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Sammanfattning 

ITT Water & Wastewater ställer höga krav på kostnadseffektiv produktion vilket är en starkt 
bidragande orsak till att företaget är världsledande på sin marknad. För att erhålla 
kostnadseffektiv produktion har kombinationen människa robot visat sig vara framgångsrik. På 
Elmotorverkstaden uppvisar robotcellen på line 15 stillestånd i sin normala cykel. Väntetiderna 
skapar inget värde samtidigt som linen har fyra indirekta personal som är belastade med 
kringarbete. 

Examensarbetets syfte är att ta fram underlag åt ITT Water & Wastewater för att ta beslut om 
frigörande av indirekt personal vid line 15:s isoleringsstation genom att: 

 Höja utnyttjandegrad av robotcell på line 15. 

 Minska omställningstid vid line 15:s isoleringsmaskin. 

Examensarbetet är både en kvalitativ och kvantitativ studie. Arbetet inleddes med observationer 
varvat med uppföljande intervjuer. Observationerna gav klarhet i vad som var viktigt att göra 
mer precisa mätningar på. Med erhållen data gjordes kalkyler som på ett överskådligt sätt ger 
tyngd åt resultatet. 

Mätningarna visade att 15 - 28 % av den indirekta isoleringstiden gick åt till omställning och 
materialbyte i isoleringsmaskinen. Övrig tid var isoleringstid och pallhantering. Av samma tider 
visade det sig att arbetet vid isoleringsmaskinen motsvarade 26 – 49 % av ett arbetsskift, det vill 
säga knappt en halv personal per skift. 

Arbetet resulterade i tre olika förslag. I diskussionen tillkom ett fjärde som bygger kring första 
och andra förslaget: 

1. Integrering av robot och isoleringsmaskin 

2. Inköp av isolerade plåtpaket 

3. Integrering av isoleringsmaskin och statorconveyer 

4. Isolerade plåtpaket integrerade med robot 
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Summary 

ITT Water & Wastewater place high demands on cost-effective production which is a major 
contributing factor to the company enact as a world leader in its market. In order to obtain cost-
effective production, the combination man robot proved to be successful. At the electric motor 
workshop the robot cell at line 15 presenting arrest in its normal cycle. Waiting times do not 
create value, while the line has four indirect personnel which are loaded with around work. 

The thesis aims to provide data for ITT Water & Wastewater in order to take decisions 
concerning the release of indirect staff in line 15´s isolation station by: 

 Improving the utilization of the robot cell at line 15. 

 Reduce adaptation time in line 15´s isolation machine. 

The thesis is both a qualitative and quantitative study. The work began with observations 
alternated with follow up interviews. The observations resulted essentially in which 
measurements to make more precise. With the obtained data, calculations were made which 
gained weight to the result. 

The measurements showed that 15 – 28 % of the indirect isolation time was consumed by 
adjustments and material change. The remaining time was isolation work and pallet handling. Of 
the same time, it showed that the work at the isolation machine represented 26 – 49 % of one 
shift of work, i. e. about half of staff per shift of work. 

The work resulted in three different suggestions. In the discussion a fourth suggestion came up, 
based on the first and second suggestion: 

1. Integration of robot and isolation machine 

2. Purchase isolated stator cores 

3. Integration of isolation machine and stator conveyer 

4. Isolated stator cores integrated with robot 
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Abstrakt 

ITT Water & Wastewater ställer höga krav på kostnadseffektiv produktion och är en starkt 
bidragande orsak till att företaget är världsledande på sin marknad. För att erhålla 
kostnadseffektiv produktion har kombinationen människa robot visat sig vara framgångsrik. 

Examensarbetets syfte var att ta fram underlag åt ITT Water & Wastewater för att ta beslut om 
frigörande av indirekt personal vid line 15:s isoleringsstation på Elmotorverkstaden. Syftets 
uppfyllande stöttades av de underbyggande syftena att försöka höja robotens utnyttjandegrad 
samt reducera isoleringsmaskinens omställningstid. 

Arbetet bygger på kvalitativa och kvantitativa data i form av mätningar, intervjuer och egna 
observationer.  

Nyckelord: Robot, Utnyttjandegrad, Omställning, Lean produktion, Indirekt operatörstid, 
Effektivitet, TAK-tal 
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Förord 
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berörd personal på Elmotorverkstaden för visad förståelse och hjälpsamhet under arbetets gång. 
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använda i sitt framtida arbete. 

