inte behandla personalens prestationsförmåga  
• TAK analys kommer enbart genomföras på ett specifikt moment i produktionen 

 

 

1.6 Lösningsmetoder 
För att kunna nå våra mål krävs ett antal metoder för att få beslutsmaterial. Beskrivning 
av viktiga begrepp ges i kapitel 3. Insamling av väsentlig data skedde under två dagar på 
företaget GK doors i Glommersträsk. 

De anställda på GK doors besitter kunskaper om företaget som kan ligga till grund för en 
lyckad analys. För att ta reda på var problemen, och behoven och möjligheterna till 
förbättring finns, använde vi oss av en enkät. Enkäten skickades till företaget innan vårt 
första besök, och är det första steget i vårt arbete. Enkäten innehåller ett antal frågor 
rörande produktionens flaskhalsar, ergonomin och problem som försämrar 
lönsamheten. Förutom detta utfrågades även de anställda om sin yrkeserfarenhet, hur 
många år de arbetat inom området. Detta för att kunna avgöra vilken information som 
väger extra tungt. Enkäten kommer sedan att utvärderas, vilket sker innan besöket på 
GK doors, så att vi tidigt kan se vilka områden som, enligt personalen, är intressantast att 
analysera. Med hjälp av enkätunderlaget kan vi också utnyttja den tid vi är på företaget 
på ett mer effektivt sätt. 

En genomgång av hela fabriken skall göras så att vi erhåller en förståelse för 
materialflödet. Vid varje station kommer intervjuer och förfrågningar göras med de 
personer som arbetar där.  

 

En plan över fabrikens utformning behövs, och det kan fås genom att samla in ritningar 
över fabriken. Viktiga arbetsmoment och maskiner kommer även att fotograferas och 
filmas där det är tillåtet. Ett utvalt moment, som ses av oss som den största flaskhalsen, 
kommer att dokumenteras mer grundligt. Av detta moment kommer en simulering göras 
med hjälp av Robotstudo och Solidworks. En investeringskalkyl skall göras med hjälp av 
underlag i form av en TAK-analys (se kapitel 3 för begreppsförklaring). För att 
möjliggöra en kalkyl måste tidtagning göras av momentet så att en jämförelse med ett 
förbättringsförslag och nuvarande lösning kan analyseras för att se om 
förbättringsförslaget är lönsamt. 
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För att få uppfattning av hur liknande problem har lösts i andra företag, kommer en 
analys göras av nuläget inom tillverkning av innerdörrar och liknande produktion. 

Som stöd kommer litteratur inom relevant område studeras. Vägledning kommer även 
finnas från vår handledare på KTH, Lars Johansson och från Robotdalen av Ingemar 
Reiyer och Josef Holmner.  
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2 Nulägesbeskrivning 
 

2.1 Verksamheten 
GK Door är specialiserade inom tillverkning av innerdörrar i olika utföranden. Dörrarna 
tillverkas i huvudsak av trä med vissa glasdetaljer för specifika modeller. 
Företaget bildades år 1930 i Glommersträsk och har sedan dess fortsatt tillverka 
innerdörrar. Flertalet av dörrmodellerna lagerförs men specialbeställningar förekommer 
också. Kundkretsen omfattar både företag och privata kunder både i Sverige och 
utomlands. 

Produkterna är kända för den höga kvalitén som är möjlig genom de många års 
erfarenhet som hantverkarna innehar. 
Med anledning av den ökade konkurrensen som kommer främst från utlandet där 
arbetskraft och material oftast är billigare känner företaget att de är i behov av att 
optimera produktionen samt öka lönsamheten. 

2.2 Sortiment 
Nedan följer ett utdrag ur sortimentet som förekommer på GK Door. De produkter som 
tillverkas mest är lätta innerdörrar. Kunden kan ha egna önskemål om skräddarsydda 
dörrar med olika mått och detaljer. 
   

 

 
Figur 2.1 Sortimentöverblick. 
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2.3 Produktionen 
Tillverkningen börjar med att råvara från en underleverantör kommer in till fabriken i 
form av färdigsågade furubrädor i olika längder. Virket inkommer till fabriken i stora 
emballage som placeras på en rullbana (eller alternativt på en given lagerplats) där 
temperatur och luftfuktighet regleras, så att virket bibehåller sina goda egenskaper. 
Beroende på vilken längd brädorna har, flyttas de till en lämplig avplockningsstation. I 
GK Door hanteras två olika längder av brädor och de har därför varsin 
avplockningsstation. Första steget som följer strax efter att ett lämpligt antal brädor 
blivit avplockade är planhyvling samt fasning av sidorna på varje bräda. Beroende på 
virkets längd förekommer även sågning i bredd- och längdriktning av varje bräda som 
sedan sorteras för hand.  

Parallellt med furu-brädorna bearbetas träskivor, även kallat MDF (Medium Density 
Fibreboard), i olika storlekar. Den huvudsakliga bearbetningen av skivorna består av 
kanthyvling, spårfräsning och slipning.  Varje MDF-skiva placeras för hand i maskinerna 
som skall genomföra den skärande bearbetningen. Därefter plockas skivorna bort 
manuellt och sorteras på pall. 

När brädorna hyvlats och slipats förflyttas dessa till limspridaren där trälim appliceras 
på varje sida av stycket genom två roterande valsar. Därefter placeras en tunn HDF (High 
Density Fibreboard) skiva manuellt på varsin sida om den limmade furu-brädan.  

 

Fig 2.2 Illustration av limmad detalj. 

Beroende på brädans längd, förbereder operatören rätt antal limmade arbetsstycken 
som staplas på varandra i väntan på att bli sorterade i pressen. Processen från och med 
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att den första brädan blivit applicerad med lim tills att de färdiglimmade detaljerna 
placeras i pressen får inte dröja mer än fem minuter. När det återstår cirka två minuter 
av presstiden, börjar operatören förbereda nya detaljer som limmas så att tidskravet på 
max fem minuter uppfylls. När pressen är tömd börjar operatören placera ut detaljerna 
manuellt för att sedan påbörja pressningen.   

I samband med att pressen sluts igen, tillförs svag värme på ovan- och undersidan av 
pressytan så att limmet härdar korrekt. Pressen förblir sluten i sju minuter tills den 
manuella avplockningen kan påbörjas och cykeln börjar på nytt.  Därefter flyttas de 
pressade detaljerna till en ny arbetsstation som kallas linen med hjälp av en palltruck. 
Detaljerna plockas av pallen med hjälp av en automatisk avplockare och placeras på 
transportband till bearbetning där fyra moment sker per automatik i en serie av 
maskiner som utför hyvling, fräsning och slipning.  
 

 
Fig. 2.3 Limmad detalj efter hyvling och fräsning. 
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När arbetsstycket genomgått samtliga fyra bearbetningsmoment i linen, kvarstår sista 
ingreppet, som rundar ett av hörnen invändigt för att stycket skall passa vid senare 
montering. 

I Fig. 2.4 illustreras hanteringen av stycket när den bearbetats i linen med tre olikfärgade 
numrerade pilar, där första pilen pekar på det arbetsstycke som genomgått de fyra 
momenten, och därefter behöver förflyttas för hand till pinnfräsen (andra pilen). 
Slutligen indikerar den tredje pilen att detaljen är färdigfräst och är färdig för sortering 
på pall. Även detta sker för hand i nuläget.  

 
Fig. 2.4 Steg följer efter att arbetsstycket genomgått tidigare bearbetning. 
 

I anslutning till linen finns en fristående modernare fräs som utför samma uppgift som 
utför den sista bearbetningen som nämnts ovan (invändig rundning av ett hörn) men på 
ett snabbare och effektivare sätt. Eftersom den inte implementerats i linen ännu används 
den sällan och har ställts åt sidan. 

När delarna bearbetats färdigt är det dags att montera ihop dessa, vilket görs i en egen 
avdelning dit delarna transporteras. Monteringen sker med hjälp av roterande 
dörrmallar i vars ändar det finns anordningar för att applicera tryck på den 
färdigmonterade dörren. Mallarna är utformade efter storleken på en dörr och 
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underlättar ihopmonteringen av utav komponenter som sedan utgör en färdig dörr. 
Trycket håller dels samman dörren, dels hjälper det till att härda limmet som appliceras i 
samband med montering. Under tiden limmet härdar, roteras mallen så att nästa 
montering kan påbörjas. Hjälpmedel för lyft av dörrar finns i form av pneumatiska 
sugkoppar kopplade till en travers.   

  

När dörren monterats ihop behöver den plastas och skickas på lackering, med undantag 
av vissa modeller som lackeras på plats hos GK Door. Hanteringen av dörrar som 
lackeras hemma sker i hög utsträckning manuellt där dörrar placeras på speciella 
ställage med hjul, särskilt anpassade för ändamålet. Under hela förflyttnings och 
lackeringsprocessen hjälps två medarbetare åt för att utföra varje delmoment.  Dörrarna 
utrustas med hållare på varsin kortända och lyfts för hand till lämplig våning på ställaget 
för att sedan rullas in till lackeringsrummet där varje dörr återigen lyfts av ställaget och 
placeras på särskild lackeringsplats. Medan den ena operatören lackerar dörren, roterar 
medhjälparen dörren manuellt för att färgen ska fördelas jämt runtomkring. Därefter 
lyfts dörren till en torkanordning där lacken får torka över en bestämd tid. Slutligen lyfts 
dörren tillbaks till ställaget och flyttas tillsammans med ett antal dörrar till en avdelning 
där man installerar beslag i form av gångjärn, låshus, dekaler, handtag och för en del 
modeller, glasdetaljer. Även dörrar som lackerats av en underleverantör ankommer till 
samma avdelning.  Montering av samtliga komponenter sker för hand.  

Sedan montering av beslag och eventuella glasdetaljer genomförts, flyttas dörrarna till 
inplastningen där två arbetare hjälps åt att lyfta varje enskild dörr till en automatisk 
inplastningsmaskin. Vissa företagskunder kräver att varje dörr utrustas med kantskydd 
för att skyddas från skador under transport. Montering av kantskydd utförs på de dörrar 
som kräver det innan inplastning sker, och processen kräver även här två personer som 
hjälps åt att lyfta varje dörr för att förenkla kantskyddsmonteringen. Därefter lyfts 
dörren till den automatiska inplastningsmaskinen, som även staplar dörrarna på 
varandra på en pall. Slutligen plastas hela pallen in med hjälp av en maskin som roterar 
pallen medan en plastfilm appliceras för att sedan skickas till kund. 

 

2.4 Liknande produktion 
I Sverige finns det ett fåtal företag som specialiserat sig på tillverkning av innerdörrar. 
Majoriteten av dessa tillverkar både inner- och ytterdörrar samt i enskilda fall även 
fönster och snickeribeslag.   

Gemensamt för dessa företag är att produktionen är delvis automatiserad med vissa 
moment som undantag, sådana där ett mänskligt öga eller erfarenhet inte kan ersättas 
med en maskin. Kvalitetskontroll mellan varje etapp i tillverkningen är ett sådant 
exempel.  
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Lackering av dörrar med hjälp av lackeringsrobotar var ett moment som förekom i 
tillverkningen hos flertalet av företagen. Dessutom hanterades förflyttningar av dörrar 
mellan olika arbetsstationer med hjälpredskap i stor utsträckning.  
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3 Teori och verktyg 
 

3.1 Teori 
Användning av vedertagen teori används i alla delar av examensarbetet. Som motto för. 
projektet har vi utgått från följande definition: ”Ett projekt är en arbetsprocess, som ska 
leda till på förhand bestämda mål beträffande omfattning och kvalitet, kostnad och 
färdig tid”(Nordqvist, 2002, s.27). 

3.2 Verktyg och metoder 
I projektet används några verktyg och metoder som ligger i grund för att kunna 
kvalitetssäkra uppsatta mål. Verktygen har vi tillägnat oss dels genom studier på KTH, 
dels genom att använda dem. Det handlar om verktyg som brukar användas i projekt, 
som ligger i samma område som vårt examensarbete.  

3.2.1 Robotstudio 
Programmet robotstudio är utvecklat av ABB och används dels till simulering, dels till 
programmering av ABB robotar. Arbetsmiljön påminner om 3D-modellerings program 
(CAD), t.ex. Solidworks som nämns i nästa avsnitt, men där slutar likheterna. Tanken 
med robotstudio är att låta användaren testköra en specifik robotkonfiguration i en 
offlinemiljö så att den fysiska produktionen inte behöver påverkas av testfaser som ofta 
leder till produktionsstopp. (ABB, 2016) 
 

 
Fig. 3.1 Robotstudio 

 
Ett bra exempel på detta är en biltillverkare som är intresserad av att automatisera delar 
av produktionen med hjälp av robotar. Genom att simulera detta i Robotstudio kan man 
se hur produktionen kan läggas upp för att ta beslut om hur tillverkningen skall gå till. 
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Simuleringen möjliggör även att väsentliga tidsdata kan erhållas för att sedan beräkna 
effektiviteten på de tänkta momenten som utförs av roboten. Informationen kan sedan 
användas till att få en uppfattning om det är lönsamt eller inte att automatisera med 
önskad konfiguration. Vid uppstart av den installerade roboten skall systemet fungera 
nästintill identiskt med simuleringen, och därför reduceras onödiga moment som skulle 
kunna leda till produktionsstopp under implementeringsfasen (Edlund, Högberg, 
Leonardz, 1999, s.347f).  
 

3.2.2 Solidworks 
Solidworks är ett modelleringsprogram som tillåter användaren att konstruera två- och 
tredimensionella objekt i en datormiljö (CAD). I ett CAD-program skapas en virtuell 
modell (Aganovic, Jonsson, 2009, s.94).   
 
Begränsningarna är relativt små och möjligheterna är stora för vad som kan 
åstadkommas. Programmet har goda möjligheter till filkonvertering så att det 
konstruerade objektet kan användas i andra datorbaserade konstruktionsverktyg, även 
om dessa är av andra fabrikat.  

3.2.3 TAK  
TAK eller även kallat OEE är ett mått på effektiviteten av en process. De individuella 
bokstäverna betyder Tillgänglighet, Anläggningsutbyte och Kvalitetsutbyte. Genom att 
studera en process kan man med hjälp av detta verktyg se om all tid som används i 
produktionen utnyttjas på bästa möjliga sätt. Utifrån analysen går det även att urskilja 
vilken del av produktionen som försämrar effektiviteten. Denna metod ligger som grund 
för beslut som fattas och är en avgörande del i vår metod och lösning. Detta beskrivs av 
Aganovic och Jonsson (2009 s.77) med förkortningen OEE men vi har valt att använda 
oss av den synonyma benämningen TAK i rapporten, då det är den svenska 
motsvarigheten. 