 

Växjö 2010-05-31 

 

___________________________________ 

Fredrik Arnesson 

  



 

VII 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion ..................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ............................................................................................................................ 1 
1.2 Problemformulering ......................................................................................................... 1 
1.3 Syfte .................................................................................................................................... 1 
1.4 Mål ...................................................................................................................................... 1 

1.4.1 Huvudmål .................................................................................................................... 1 
1.4.2 Delmål .......................................................................................................................... 2 

1.5 Avgränsningar ................................................................................................................... 2 
1.6 Företagspresentation ........................................................................................................ 2 

1.6.1 Företagshistorik .......................................................................................................... 2 
1.6.2 Allmän företagsinformation ..................................................................................... 4 

1.7 Läsanvisning och disposition .......................................................................................... 5 

2. Teori ................................................................................................................. 6 
2.1 Centrala begrepp ............................................................................................................... 6 

2.1.1 Ledtid ........................................................................................................................... 6 
2.1.2 OEE/TAK-tal ............................................................................................................ 7 
2.1.3 Industrirobot ............................................................................................................... 9 
2.1.4 Buffertlager .................................................................................................................. 9 
2.1.5 Omställning ............................................................................................................... 10 
2.1.6 Kvalitet ....................................................................................................................... 10 

2.2 Produktionssystem och produktionssystemsverktyg ................................................ 12 
2.2.1 JIT ............................................................................................................................... 12 
2.2.2 Jidoka .......................................................................................................................... 13 
2.2.3 Lean produktion ....................................................................................................... 13 
2.2.4 TPS ............................................................................................................................. 13 
2.2.5 Agile Manufacturing................................................................................................. 14 
2.2.6 Kaizen ........................................................................................................................ 14 
2.2.7 TPM ............................................................................................................................ 15 
2.2.8 TQM ........................................................................................................................... 15 
2.2.9 Sex Sigma ................................................................................................................... 15 
2.2.10 Kanban ..................................................................................................................... 16 

3. Metod ............................................................................................................. 17 
3.1 Undersökningsmetod ..................................................................................................... 17 

3.1.1 Kvalitativ metod ....................................................................................................... 17 
3.1.2 Kvantitativ metod..................................................................................................... 17 

3.2 Urval ................................................................................................................................. 17 
3.2.1 Representativt verkligheten..................................................................................... 17 
3.2.2 Indelning .................................................................................................................... 18 

3.3 Kritik till vald metod ...................................................................................................... 18 
3.3.1 Flertalet observatörer ............................................................................................... 18 
3.3.2 Utredarens erfarenhet .............................................................................................. 18 
3.3.3 Fel i utredningen ....................................................................................................... 18 

3.4 Källkritik, validitet och reliabilitet ................................................................................ 19 
3.4.1 Källkritik .................................................................................................................... 19 
3.4.2 Validitet ...................................................................................................................... 19 
3.4.3 Reliabilitet .................................................................................................................. 19 

4. Genomförande ............................................................................................... 20 
4.1 Mätinstrument ................................................................................................................. 20 

4.1.1 Intervju ....................................................................................................................... 20 



 

VIII 

 

4.1.2 Tidsmätning ............................................................................................................... 20 
4.1.3 Databehandling ......................................................................................................... 20 

5. Nulägesbeskrivning ....................................................................................... 21 
5.1 Line 15 .............................................................................................................................. 21 

5.1.1 Verktygsconveyer ..................................................................................................... 21 
5.1.2 Statorconveyer .......................................................................................................... 22 
5.1.3 Arbetsmoment utanför conveyersystemet ........................................................... 23 

5.2 Elmotorverkstadens produktsortiment ....................................................................... 24 
5.2.1 Stator .......................................................................................................................... 24 
5.2.2 Nivåvippa ................................................................................................................... 24 

5.3 Verkstadsindustrin .......................................................................................................... 25 
5.3.1 Verkstadsindustrin globalt ...................................................................................... 25 
5.3.2 Verkstadsindustrin i Sverige ................................................................................... 26 

6. Resultat .......................................................................................................... 27 
6.1 Integrering av robot och isoleringsmaskin ................................................................. 27 

6.1.1 Cykelbeskrivning av robot och isoleringsmaskin ................................................ 29 
6.2 Inköp av isolerade plåtpaket ......................................................................................... 29 
6.3 Integrering av isoleringsmaskin och statorconveyer ................................................. 29 
6.4 Tidsreduktion vid omställning av isoleringsmaskin .................................................. 29 

6.4.1 Analysera nuläget ...................................................................................................... 30 
6.4.2 Separera inre och yttre omställning ....................................................................... 30 
6.4.3 Omfördela eller flytta ut .......................................................................................... 30 
6.4.4 Minimera inre och yttre omställning ..................................................................... 30 
6.4.5 Analysera kritiska linjen ........................................................................................... 31 

7. Diskussion ..................................................................................................... 32 
7.1 Integrering av robot och isoleringsmaskin ................................................................. 32 
7.2 Inköp av isolerade plåtpaket ......................................................................................... 33 
7.3 Integrering av isoleringsmaskin och statorconveyer ................................................. 33 
7.4 Isolerade plåtpaket integrerade med robot ................................................................. 34 
7.5 Slutdiskussion .................................................................................................................. 35 

8. Referenser ...................................................................................................... 36 

9. Bilagor ............................................................................................................ 39 

 

  



 

IX 

 

Figur 1 – ITT Flygt blir ITT Water & Wastewater (Eagle Fountains 2010 och Water Online 2010) .......... 4 

Figur 2 – OEE/TAK-tal (Axxos 2010) .............................................................................................................. 7 

Figur 3 – Indelning av ”De sex stora förlusterna” (Axxos 2010) ............................................................................ 8 

Figur 4 – Kvalitetskostnad (Jonsson konsult 2010)............................................................................................ 11 

Figur 5 – Tvärsnitt av dränkbar pump (Inpaper International 2001) ............................................................... 24 

Figur 6 – Nivåvippa (Flygt 2010) ........................................................................................................................ 25 

Figur 7 – Sveriges handelsutbyte stärktes efter att landet gick med i EU (Azrafshan 2009) .................................. 26 

Figur 8 – Integrering av robot och isoleringsmaskin ................................................................................................. 28 

Figur 9 – Cykelbeskrivning av robot och isoleringsmaskin ....................................................................................... 29 

Figur 10 – Kritiska linjen vid omställning av isoleringsmaskin ................................................................................ 31 

Figur 11 – Utformning av två olikt verkande isoleringsmaskiner ............................................................................. 33 

Figur 12 – Isolerade plåtpaket i direkt anslutning till robot .................................................................................... 34 

 



1.Introduktion 

 

 

1 

Fredrik Arnesson 

1. Introduktion 

ntroduktionskapitlet redogör för vad som ligger bakom arbetet, arbetets syfte och mål samt vilka 
avgränsningar som arbetet innefattas av. I kapitlet finns även en företagspresentation samt en liten 

läsanvisning för vidare läsning av arbetet. 

1.1 Bakgrund 

ITT Water & Wastewater (ITT W&WW) ställer höga krav på kostnadseffektiv 
produktion. Med ökad konkurrens från U-länder med lågavlönad arbetskraft har 
behovet av hög och effektiv produktion i I-länder ökat. Det är just på grund av de 
höga lönerna i Sverige som det är svårt att konkurrera mot de lågavlönade länderna när 
det gäller produktion av mindre komplexa produkter. Kombinationen människa robot 
har visat sig vara framgångsrik i de högavlönade länderna.  

ITT W&WW har under flera decennier varit världsledande tillverkare och försäljare av 
dränkbara pumpar. Konkurrensen ökar dock hela tiden och en strävan av att alltid ha 
ambitionen att göra saker mer effektiva och resurssnåla är ett måste om man vill 
fortsätta vara världsledande tillverkare och försäljare, oavsett vilken marknad man 
verkar på. 

Mitt examensarbete ligger i linje med ITT W&WW:s planerade mål mot ständiga 
förbättringar och kostnadseffektiv tillverkning. 

1.2 Problemformulering 

Robotcellen för in/utmatning till line 15 och in/utmatning till 
bandageringsmaskinen uppvisar stillestånd i sin normala cykel. 
Väntetiderna skapar inget värde samtidigt som linen har fyra indirekta 
personal som är hårt belastade med kringarbete. Kan cellen nyttjas 
mer optimalt och frigöra moment från indirekt personal? 

1.3 Syfte 

 Ta fram underlag åt ITT W&WW för att ta beslut om frigörande av indirekt 
personal vid line 15:s isoleringsstation genom att: 

o Höja utnyttjandegrad av robotcell på line 15. 

o Minska omställningstid vid line 15:s isoleringsmaskin. 

1.4 Mål 

1.4.1 Huvudmål 

Ta fram beslutsgrundande underlag för att reducera indirekt tid för personal vid line 
15:s isoleringsmaskin. 

I 
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1.4.2 Delmål 

1.4.2.1 Delmål 1 

Delmål 1 är att ta bort en indirekt personal exklusive tiden för omställning vid line 15:s 
isoleringsmaskin. 

1.4.2.2 Delmål 2 

Delmål 2 är att ta bort monotona arbetsmoment vid line 15:s isoleringsmaskin. 

1.4.2.3 Delmål 3 

Delmål 3 är att reducera omställningstid vid line 15:s isoleringsmaskin med minst 20 
%. 

1.5 Avgränsningar 

För att inte göra examensarbetets utformning för stor har vissa avgränsningar varit 
tvungna att göras:  

 Examensarbetets omfattning är tidsmässigt 10 veckor. 

 Enligt ITT W&WW:s önskemål kommer examensarbetet endast innehålla 
analyser och förslag till vidareutveckling. 

 I examensarbetet kommer ingen djupare problemutredning att göras. 
Problemen kommer endast nämnas och förslag på idéer och lösningar 
kommer att presenteras. 

 Mätningar för informationsunderlag till examensarbetet kommer inte vara 
omfattande utan kommer bara behandla mätningar på ett visst urval av 
personal. Detta på grund av att informationsunderlaget är tillräckligt 
omfattande för att ta fram beslutsunderlag och idéer.  