När en förändring skall ske som kräver nyinvestering bör det finnas underlag som 
stödjer idén om förändringen. Om det inte finns material som stödjer investeringen kan 
det leda till en försämring i processen. TAK kan då vara en del underlaget för att göra 
beslut om en investering kommer att vara lönsam.  

Genom att samla in data kontinuerligt från en process går det att bestämma en 
parameter som uppskattar effektiviteten av produktionen. Informationen som samlas in 
är produktionstider och tiden det tar att tillverka produkter i processen. Jämförandet är 
mellan den teoretiska produktionstiden, som är den totala tid som kan utnyttjas, och den 
tillgängliga tiden, som är arbetstiden där raster är exkluderat. Uppskattningen blir bättre 
om insamlingen sker under en längre tid. Om insamlingen skett i en vecka så kommer 
det inte belysa processen lika bra som om den pågått i ett år.   

Den tid som teoretiskt är tillgänglig för en process, är inte densamma som den faktiska. 
En maskin i en fabrik kan vara tillgänglig åtta timmar om dagen. Men inom dessa åtta 
timmar kan det ske haverier, tomgång på grund av materialbrist eller brist på personal. 
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Även justeringar av maskinen mellan bearbetningar av olika produkter eller många 
andra planerade samt icke planerade stop kan inträffa inom denna period. Om man 
analyserar alla dessa stopp i produktionen får man data som beskriver maskinens 
effektivitet. Genom att använda data med hjälp av TAK-begreppet får man fram ett TAK-
värde som kan användas för att jämföra processen idag med en förändring som skulle 
kunna vara lönsam. Enligt Aganovic och Jonsson (2009, s.78) finns det klara samband 
med bland annat minskade störningar, sänkta tillverkningskostnader och ökade intäkter.  

De olika faktorer som ordet TAK-begreppet är uppbyggt av beskriver alla utnyttjandet av 
produktionstid och effektiviteten av utfört arbete uttryckt i en siffra. Det slutgiltiga TAK-
värdet är ett tal mellan ett och noll som fås genom en multiplikation av siffrorna från 
Tillgänglighet, Anläggningsutbyte och Kvalitetsutbyte. Alla begrepp beräknas med sin 
unika formel och samtliga ger en siffra mellan noll och ett. Formlerna kan ses i 
ekvationerna nedan och en visuell beskrivning i Fig. 3.3 (högra bilden TPM/TPO/TAK-
konceptet).  

(T)illgänglighet =  
schemalagd tid −  stopptid

schemalagd tid  

(A)nläggningsutbyte =
producerad mängd

�schemalagd tid −  stopptid
schemalagd tid  � ∗ max𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

 

 

(K)valitetsutbyte =
producerad mängd −  kasserad mängd 

producerad mängd
 

TAK = T ∗ A ∗ K 

TAK, hämtad 2016-06-13 , http://www.goodsolutions.se/sv/introduktion-till-takoee/ 

 

Fig. 3.3 (se höger bild). Underhållsteknik. Hämtad 16 maj från http://www.ne.se. 

Talet TAK är en siffra mellan ett och noll. Om talet är ”ett” för en process innebär det att 
processens tillgängliga tid används till 100 procent, och om talet är ”noll” innebär det att 
processens tillgängliga tid inte används alls. 
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Data som TAK-analysen inte tar hänsyn till är kostnaderna för den förändrade 
effektiviteten.  Så även om TAK talet förbättras från 0.5 till 0.75, vilket är en 50-procentig 
ökning av effektiviteten, behöver det inte betyda att investeringen har varit lönsam. TAK-
talets höjning skulle kunna bero på att fler produkter produceras på samma tid, men det 
påverkas inte av att kostnaden för varje produkt ökar. Kostnaden för varje producerad 
vara skulle kunna bli så hög att investeringen blir olönsam. För att kunna analysera 
lönsamheten krävs en kompletterande undersökning, t.ex. en investeringskalkyl. 
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3.2.4 Investeringskalkyl 
För att få en uppskattning ifall en investering är lönsam görs en investeringskalkyl. En 
investering är ett ”…beslut som vars konsekvenser sträcker sig över en lång tid. Allmänt 
kan investeringar definieras som en resursinsats vid en tidpunkt som ger konsekvenser i 
framtiden” (Andersson, 2013, s.171).   

Begreppen som används för att beskriva en investeringskalkyl är följande enligt 
Andersson (2013, s.173): 

• Grundinvestering, som är den satsning som görs precis i början av investeringen 
t.ex. köp av en maskin 

• Inbetalningar är de belopp tillförs till intäkterna årligen  
• Utbetalningar är de belopp som dras ifrån intäkterna årligen 
• Livslängd är den tid som passerar fram till dess att investeringen anses ha 

förlorat sitt värde 

 

Fig. 3.4 (Exempel på investeringskalkyl)  

I Fig. 2.1.3 ovan finns ett exempel på hur en investeringskalkyl skulle kunna se ut. 
Investeringen är lönsam om de totala inbetalningarna är större än grundinvesteringen 
och de totala utbetalningarna, över den ekonomiska livslängden. 
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4 Genomförande 
Veckan innan examensarbetet började hade vi en videokonferens med Ingemar Reijer 
från Robotdalen och Peter Edström som är VD på GK doors. I samtalet bestämdes 
utformningen av examensarbetet, vilka problem som fanns i fabriken och vilka mål som 
skulle nås. 

4.1 Första besöket 
Tiden innan vi besökte GK doors samlade vi fakta om nuläget i olika verksamheter i som 
liknar produktionen av innerdörrar på GK doors. Informationsundersökningen var inte 
vetenskaplig utan gjordes med hjälp av företagshemsidor och produktionsvideor som 
företag laddat upp på internetsidor. Dessutom utarbetades en enkät (appendix 4) som 
skickades till GK doors, och som alla anställda på företaget skulle svara på. Enkäterna 
återsändes till oss när de var ifyllda. Vi gjorde en analys av svaren (appendix 5A-F) och 
skapade bild för att få en visuell beskrivning av de arbetsstationer i fabriken som skulle 
kunna förbättras. Denna analys låg sedan som grund för vårt besök på GK doors. 

Vi besökte GK doors under två dagar. Under de två dagarna undersöktes materialflödet i 
fabriken, och de anställda intervjuades för att skapa en klarare bild av flaskhalsarna i 
fabriken som skulle kunna åtgärdas. Eftersom vi hade begränsad tid, beskrevs några 
förslag till förbättringar ytligt och endast en station undersöktes noggrant. Stationen 
som undersöktes var limstationen där HDF-skivor limmades samman med träbitar i 
furu. Dokumentation som samlades in om limstationen var takttider och mått och 
geometrier hos omgivningen, maskiner och material som bearbetades. 
Dokumentationen gjordes med hjälp av mätning av maskiner, fotografering och filmning 
av arbetsmoment och utformning av fabriken. Vi fick även tillgång till en ritning av 
fabriken, och för det material som bearbetades erhölls produktionsvolymer och mått. 

4.2 Faktainsamling 
Efter besöket började vi samla fakta för att fördjupa oss i problemen. 
Fördjupningsarbetet gjordes på KTH Campus Telge. Detta gjorde vi genom att läsa 
litteratur om ekonomi, robotik och produktion. Vi fick även stöd av Ingemar Reiyer och 
Josef Holmner med bedömningar av vilka lösningar på problemen som var rimliga, 
baserade på deras kunskaper om automatisering. På Robotdalen fick fick vi även hjälp 
med att bygga på vår kunskap inom modellering och simulering med programvarorna 
Solidworks och Robotstudio. 

4.3 Arbete med insamlade fakta  
Med hjälp av den insamlade dokumentationen skapade vi en modell av limstationen i 
Solidworks. Dessa modeller importerades sedan till programvaran Robotstudio. Vi 
gjorde en simulering av ett arbetsmoment, som nu utförs av en anställd på GK doors, för 
att visualisera att förbättringen var möjlig. Det var viktigt eftersom den tänkta roboten 
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kräver ett visst utrymme, men också för att vi skulle kunna mäta en ny takttid för att 
jämföra lönsamheten med den nuvarande lösningen. 

För att kunna beräkna lönsamheten gjorde vi en TAK-analys och en investeringsanalys av 
nuvarande arbetssätt och vårt förbättringsförslag. Data från dessa analyser jämfördes 
sedan. 

 

16 
 



 
 
 

5 Resultat och analys 
 

Vid analysen av våra data upptäckte vi att det endast fanns tid för ett fullständigt 
förbättringsförlag på hur limstationen kunde förändras. Vi har dock gjort översiktliga 
observationer och förslag på hur andra delar av produktionen kan förbättras.  

5.1 Flödesanalys 
I vår analys av flödet genom hela produktionen kom vi till ett antal slutsatser. Eftersom 
fabriken inte ursprungligen är konstruerad för innerdörrproduktion, är de olika 
arbetsstationerna inte optimalt placerade så att materialet får ett linjärt flöde. Det sker 
alltså onödiga transporter av lagermaterial och arbetsstycken. En del av problematiken 
ligger också i att fabriken är för liten för produktionen, vilket vi observerade och fick 
förklarat genom intervjuer med de anställda på GK doors. Ett exempel på detta är att in- 
och utlastning sker på samma ställe vilket leder till att man oftast behöver göra 
omflyttningar vid mottagning av material, och när dörrar skall skickas på målning eller 
levereras till kund. Genom att bygga ut in- och utlastning skulle man kunna minska 
omflyttning av dörrar och material, något som konsumerar tid utan att bidra till någon 
värdeökning. 

Det skulle behövas en analys, för att finna en placering av stationerna i fabriken som 
minimerar den arbetstid går åt till onödiga transporter. 

Hyvlingen av under- och överstycke sker på två olika ställen beroende på att de 
arbetsstycken som är korta inte kan bearbetas i samma hyvel som de långa. 
Konsekvensen av detta är att de korta arbetsstyckena får hyvlas i linen. Detta leder till en 
minskad produktion i linen av arbetsstycken som kommer från limstationen.  
Anledningen till detta är att plockningsmaskinen som plockar de långa arbetsstyckena 
till hyveln vid inlastning (appendix 2M-2P) inte kan hantera de korta arbetsstyckena. 
Hyveln vid inlastningen är under långa tider stillastående. En omkonstruktion av 
plockmaskinen, så att de korta arbetsstyckena kan plockas, skulle åtgärda problemet.   

5.2 Flaskhalsar 
I intervjuer och i enkäterna togs det upp av flera att limstationen var den största 
flaskhalsen som skulle kunna åtgärdas för att öka lönsamheten. Om en effektivisering av 
limstationen kunde göras skulle det leda till att linen blev den flaskhals som skulle 
påverka produktionen mest. Åtgärder mot dessa flaskhalsar skulle således leda till en 
effektivare produktion. 

5.3 Ergonomi och hjälpmedel 
En innerdörr kan väga upp till 35kg. Vid flera stationer fanns det inga hjälpmedel för att 
lyfta dörrarna, så lyften krävde ofta att två personer fick hjälpas åt. Dessa stationer var 
in- och utlastning och måleriet. Vid in- och utlastning och vid bearbetning av 
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spegelskivor fanns det moment som medförde att den anställde inte kunde lyfta 
ergonomiskt, vilket kan leda till förslitningsskador. Problemet kan lösas med ett 
portabelt lyfthjälpmedel som är utrustat med sugkoppsgripdon, likt den befintliga 
lösningen i monteringen. Ytterligare moment skulle kunna utföras av endast en person, 
vilket skulle frigöra en anställd till att arbeta med värdeskapande aktiviteter.  

För lyft av kompletta dörrar till in- och utlastning modellerade vi en prototyp till det 
portabla lyfthjälpmedlets konstruktion. Verktyget skulle kunna ha ett utseende enligt 
Fig. 5.1.  

Fig. 5.1. Konceptbild av dörrlyft 

Gripdonet sätts fast i de fyra hål som finns på samtliga dörrar (se appendix 2S) och låses 
sedan med t.ex. pneumatik eller en mekanisk anordning. Gripdonet är ledat vilket gör 
det möjligt att använda det vid målning av dörrar. Den portabla ställning som verktygen 
hängs i skulle kunna likna konstruktionen hos en motorlyft enligt Fig. 5.2 men vara 
modifierad för ändamålet. 
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.  
Fig. 5.2. Motorlyft. Hämtad 23 maj från http://gelins-kgk.se/files/img/9368.jpg 

 

 Armen som verktygen hängs i kan skjutas fram och tillbaka för placering av dörrarna 
bortom längden av basen till anordningen. 

Armen är också ledad vid infästningen av stolpen för att den skall kunna rotera. 
Verktyget kan även höjas och sänkas för att kunna lyfta dörrar eller spegelskivor från 
t.ex. golv eller pall till en högre höjd. Därigenom undviks lyft som kräver två personer 
och lyft som inte är ergonomiska. 

5.4 Automatisering  
Det finns möjligheter att automatisera delar av produktionen. Limningsstationen 
(appendix 2A-2F) är ett produktionsmoment där en hel del kan automatiseras. I nuläget 
sker all hantering av material manuellt. Automatisering blir möjlig om man installerar en 
robotstation där en manipulator sköter all ur- och inplockning av limpressen, 
förflyttning av arbetsstycket från limvalsen och sammanfogning av hdf-skivor. 

Maskinen för inplastning (appendix 2G-2J) av färdiga dörrar sätter idag inte på 
kantskydden utan detta görs manuellt. Om man implementerar automatiserat montage 
av kantskydden i inplastningsmaskinen, skulle det manuellt utförda momentet, att flytta 
dörren till arbetsstationen för applicering av kantskydd, kunna elimineras ur 
produktionen. Det skulle leda till en tidsbesparing och att de anställda som utför det 
manuella arbetet med applicering av kantskyddet skulle kunna göra andra 
arbetsuppgifter. 

I linen (appendix 2Q-2R) finns ett manuellt moment där över- och understycket tapp-
fräses. Genom att automatisera fräsningen så att den sker i linen kan man spara tid och 
undvika det monotona och slitsamma arbete som krävs för att göra fräsningen manuellt. 
Det finns en portabel maskin (appendix 2T-2U) där proceduren skulle kunna göras idag. 
På samma sätt som maskinen fräser tapparna (se kap 2.4, s.21) kan en automatisering 
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implementeras strax efter att ett arbetsstycke gått ett varv i linen. Den portabla fräsen 
står i dagsläget undanställd och används sällan. 

Centern (appendix 2K-2L) betjänas idag av två operatörer som sköter på- och 
avplockning av MDF-skivor till maskinen som fräser och slipar kanterna på dessa. Den 
ena operatören ställer en pall av obearbetade skivor i början av banan som han sedan 
allteftersom lastar på transportbandet för vidare bearbetning. Den andra operatören 
står vid slutet av banan för att ta emot de bearbetade skivorna och sorterar dessa på en 
tom pall. Utifrån de observationer och intervjuer som gjordes kan en automatisk 
avplockare ställas vid slutet av den maskin som har hand bearbetade arbetsstycken. 
Dessutom kan den sköta sorteringen på pall så att operatören som skötte dessa 
uppgifter kan återgå till sin ordinarie arbetsstation. Avplockaren kan bestå av en mindre 
robot utrustad med sugkoppsgripdon eftersom skivorna är plana och lämpar sig för ett 
sådant verktyg. 