1.6 Företagspresentation 

1.6.1 Företagshistorik 

ITT W&WW AB är en internationell koncern med svenska rötter och har mer än 100 
år av framgång bakom sig. Det hela startade 1901 då klensmeden och formgjutaren 
Per Alfred Stenberg köpte en nedlagd gjuteriverkstad i Lindås och startade firman P. 
A. Stenberg. Han inriktade sig då på tillverkning av formar och utrustning till 
glasbruken i trakten. 1912 ombildades företaget P. A. Stenberg till Lindås Gjuteri & 
Formfabriks AB och 1917 överlät Per Alfred driften av sitt företag till sina söner. 

I Stockholm 1922 startade ingenjören Hilding Flygt ett försäljningsbolag för pumpar 
och fläktar. Han hade dock svårt att hitta tillräckligt bra tillverkare för sina produkter 
så han lade in en annons i Svenska Dagbladet. Bröderna Stenberg, som var villiga att 
expandera, tog kontakt med Hilding och samarbetet tog snart sin början. Från starten 
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av samarbetet 1929 och fram till 1947 tillverkades bland annat universalpumpar och 
vertikala värmeledningspumpar, där den senare blev en stor försäljningssuccé. 

1947 konstruerade den flygtanställde civilingenjören Sixten Englesson prototypen för 
den första dränkbara länspumpen som på grund av sitt utseende även kom att kallas 
papegojbur. Länspumpen klassades som en B-pump och överträffade snabbt mångas 
förväntningar. Den blev främst en succé på byggarbetsplatser och inom gruvindustrin. 
Samma år som lanseringen av B-pumpen drog sig Hilding Flygt tillbaka, 82 år gammal, 
och företaget AB Flygts Pumpar såldes till Lindås Gjuteri & Formfabriks AB. Succén 
med B-pumpen gjorde att exporten stadigt ökade. Det gjorde att de 1951 valde att 
starta ett exportföretag, Stenberg Corporation AB. Sixten Engelsson fortsatte att 
utveckla den dränkbara länspumpen och 1956 introducerades C-pumpen på 
marknaden. Den kom snabbt till att bli en minst lika stor försäljningsframgång som 
dess företrädare B-pumpen. 

1961 valde Lindås Gjuteri & Formfabriks AB att byta namn till Stenberg-Flygt AB. 
Samtidigt bytte Stenberg Corporation AB namn till Flygt International AB. Stenberg-
Flygt AB succéartade länspumpar gav stort eko till de stora företagen i Amerika. Det 
renderade i att den amerikanska storkoncernen ITT år 1968 köpte Stenberg-Flygt AB. 

Under ITT:s styre etablerades ett flertal försäljningsbolag runt om i världen. Samtidigt 
utökades produktsortimentet då företaget även började tillverka omrörare, 
gödselpumpar, stora avloppspumpar, propellerpumpar och turbingeneratorer. Med det 
ökade produktsortimentet ökade även specialiseringsbehovet, vilket fick till följd att 
den första produktverkstaden stod klar 1985. Tillsammans med olika 
produktverkstäder finns även ett eget gjuteri och elmotorverkstad. 

Under 90-talet och fram tills nu har det hänt mycket på företaget. Företaget har bland 
annat: 

 Bytt namn, först till ITT Flygt AB och sedan till ITT Water & Wastewater 
AB. 

 Börjat CE-märka pumpar och omrörare. 

 Baserat på ITT Corporations och ITT Flygts miljö- och säkerhetspolicies, 
startat arbete med ESH (eng. Environment, Safety and Health). 

 Blivit certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och registrerade 
enligt EU-förordningen EMAS (eng. Eco Management and Audit Scheme). 

 Gjort företagsförvärvningar. Bland annat av Water Pollution Control 
Corporation1, Robot Pumps2 och Uniservice Wellpoint Srl3. 

Numera existerar inte Flygt som företagsnamn utan används istället som ett varumärke 
inom ITT W&WW (se Figur 1). (Arnesson 2010, ITT W&WW:s intranät och Ågren 
1976) 

                                                      

1 Amerikanskt företag som är världsledande tillverkare och leverantör av luftare och 
luftningssystem. Har nu ändrat sitt namn till Sanitaire och är ett varumärke i ITT W&WW. 

2 Holländskt företag som tillverkar och säljer dränkbara pumpar och system för 
avloppshantering. Robot Pumps flyttar all sin produktion till Lindås under våren 2010. 