5.5 Fördjupning av lösningsförlag till limstation 
Vi valde att fördjupa oss i ett förslag till automation av limningsstationen med hjälp av 
en robot. Anledningen till att vi valde denna station var att arbetsmomentet passade att 
utföras av en robot och att limningsstationen var den flaskhals som påverkade den totala 
produktionen mest.  

5.5.1 Lösningsförslag 
Limpressen och limvalsarna kommer fortfarande att användas. När en furu-bräda precis 
passerat limvalsen skall den transporteras en kortare sträcka fram till en position, där 
robotens gripverktyg fritt kan placera sig ovanpå brädan. Eftersom valsarna applicerar 
en bestämd mängd lim med ett visst mönster på furu-brädan är det viktigt att underlaget 
som brädan färdas på inte nämnvärt påverkar limmet. Med anledning av detta är det inte 
lämpligt att använda släta och cylindriska rullar direkt efter att en furu-bräda passerat 
valsen. Limmet skulle fastna på rullarna vilket medför att mängden lim på undersidan av 
brädan skulle reduceras, och dessutom skulle operationen förstöra det mönster som 
använts vid applicerande av limmet. Förslaget är att använda rullar med tunna flänsar 
(appendix 3B) som kommer i kontakt med den limmade brädan. Eftersom brädan inte 
behöver färdas en längre sträcka går det att försumma den påverkan som flänsarna har 
på limmet. Det går även att konstruera rullarna med större avstånd mellan varandra så 
att brädan aldrig ska behöva passera en stor mängd rullar. Detta skulle kunna reducera 
påverkan på limmet ytterligare. 

När en bräda befinner sig på lämplig position är det dags att applicera en HDF-skiva på 
ovansidan. Detta görs genom att gripverktyget först laddar en HDF-skiva som hålls kvar 
med hjälp av pneumatiska sugkoppar, placerade i centrum av verktyget. Då 
gripverktyget befinner sig ovanpå furubiten börjar roboten sakta och precist placera 
HDF-skivan på plats. Därefter släpper sugkopparna greppet om HDF-skivan för att sedan 
överlåta ett nytt grepp om långsidorna på brädan som sker med hjälp av ”klorna” på 
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gripverktyget. Byte av grepp sker med bestämd ordning där sugkopparna släpper 
greppet först efter att klorna fattat ett riktigt grepp om sidorna på brädan. Slutligen 
förflyttas furu-brädan (nu med HDF-skiva på ovansidan) till en ny position där en ny 
HDF-skiva väntar. Manipulatorn placerar furubrädan ovanpå den nya HDF-skivan och 
applicerar lätt tryck nedåt för att få skivan att fastna inför nästa förflyttning till 
limpressmataren (se fig. 5.1). 

För att optimera tiden som limpressen är aktiv måste ett inmatingssystem installeras 
som tillåter in snabb inmatning av arbetsstycken. Minskningen av dödtiden, då 
limpressen inte är aktiv, är en stor del i effektiviseringen. Principen är att 
inmatningssystemet hanterar två plåtar där arbetsstyckena kan placeras. Plåtarna är 
dimensionerade så att de passar i limpressen. Medan en av plåtarna (som är fylld med 
arbetsstycken) pressas, plockar roboten av färdiglimmade arbetsstycken från den andra 
plåten och fyller på med nya arbetsstycken som fått lim och HDF-skivor applicerade. När 
pressningen av den första plåten är klar kommer inmatningssystemet att ta ut plåten till 
ett ställ och genast mata in den andra plåten som blivit påfylld så att ”limpressen” kan 
pressa de nya arbetsstyckena. 

Inmatningssystemet består av ett ställ som är höj- och sänkbart, och även har en 
mekanism som transporterar plåtarna in och ut ur limpressen.  Se inringat område i Fig. 
5.1. 

 
Fig. 5.1 Matare till limpress. En plåt med furu-brädor, som senare skall transporteras in i 
limpressen, har inringats.   
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Ett arbetsstycke som precis blivit limmat måste in i pressen inom fem minuter. Antalet 
arbetsstycken som roboten kan placera på plåten under denna tid är gränsen för hur 
många arbetsstycken som kommer bli pressade vid varje körning av limpressen.  

5.5.2 Nuläge 
I dagsläget förekommer en dödtid på två minuter från och med att pressen precis blivit 
färdig med en omgång tills det att den tömts och att nästa portion placerats ut, och 
pressning åter påbörjats. Beroende på arbetsstyckets dimension får det plats olika 
många limmade detaljer i pressen. Exempelvis går det att få plats med 32 limmade 
detaljer av minsta dimension (480*121mm) medan det placeras 18 stycken idag, vilket 
ger ett kapacitetsutnyttjande på 56,3%. För resterande dimensioner och deras 
respektive platsutnyttjande i pressen finns i appendix 1A. Eftersom arbetet som utförs 
på limstationen är av monoton typ som inkluderar rörelser där operatören får sträcka 
sig in i pressen för att dels sortera, dels tömma denna, anses arbetet inte vara bra ur 
arbetsergonomisk synpunkt. Detta baseras på observationer som gjorts under besöket i 
fabriken. 

5.5.3 Modellering 
För att arbetsmiljön skall kunna visualiseras i simuleringen behövdes datorbaserade 3D-
modeller av maskiner, arbetsstycken och omgivning. Det eftersträvades att dimensionen 
hos samtliga föremål skulle stämma överens med motsvarande verkliga objekt, för att få 
en realistisk bild av eventuell effektivitetsoptimering. Underlag för modellering av 
utrymme bestod av ritningar som erhölls från GK Door. Ritningarna användes också för 
att approximera placeringen av roboten och dimensioneringen av tillhörande 
kringutrustning, som exempelvis transportband och staket till robotcellen. 

 Konstruktion av en inmatningsmekanism till pressen baserades på idéer som 
diskuterades med robotdalen, medan dimensionering av övriga föremål gjordes utifrån 
verkliga mått som gjordes på plats i fabriken. 

5.5.4 Simulering 
Ur simuleringen erhölls väsentliga data som underlag för TAK-analysen, men även en 
visualisering av hur arbetsmomenten i limstationen skulle kunna lösas med hjälp av en 
robot. Från simuleringen erhölls information om hur många limmade bitar som kunde 
behandlas inom givet tidsintervall samt hur väl maskintiden utnyttjades på avdelningen. 
Det gick även att avgöra ifall placeringen av maskinerna var optimal i förhållande till 
utrymmet i fabriken idag. 

Ur simuleringen kunde följande data observeras: 

• 24 limmade detaljer kan placeras i pressen för att uppfylla tidskravet på fem 
minuter från att första furubrädan passerat limvalsen till dess att samtliga börjat 
pressas 
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• Det tar 10 sekunder från det att en bit limmats tills att den placerats på plåten till 
matningsmekanismen 

• Det tar 10 sekunder för plåten i matningsmekanismen att förflyttas till pressen 
från utgångsläget i limpressmataren 

• Det tar 183 sekunder att fylla en pall 
• Pressen står öppen under 30 sekunder 

5.5.5 TAK-analys 
Data som användes insamlades från GK Doors och från simuleringen som gjordes i 
Robotstudio. Vi hade inte tid att mäta hur lång tid varje moment tog vid limningen av 
furu-brädor och inte heller hur många produkter som producerades över ett år. Vi kunde 
mäta de två dagarna vi var på plats på GK doors men erhöll även en mindre studie på 
takttider och producerade produkter efter vårt besök. Med hjälp av informationen 
skalade vi upp tiderna för att få en bild av hur många produkter som producerades per 
år. Tider för arbetsmoment och antal producerade produkter i limpressen blir således 
inte en exakt bild av verkligheten men ger en indikation på hur effektiv produktionen är 
idag och kan då jämföras med de data som vi fick genom att göra en simulering av den 
nya lösningen. I appendix 1A finns en fullständig TAK-analys. Genom att läsa av 
färgkodningen som finns till höger i diagrammet kan man avläsa vad varje ruta beskriver.  

Antalet produkter av varje mått som får plats vid en pressning togs fram igenom att 
beräkna hur många bitar som fick plats dels i längd och i bredd och sedan avrunda talen 
nedåt och därefter multiplicera. Både längden och bredden beräknades till att vara 
10mm större än verkligt mått eftersom gripklorna behöver utrymme, och för att bitarna 
inte skall kunna röra vid varandra då roboten plockar upp eller lägger ned dem. 

Eftersom vi inte kände till takttiden för varje specifik produkt, gjordes en generalisering 
utifrån information som erhållits från GK doors, förutom dimensionen på gripdonet där 
vi antagit vad som är rimligt. Antagandena är följande: 

• Det tillverkas lika många furu-brädor av varje sort med längderna 1890,1990 och 
2090mm under ett helt år 

• Det tillverkas lika många furu-brädor av varje längd med bredden 181mm under 
ett helt år 

• Det tillverkas lika många furu-brädor av varje längd med bredden 121mm under 
ett helt år 

• Det maximala antalet produkter som kan placeras i pressen per körning är 24 
stycken 

• Tiden då pressen står öppen i väntan på material är idag två minuter  
• Tiden då pressen står öppen i väntan på material är 30 sekunder med den nya 

lösningen 
• Gripdonets ”klor” är 10 mm tjocka. Det blir då 10 mm mellanrum mellan varje 

produkt då den placeras på plåt och på pall 
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• Den planerade produktionstiden är 1800 timmar per år 
• Planerade stopp (raster) är 300 timmar per år 
• Tiden som går åt att göra omställningar mellan tillverkning av olika produkter är 

100 timmar per år, både för nuvarande lösning och den nya lösningen med robot 
• Robotcellen är i drift åtta timmar per dag, vilket är den tid då det finns operatör 

närvarande 

 

Vi räknade fram tre stycken tal med hjälp av TAK-analys. Se diagrammen nedan med 
grafiska framställningar av resultaten från TAK-analysen. För fullständig data se 
Appendix 1A-E. 

 
Fig. 5.1 Manuellt arbete med nuvarande antal produkter i press 
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Fig. 5.2 Manuellt arbete med nytt antal produkter i press 

 
Fig. 5.3 Robotlösning med nytt antal produkter i press 

I Fig. 5.2 och Fig. 5.3 utgörs effektivitetsmåttet av hur stor andel av pressytan som fylls, 
vilket är det det intressanta vid jämförelse mellan manuellt arbete och lösningen med 
robot. I Fig. 5.1 antas det att det maximala antalet produkter som får plats i pressen är 
lika många som det faktiska antal som fylls manuellt idag. TAK-talet som anges i Fig. 5.1 
togs med då det är intressant att se om arbetet sker effektivt idag. Det är intressant om 
en robotlösning inte ses som lönsam, och arbetet går vidare med att förbättra stationen 
utan automatisering. 
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Den tid som pressen står still och inte pressar några produkter påverkar effektiviteten. 
Maximal effektivitet skulle ges om pressen alltid var igång. Tiden för påfyllning är 
kritisk, och idag tar det ungefär två minuter att fylla på pressen manuellt. Det tar sju 
minuter att pressa en sats i maskinen. Inkluderas påfyllnadstiden kommer tiden för att 
pressa en sats att uppgå till nio minuter. Vi har uppskattat att lösningen med att låta 
roboten fylla på en plåt med produkter medan pressen är aktiv, reducerar 
påfyllnadstiden med en minut och femton sekunder vilket ger en påfyllnadstid på 30 
sekunder.  

Tiden från det att en produkt är limmad till dess att den skall pressas får inte överstiga 
fem minuter. Roboten kan under de fem minuterna limma fler bitar än vad som idag 
hinns manuellt. Då antalet produkter som får plats i pressen inte alltid maximeras idag 
gå det att limma fler produkter varje pressning. Den största skillnaden kan ses då de 
minsta bitarna pressas. Det finns t.ex. utrymme för 32 bitar vid körning av bitar med 
måtten 121*480*32mm. Idag fylls maskinen på med 18 stycken av denna storlek. Med 
simulering gick det att limma 24 stycken av samma mått. Detta leder till att 
anläggningsutbytet är ca 0.4 med manuellt arbete och ca 0.82 för lösningen med robot. 

Antalet defekta produkter som uppstår i dagens produktion ansågs vara försumbart och 
vi antog att det inte skulle bli mer defekta produkter med en robotlösning. Därför blir 
kvalitetsutbytet ett för samtliga lösningar vilket är optimalt. 

 De tal som är viktigast att belysa är TAK-talen i Fig. 5.2 och 5.3. där man åskådliggör 
skillnaden i effektivitet mellan nuvarande produktion och den nya lösningen med en 
robot. 

 

5.5.6 Investeringskalkyl 
Då vi inte kunde beräkna lönsamheten för hela produktionen kunde vi inte samla data 
för att göra en fullständig investeringskalkyl. Vi gjorde antagandet att alla moment i 
produktionen kan hålla samma takt som den nya takttiden för limpresstationen vilket 
inte är rimligt. Det är viktigt att uppmärksamma att om det skulle uppstå en ny flaskhals 
i en annan del av produktionen som leder till att roboten inte kan utnyttjas till fullo, 
leder det till att lönsamheten inte är så stor som vi har beräknat. Alla tidsberäkningar 
och beräkningar av producerade produkter kan avläsas i appendix 1A 

Av data vi samlat in från GK Doors har vi gjort en uppskattning av producerade 
produkter per år av alla storlekar av furu-brädor. I beräkningen antar vi att pressen 
endast utnyttjas till att tillverka den typ av furu-brädor som finns representerade i 1A. I 
verkligheten kan GK Doors behöva tillverka andra limmade produkter i pressen. Vi har 
inte tagit hänsyn till detta då data saknas. 
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Antalet producerade limmade enheter, som finns representerade i A.1, beräknades till 
71085 stycken varje år i nuläget vid manuell hantering. Förslaget om att investera i en 
robotcell skulle öka antalet producerade enheter till 161961 per år enligt våra 
beräkningar ovan.  

Enligt GK Doors skulle en ökning av 100 produkter per dag leda till en intäktsökning av 
180000 kronor per år. Antagandet gäller en ökning från 300 stycken produkter per dag 
till 400 stycken, vilket utgör en ökning på 33 procent. Med den nya lösningen skulle det 
bli en ökning av 127 procent. Intäktsökningen per år blir då ca 680 000 kronor.  