3 Italienskt pumpföretag som tillverkar dieseldrivna och elektriska centrifugalpumpar samt 
system för sänkning av grundvattnet. 
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Figur 1 – ITT Flygt blir ITT Water & Wastewater (Eagle Fountains 2010 och Water Online 2010)  

1.6.2 Allmän företagsinformation 

1.6.2.1 ITT Corporation 

ITT Corporation är ett högteknologiskt företag med strax över 40 000 anställda 
världen över. ITT Corporation är indelat i två olika divisioner; Defense & Information 
Solutions (DIS) och Fluid & Motion Control (FMC). År 2009 omsatte ITT 
Corporation drygt 6,2 miljarder USD. (Arnesson 2010, ITT Corporation 2010 och 
ITT Corporations årsrapport 2009) 

1.6.2.2 FMC 

Divisionen FMC är en ihopslagning som gjordes vid årsskiftet till 2009 mellan de två 
äldre divisionerna Fluid Technology och Motion & Flow Control. FMC tillverkar 
pumpar, transport-, behandlings- och kontrollsystem för vatten och andra vätskor 
samt missionskritiska produkter till flyg, industri, medicin och konsumentmarknader. 
År 2009 stod FMC för 42 % av ITT Corporations totala omsättning4. Inom divisionen 
FMC finns ett antal underdivisioner där ett av dem är ITT W&WW. (Arnesson 2010 
och ITT Corporations årsrapport 2009) 

1.6.2.3 ITT W&WW 

ITT W&WW verkar på över 130 marknader världen över och är världsledande 
tillverkare av dränkbara pumpar och omrörare. Huvudkontoret ligger i Sundbyberg. 
Där finns bland annat  företagets forsknings- och utvecklingsavdelning. ITT W&WW 
stod för ungefär hälften av FMC:s totala omsättning år 2009. Vid huvudfabriken i 
Lindås tillverkas de flesta pumparna och omrörarna. Där finns bland annat 
distributionslager, produktverkstäder, gjuteri och elmotorverkstad. (ITT Corporations 
årsrapport 2009) 

1.6.2.4 Elmotorverkstaden 

Elmotorverkstaden tillverkar statorer och nivåvippor till ITT W&WW:s pumpar. 
Tillverkningen sker mot ITT W&WW:s produktverkstäder samt mot eftermarknaden. 
Tillverkningen av statorer sker i storleksordningen 0,5 – 700 kW med ledtider mellan 5 
– 10 dagar. (ITT W&WW:s intranät) 

1.6.2.5 Line 15 

Line 15 (L15) tillverkar statorer till dräneringspumpar och avlopsspumpar i 
storleksordningen 0,5 – 22 kW. L15 är en halvautomatiserad line där två 
conveyorsystem transporterar härvor, plåtpaket och statorer mellan olika maskiner 

                                                      

4 Fluid Technology stod för 31 % och Motion & Flow Control stod för 11 % av den totala 
omsättningen. 
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eller till arbetsstationer. Vid linen finns även en robot som hanterar förflyttning av 
plåtpaket, statorer och statorpalletter till och från statorconveyor, statorpallettvagn, in- 
och utbana samt bandageringsmaskin. (ITT W&WW:s intranät) 

1.7 Läsanvisning och disposition 

Arbetet redovisas i sju kapitel; Inledning, Teori, Metod, Genomförande, 
Nulägesbeskrivning, Resultat samt Diskussion. Här följer en kort beskrivning för vart 
och ett av kapitlena samt för vem det kan anses vara intressant. 

Kapitel 2 - Teori 

Beskriver teorier som anses relevanta för arbetets innehåll. Läses av dem som vill 
skapa klarhet i de olika teoretiska begrepp som resultatet bygger kring. 

Kapitel 3 - Metod 

Innehåller beskrivningar på metoder som använts i arbetet. Läses av dem som är 
intresserade av arbetets giltighet och tillförlitlighet. 

Kapitel 4 – Genomförande 

Innehåller beskrivningar på vilka mätmetoder som har använts i arbetet samt hur 
undersökningen gick till. Läses av dem som är intresserade av vad resultatet grundar 
sig på. 

Kapitel 5 – Nulägesbeskrivning 

Beskriver hur line 15 ser ut och hur dess tillverkningsprocess går till. Läses av dem 
som vill sätta sig in i hur tillverkningen fungerar och på så sätt förkunna sig om vad 
resultatet bygger kring. 

Kapitel 6 – Resultat 

Redovisar vad arbetet har resulterat i. Läses av alla som är intresserade av att veta vad 
arbetet resulterat i. 

Kapitel 7 – Diskussion 

Resultatet lyfts fram för diskussion kring vilka begränsningar, effekter och 
konsekvenser som arbetet ligger till följd av. I diskussionen ges även svar på om 
arbetets syfte uppfylldes. Läses av alla som är intresserade av rapportens resultat. 
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2. Teori 

eorikapitlet redogör för de centrala teoretiska begrepp som är kopplat till arbetet. Olika 
produktionssystem och produktionssystemsverktyg presenteras överskådligt. 