Kostnaderna som finns i nuläget för limpresstationen, som inte kommer att vara en 
kostnad med robotlösningen, är kostnaden för det manuella arbetet. Det enda tänkta 
arbetet som skall ske manuellt är påfyllning av material och omställning av maskiner och 
ställningar. Timkostnaden för det manuella arbetet är idag 450 kronor per timme. Enligt 
beräkning och uppskattning beräknades tiden för det manuella arbetet som skulle ske 
med den nya lösningen till ca 179 timmar varje år.  

Subtraheras tim-antalet från de arbetstimmar som görs manuellt idag går det att 
beräkna besparingen av utebliviten kostnad för det manuella arbetet för lösningen med 
en robotcell. Planerad arbetstid är 1500 timmar per år. Så den kostnad som sparas är då 
1281 timmar varje år. Med en manuell arbetskostnad på 450 kronor per timme ger detta 
en årlig besparing av 576450 kronor.   

Den nya lösningen med en robotcell kräver en investering. Roboten, robotcellen, 
rullband, limpressmatare m.m. måste köpas och installeras. För att få en uppskattning av 
priset kontaktade vi Robotdalen som har erfarenhet av installationer av robotceller. 
Investeringskostnaderna bygger till stor del på erfarenhet, och är inte exakta. Den robot 
som valdes, var en ABB robot med beteckningen IRB 4600. Roboten uppfyllde kraven på 
en räckvidd upp till två meter och roboten har 60 kg i lyftkraft, vilket är mer än 
tillräckligt för att lyfta de limmade furu-brädorna. (ABB). Utseendet av IRB 4600 kan ses 
i Fig. 5.4. 
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Fig. 5.4. ABB-roboten IRB 4600. Hämtad 10 maj från 

http://new.abb.com/products/robotics/sv/industrirobotar/irb-4600 

 

Investeringskostnaden för en IRB 4600 beräknas till 450 000 kronor. Gripverktyget till 
roboten som skall användas har en investeringskostnad på 50 000 kronor. Hur det skall 
gå till att limma HDF-skivorna är ännu inte bestämt, utan vi har endast kommit fram till 
förslag på hur appliceringen skall ske. Investeringen för denna konstruktion antas då bli 
50 000 kronor. Vi kontaktade Multimek, som är en mekanisk verkstad belägen i 32 km 
från GK Doors, för att få en offert på konstruktionen av limpressmataren. Det 
uppskattade priset för konstruktionen blev 105 000 kronor. De resterande kostnaderna 
för konstruktion av rullband, robotcell, ingenjörskostnad och timkostnad för 
installatörer uppskattas till 450 000 kronor. Den årliga underhållskostnaden för 
underhåll av limpresstationen antas bli 15 000 kronor.  

Tiden det tar för att investeringen av robotcellen ska gå jämnt ut (break even) 
beräknades till cirka 0,9 år enlig ekvationen nedan: 

Break even =  
Inköp av robot + Gripverktyg + Applicering HDF + Pressmatare + Installationskostnader

Besparing timlön per år + ökad intäkt per år − Underhållskostnad per år  

Ekvation 5.1 “Break even” 

Ingående parametrar i täljaren på ekvation 5.1 utgör engångskostnader och i nämnaren 
återfinns tidsberoende kostnader. 
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Ekvation 5.2 Uträkning av ”break even” för investering 

Diagrammet nedan ger en grafisk bild för investeringen räknat över sex år. 

 
Diagram 5.1 Investering över sex år. 

Beräkningen i Ekvation 5.2 ovan illustrerar den intäktsökning som GK Doors skulle få 
över sex år vilket skulle bli ca 7,5 miljoner kronor. Som tidigare nämnts tas ingen hänsyn 
till specialproduktion eller att resterande delar av produktionen inte kan producera i 
samma takt, vilket skulle leda till att roboten inte kan utnyttjas maximalt.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 
 

6.1 Uppfyllande av mål och kravspecifikation 
Syftet med examensarbetet var att hos GK Door undersöka möjligheterna att få till stånd 
en effektivare produktionen, och en förbättrad arbetsergonomi. Det skulle slutligen leda 
till en ökad lönsamhet för hela produktionen. Analys av produktionen visade att 
stationen för limpressning utgjorde den största flaskhalsen och blev den del som vi valde 
att analysera noggrannare, genom tidsstudie och simulering, för att hitta en bättre 
lösning. Vi utformade ett förslag att ersätta merparten av det manuella arbetet med en 
robot. Lönsamheten och effektiviteten beräknades med hjälp av simulering av 
robotautomatiseringen och en investeringskalkyl för inköp och installation av 
robotcellen. Modelleringen av robotcellen och omgivningen där robotcellen är tänkt att 
placeras gjordes med hjälp av programmet Solidworks. Simuleringen av roboten gjordes 
i simulationsprogrammet Robotstuduio.  

På grund av tidsbrist kunde vi inte utvärdera lönsamhetseffekterna för hela 
produktionen med vårt förslag av automatisering. Lönsamheten beräknades istället för 
ett idealfall utifrån en generalisering av de produkter som utgör den största delen av 
produktionen. Vid beräkningarna antogs att den resterande delen av produktionen 
skulle kunna gå i samma takt som den automatiserade limpressen. Eftersom vi inte 
kunde göra några fysiska tester kunde vi inte heller säkerställa ifall kvalitén av 
produkterna kunde förbättras eller bibehållas. 

För att förbättra arbetsergonomin arbetade vi fram förslag på ändringar i produktionen. 
Det skulle behövas vidare analys för att avgöra om förslagen är genomförbara och ger en 
förbättring i arbetsergonomin. Vi kom fram till ett förslag på ett lyftverktyg, med 
egenskapen att det räcker med en person för att förflytta dörrarna, istället för två. Detta 
frigör arbetskraft som kan användas effektivare i annan del av produktionen, vilket 
skulle kunna leda till ökad lönsamhet. 

6.2 Fördelar och begränsningar 
Då våra beräkningar inte är exakta och bygger på ett antal antaganden och 
generaliseringar av takttider och antal tillverkade produkter är resultaten inte 
realistiska. De ger dock en fingervisning om effektiviteten hos automationslösningen. I 
det optimala fall som antagits kan en intäktsökning ske med 126 procent, om man 
bortser från att resterade produktion behöver effektivisering. Då det ger en kraftig ökad 
lönsamhet, är det ett rimligt antagande att produktionen blir lönsammare vid 
automatisering med förslagen robotcell. ”Break even” uppnås efter 0,8 år. Efter denna tid 
blir investeringen lönsam. Det kommer behövas investeringar i den resterande 
produktionen för att det skall vara möjligt att uppnå taktiden av den automatiserade 
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limpresstationen. Investeringskostnaderna kommer medföra att ”break even” tiden 
förlängs. 

Beräkning av intäktsökningen blev ca 7,5 miljoner kronor efter sex år av 
implementeringen av robotcellen. Detta är en avsevärd ökning med tanke på att GK 
Doors 2015 hade en omsättning av ca 21,2 miljoner kronor med en vinstmarginal på 
19,19 procent (hämtad 6 Juni 2016, 
http://www.allabolag.se/5561274100/GK_Door_AB). Intäktsökningen är stor nog för 
att motivera en vidare analys av lösningen.  