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Ledtid 

Ledtid är den tid det tar för en produkt att genomgå ett eller flera steg i produktens 
förädlingsprocess. För att minska ledtiden krävs det att man tar bort aktiviter som inte 
skapar något värde för processen. Med det erhålls förbättrad effektivitet och 
lönsamhet. Samlingsbegreppet ledtid går att bryta ner i mindre ledtidsbegrepp, det kan 
till exempel vara: (George et al. 2005 och Olhager 2000) 

 Produktutvecklingsledtid 

 Leveransledtid 

 Genomloppstid 

2.1.1.1 Produktutvecklingsledtid 

Produktutvecklingsledtiden är den tid det tar från upptäckt av behov för ny produkt 
tills produkten kommer ut på marknaden. Man strävar efter att koncentrera 
utvecklingsinsatserna under så kort tid som möjligt för att på så sätt kunna introducera 
produktnyheter snabbare. (Olhager 2000) 

2.1.1.2 Leveransledtid 

Leveransledtid är tiden från beställning till leverans av produkt. Ledtiden innefattar 
leverans av färdig produkt mellan kund och producent men även mellan leverantör 
och producent vid leverans av insatsresurser. Leveransledtider kan även förekomma 
inom det producerande företaget, i form av produktion till färdigvarulager (FVL). 
Intern leveransledtid är den tid det tar från ett behovsskapande tills dess behovet är 
uppfyllt. (Olhager 2000) 

2.1.1.3 Genomloppstid 

Genomloppstid är den totala tiden en produkt genomgår stegen förråd, produktion 
och lager. Korta genomloppstider ger hög flexibilitet samt mindre 
kapitalbindningskostnader. (Bokföringstips 2010 och Olhager 2000) 

 Förrådsledtid – tiden i förråd som en produkts ingående råmaterial 
förrådförts. 

 Produktionsledtid – tiden det tar för en produkt att ta sig genom 
produktionens olika förädlingssteg, inklusive tiden produkten hålls i 
mellanlager. De produkter som förhåller sig i det steget benämns ofta PIA 
(Produkter i arbete). 

 Lagerledtid – tiden som den färdiga produkten befinner sig i FVL i väntan 
på leverans till kund. 

T 
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2.1.2 OEE/TAK-tal 

TAK-tal (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalitetsutbyte) eller mer allmänt 
OEE (eng. Overall Equipment Effectiveness) är ett nyckeltal som beskriver en 
tillverkningsprocess effektivitet. OEE varierar mellan 0 – 100 % och räknas ut enligt 
följande formel: (Axxos 2010 och Novotek 2009) 

𝑂𝐸𝐸 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 ∗ 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 

 

Figur 2 – OEE/TAK-tal (Axxos 2010) 

Axxos industrisystem nämner tre anledningar till varför OEE/TAK är viktigt att 
arbeta med: 

 Det är ett effektivt mätetal som kontinuerligt synliggör hur väl maskinerna 
används i en tillverkningsprocess. 

 Det hjälper till att hitta flaskhalsar i produktionen, vilket leder till bättre 
lönsamhet och ökad konkurrenskraft. 

 Det är en bra metod för att sätta upp mål och är ett bra mått att använda till 
det dagliga förbättringsarbetet. 

2.1.2.1 Tillgänglighet 

Begreppet tillgänglighet syftar till tillgänglig tid för tillverkning exklusive planerade 
stopp. Den tid som då återstår kallas planerad produktionstid. Aktiviteter som leder till 
att sänka tillgänglighetsgraden är de oplanerade stoppen vilket inkluderas av 
verktygsbyte, personalbrist, materialbrist, maskinfel etc. (Axxos 2010) 

2.1.2.2 Anläggningsutnyttjande 

Ett maximalt anläggningsutnyttjandemått kan till exempel vara den teoretiskt 
snabbaste hastigheten eller den högsta hastigheten som någon gång har uppnåtts i 



2. Teori 

 

 

8 

Fredrik Arnesson 

produktion. Aktiviteter som leder till att sänka anläggningsutnyttjandegraden kan till 
exempel vara felinställd hastighet och ej inkörd maskin. (Axxos 2010) 

2.1.2.3 Kvalitetsutbyte 

Ett kvalitetsutbytesmått talar om hur stor del av de producerade enheterna som kan 
säljas till fullt pris. Kvalitetsförluster är de rena kassationerna samt de produkter med 
bristande kvalitet som säljs till rabatterat pris. (Axxos 2010) 

2.1.2.4 De sex stora förlusterna 

Ur faktorerna tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte finns det även 
sex andra förluster som kan kategoriseras enligt figur 3: (Axxos 2010) 

 

Figur 3 – Indelning av ”De sex stora förlusterna” (Axxos 2010) 

 Stopptid 

1. Utrustningsfel och avbrott – Hit hör alla driftstopp som inträffar i 
maskinen och medför till förluster i form av minskad 
produktionsvolym samt ökad förädlingstid. 