Förslaget kräver installation av maskiner och kringutrustning som i dagsläget inte är 
installerade. Vi har inte en fullständig lösning på hur allt skall konstrueras. För att kunna 
göra en användbar investeringskalkyl tog vi hjälp av utomstående för att beräkna 
kostnader. Kostnaderna för att konstruera och installera maskiner och kringutrustning 
har uppskattats med hjälp av expertis från Robotdalen i Västerås. Vi skickade ritningar 
på vår konceptlösning av limpressmataren till Multimek Jörn för att erhålla ett 
ungefärligt pris på tillverkning av en sådan lösning. Robotdalen hjälpte oss att ta fram ett 
koncept på ett lyftverktyg som kan användas för att lyfta dörrar. 

6.3 Diskussion 
Vi stötte på ett antal hinder i vårt arbete som gjorde att vi inte kunde nå alla mål. Det var 
inte möjligt att på förhand uppskatta hur lång tid som skulle krävas för att uppfylla våra 
mål. Besöket på GK Door varade två dagar, och eftersom vi inte hade mer tid att 
undersöka fabriken lyckades vi inte samla in tillräcklig med information. För att göra en 
mer exakt TAK-analys, skulle det behövas en bättre tidsstudie. Den tidsstudie som 
gjordes pågick ca en timme när vi var på plats, och GK Door hjälpte oss med en ca två 
veckors tidsstudie. Denna information är inte tillräcklig för att göra en realistisk 
uppskattning av årsproduktionen. En mer exakt TAK-analys hade kunnat genomföras om 
en tidsstudie hade gjorts över några månader eller ännu bättre under ett år.  

Arbetet med att skapa en simulering krävde mer tid än vi först trott. En faktor var att vi 
hade bristande kunskap i programvaran Robotstudio. Vi lärde oss med tiden att 
behärska programmet bättre, och har nu behövliga kunskaper för att skapa en liknande 
simulering. Robotstudio är inte felfritt, så många timmar av vårt arbete gick även till att 
lösa problem som uppstod på grund av buggar i programvaran. Eftersom simuleringen 
skulle visa hur miljön och funktionen i limpressmataren blir våra lösningar, 
modellerades omgivningen efter ritningar som erhållits från GK Door. Måtten mellan 
väggar, pelare och fönster skapade i simuleringen stämmer mycket väl med dessa 
ritningar, vilket underlättade modellering av maskiner samt visuell bedömning. 

Med den produktionsanalys som behandlats i denna rapport kan vi rekommendera GK 
Door att investera i limpressavdelningen som i nuläget utgör den största flaskhalsen i 
produktionen. Investeringen ska syfta till att automatisera arbetsuppgifterna som 
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förekommer i stationen enligt de förslag som tagits upp i rapporten. Till detta krävs en 
komplett robot med tillhörande gripverktyg, transportband med lämpliga sensorer som 
underlättar kommunikation med robotsystemet, en limpressmatare samt HDF-ställ. I 
simuleringen har vi modellerat ett enkelt ställ (appendix 3A) där HDF-skivorna ligger 
sorterade ovanpå varandra, och kan plockas av roboten. Utrymme lämnas för vidare 
utveckling av ett fungerande ställ, som skulle kunna vara justerbart efter HDF storlek. 

För att kunna implementera samtliga maskiner i limpresstationen kan det krävas små 
förflyttningar av press och limvals för att utnyttja det begränsade utrymmet optimalt. 
Den simulering som gjorts förutsätter att den cylindriska pelaren som står bredvid 
limvalsen (appendix 2V) avlägsnas för att ett transportband enligt vår konfiguration 
skall kunna få plats. Alternativet är att transportbandet byggs ut för att kringgå pelaren 
på bekostnad av det begränsade utrymmet vilket till stor del redan används. För att 
råvaran, som består av olimmade furu-brädor, skall kunna förflyttas från pall till 
transportband rekommenderar vi att en automatisk avplockare, likt lösningen för linen, 
ställs vid början av den breda transportbandet i limpresstationen. 

Av säkerhetsskäl kommer robotcellen kräva en inkapsling bestående av ett staket som 
förhindrar obehöriga från att ta sig in i robotcellen och riskera att skada sig. GK Door 
hade även ett önskemål att kunna köra limpressen i manuellt läge så att speciella 
detaljer kan pressas utan att involvera roboten. Vårt förslag på hur detta kan lösas är att 
särskild personal från GK Door får en kortare utbildning i underhållsarbete av 
robotcellen, där cellen kan sättas i manuellt läge och samtliga maskiner i cellen kan 
köras efter behov och önskan, utan att roboten är aktiv. 

Därtill tycker vi att företaget ska investera i att öka lönsamheten och arbetsergonomin 
hos ytterligare ett antal arbetsstationer med låg grad av automatisk maskinbetjäning. 
Dessa är centern, linen och inplastningsmaskinen. Mänsklig arbetskraft kan lämpa sig 
bättre på andra avdelningar. För att kunna fatta ett riktigt beslut om investering i 
arbetsstationerna ovan nämnda krävs det att GK Door genomför mer precisa TAK-
analyser, där produktionstakten mäts mer noggrant för att sedan få en tydligare bild över 
hur lönsamma dessa investeringar är. 

Gällande arbetsergonomi rekommenderar vi att GK Door investerar i förbättrade 
lyftverktyg för förflyttning av dörrar (se kap 5.3, s.25 för koncept) men även i utbyggnad 
av fabriken. Utrymmesbristen är en verklighet idag som kommer visa sig än tydligare om 
flertalet flaskhalsar i tillverkningen försvinner och produktionen ökar. Situationen kan 
redan idag förbättras om företaget bestämmer sig för att omplacera råvaror och 
maskiner. 

Avplockaren som står vid inleverans kan i dagsläget enbart hantera långa brädor som 
ska placeras på transportband för vidare hyvling och sågning. Vid linen står en likadan 
avplockare men som enbart kan hantera korta brädor som även här placeras på 
transportband för att sedan genomgå identiska bearbetningar som dem längre. Vi 
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föreslår att GK Door investerar i att göra avplockaren som står vid inleverans mer 
flexibel för hantering av kortare brädor, alternativt att ytterligare en avplockare ställs dit 
som har hand om de kortare brädorna. På så sätt frigörs utrymme vid linen som kan 
användas till annat. 
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Appendix 2 

2A. Översikt limpresstation 

 

 

2B. Framsida limpress 
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2C. Limpress - kortsida 

 
 

2D. Limpress – färdiga detaljer 
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2E. Limvals utmatning 

 
 

2F. Limvals inmatning 
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2G. Framsida plastmaskin 

 
 

2H. Baksida plastmaskin och pall där dörrarna staplas 
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2I. inplastade dörrar 

 
 

2J. Plastade och packade dörrar 
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2K. Centern – utför fräsning och slipning 

 
 

2L. Centern med operatör (kanterna på MDF skivorna fräses). 
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2M. Inlastning nytt paket 

 
 

2N. Inlastning hyvel - bakdel 
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2O. Automatisk avplockning - inleverans 

 
 

2P. Pålastning vid inleverans – transportband 
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2Q. Slutet på linen (ett helt varv) 

 
 

2R. Början på linen där material plockas automatiskt på band 
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2S. Kortsida av färdig lackade dörrar – hål 

 
 

2T. Nya fräsen som köpts in men står undanställd i dagsläget 
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2U. Nya fräsen - närmare vy 
 

 
 

 

2V. Limvals med pelare bredvid som bör avlägsnas 
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3A. HDF-ställ (koncept) 

 

 

3B. Rulle med flänsar för transport av detaljer med lim. 
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4. Undersökningsenkät 
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5. Enkätsammanställningar 

5A. Fråga 1 

 

5B. Fråga 2.1 
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5C. Fråga 2.2 

 

5D. Fråga 3.1 
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