2. Ställtid och justeringar – Medför till förlust av produktionstid samt 
till minskad kvalitet. 

 Hastighetsreduktion 

3. Tomgång och småstopp – Hit hör alla stopp som orsakas av 
materialbrist och stopp orsakade av att något stannar en produkts 
matningsutrustning. 

4. Reducerad hastighet – Innebär att en maskin körs i en lägre 
hastighet än vad den är konstruerad för. 

 Kvalitetsförlust 

5. Defekter i processen – Hit hör alla förlusterna som beror på 
kassationer och förlorad produktionstid. 

6. Reducerat utbyte – Förluster som uppstår vid instabila 
igångsättningsprocesser av maskiner. 
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2.1.3 Industrirobot 

Industriroboten har under de senaste åren fått en stor framträdande roll inom 
verkstadsindustrin och då särskilt bland de länder med högavlönad arbetskraft. 
Anledningen till att industriroboten har fått så stor användning är bland annat på 
grund av att man får: 

 En hög och jämn kvalitet 

 En jämn tillverkningsprocess 

 Högre utnyttjandegrad av maskinparken 

 Högre produktivitet 

 Bättre arbetsmiljö och minskad ohälsa 

 Teknisk kunskapshöjande bland operatörer 

 Kortare omställningstider 

 Flexibilitet 

För att rättvist kunna jämföra olika industrirobotar har ISO 9283 – Prestandaredovisning 
och motsvarande provningsmetoder tagits fram. Vid indelning av robotar är det främst 
hanteringskapacitet, arbetsområde och repeteringsnoggrannhet som är av värde. 
(Hågeryd et al. 2005) 

 Hanteringskapacitet – är ett värde som anger högsta tillåtna last för 
industriroboten. 

 Arbetsområde – är det område som industriroboten arbetar inom och beror 
på industrirobotens rotationspunkt och armlängd. 

 Repeteringsnoggrannhet – är ett mått på hur bra industriroboten kan 
uppsöka samma punkt i rymden om och om igen. Den största skillnaden 
utgör repeteringsnoggrannheten. 

2.1.4 Buffertlager 

Ett buffertlager är ett slags mellanlager och är till för att eliminera risktagandet i 
produktionen vid eventuella störningar (Expowera 2009). Buffertlager kan närmast ses 
som ett slags säkerhetslager. 

Det finns flera olika anledningar till att buffertlager används inom produktionen. 
Några av dem kan till exempel vara att: (Hågeryd et al. 2005) 

 Minska risken för att dyra maskiner ska bli stående. 

 Förkorta stilleståndstiden vid omställning. 

 Indikera att något gått snett. 

 Möjliggöra omprioriteringar. 

 Minska verkningar från begränsad driftsäkerhet. 

 Jämna ut belastningar orsakade av icke kända tider. 
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 Samla ihop tillräckligt med detaljer för att nå ekonomisk seriestorlek. 

2.1.5 Omställning  

Med omställning avses aktiviteter för att förbereda och avsluta en operation. 
Aktiviteterna kan innefatta rengöring av maskin och verktyg, inställning och 
provkörning av maskin samt nedtagning av verktyg. (Plan 2010) 

Vid omställning bör fokus ligga på att ha en kort inre omställningstid samt att överföra 
inre omställningstid till yttre omställningstid. En metod som bygger på just det är 
SMED-metoden (eng. Single Minute Exchange of Die). (Hågeryd et al. 2005) 

2.1.5.1 Inre omställning 

Inre omställning görs i maskinen och måste göras i pausen mellan olika detaljpartier. 
Omställningen kan göras antingen manuellt eller automatiskt. (Hågeryd et al. 2005) 

Då en inre omställning görs när maskinen står stilla är det av extra stor vikt att försöka 
hålla de tiderna korta, då den aktiviteten inte skapar något värde för 
tillverkningsprocessen (Ax et al. 2005).  

2.1.5.2 Yttre omställning 

Yttre omställning är omställning som kan göras under tiden maskinen arbetar med en 
detalj och kan göras både manuellt och automatiskt (Hågeryd et al. 2005). 

2.1.5.3 SMED-metoden 

SMED-metoden är en metod för att förbättra omställningseffektiviteten. Metoden 
bygger på två hörnstenar: (Hågeryd et al. 2005) 

 Sortera ut inre omställning från yttre omställning. 

 Övertyga ledningen och medarbetarna om att kortare omställningstider är 
avgörande för företagets lönsamhet och flexibilitet. 

SMED-metoden genomförs i fem steg (Hågeryd et al. 2005): 

1. Analysera nuläget 

2. Separera inre och yttre omställning 

3. Omfördela eller flytta ut 

4. Minimera inre och yttre omställning 

5. Analysera kritiska linjen 

2.1.6 Kvalitet 

2.1.6.1 Vad är kvalitet? 

Ordet kvalitet härstammar från latinets qualitas, som betyder beskaffenhet. Kvalitet är 
ett mångfacetterat begrepp. Här är ett litet urval av vad som menas med kvalitet från 
Bergman och Klefsjös bok Kvalitet från behov till användning (2007): 
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 Conformance to requirements (sve. “Uppfyllande av satta krav”) // Philip Crosby 

 Fitness for use (sve. “Lämplighet för sitt syfte”) // Joseph Juran 

 Quality should be aimed at the needs of the customer, present and future. (sve. ”Kvalitet 
bör syftas till kundbehovet, nu och i framtiden.”) // Edward Deming 

 ”Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs behov eller 
förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk.” // 
ISO 9000:2000 

 Quality is a state in which value entitlement is realized for the customer and provider in 
every aspect of the business relationship. (sve. ”Kvalitet är en ställning i vilket 
värdeberättigande uppdagas för kund och leverantör i alla anseenden i deras 
affärsrelation.”) // Mikael Harry, Six Sigma Academy 

Bergman och Klefsjö (2007) anser att ”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 
tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. 

2.1.6.2 Vad ger kvalitet? 

En förbättrad kvalitet påverkar en organisation på många olika sätt. Bergman och 
Klefsjö (2007) menar att det bland annat ger: 

 Nöjda kunder som gärna återkommer. 

 Lägre personalomsättning och sjukfrånvaro. 

 En bättre position på marknaden. 

 Kortare ledtider. 

 Förutsättningar för kapitalrationaliseringar. 

 Minskade kassations- och omarbetningskostnader. 

 Högre produktivitet. 

 

Figur 4 – Kvalitetskostnad (Jonsson konsult 2010) 
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2.1.6.3 Kvalitetsbegreppet 

Enligt Garvin (1984) ska en organisation inte bara ha en slags syn på 
kvalitetsbegreppet utan olika synsätt behövs i olika delar av organisationen.  Garvin 
delar in kvalitetsbegreppet i fem olika perspektiv: 

 Transcendenta perspektivet – Kvalitet kan inte preciseras men identifieras 
när den upplevs. ”Kvalitet ligger i ögat på betraktaren.” 

 Produktbaserade perspektivet – Kvalitet är mätbart och precist. 

 Användarbaserade perspektivet – Kvalitet bedöms av kunden. 

 Produktionsbaserade perspektivet – Kvalitet är uppfyllnad av toleranser 
och krav i produktionen. 

 Värdebaserade perspektivet – Kvalitet är ett mått som relaterar till en varas 
kostnad och pris. 

2.2 Produktionssystem och produktionssystemsverktyg 

Från början har produktionen byggt på individuella hantverksprestationer. Det var 
först efter amerikanska inbördeskriget då behovet av vapen var stor som man var 
tvungen att börja massproducera och mycket fokus lades då på hur man kunde 
producera mer effektivt. Behovet av massproduktion var det som lade grunden till 
Henry Fords införande av löpande band principen. Vid en sådan löpande band 
produktion betraktades människan närmast som en maskin utan inflytande. Synsättet 
kom senare att benämnas Taylorism efter teknikern som låg bakom principen, 
Frederick Winslow Taylor. (Hågeryd et al. 2002) 

Hågeryd et al. (2002) menar att kraven som ställs på framtida produktionssystem är 
”att med hänsyn tagen till miljö och människor leverera högkvalitativa, kundspecifika 
produkter med mycket kort leveranstid till låg kostnad”. 

I produktionssystem uppkommer ofta beroendeförhållanden av olika slag. 
Beroendeförhållandena formas med hjälp av produktionssystemets utformning och 
layout. (Skärvad & Olsson 2008) 

Skärvad och Olsson (2008) menar att det övergripande ekonomiska målet för 
produktionsfunktionen i ett företag är att åstadkomma värdeförädling av de insatta 
produktionsresurserna. För att uppnå det målet hävdar dem vidare att det i de flesta 
fall är nödvändigt att produktionssystemet utmärks av produktivitet, kvalitet, 
tidseffektivitet och flexibilitet.  

2.2.1 JIT 

JIT-produktion (eng. Just In Time) innebär att man strävar efter att producera varor i 
rätt mängd och vid rätt tidpunkt, varken för tidigt eller för sent. Det ställer bland annat 
krav på små partistorlekar, korta ledtider, flödesorienterat produktionssystem, flexibel 
personal och decentraliserat kvalitetsarbete. 

JIT-produktion kännetecknas av att produktionen är ”sugande”/”dragande”. Det 
innebär att efterföljande arbetsstation får en ny detalj av föregående arbetsstation först 
när den är i behov av en ny. För att göra behovssuget uppmärksammat av den 
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föregående arbetsstationen kan beställningskort användas, s.k. kanban-kort. (Olhager 
2000 och Skärvad & Olsson 2008) 

Fördelarna med JIT-produktion är att PIA reduceras och på så sätt blir det enklare att 
urskilja olika problem i produktionen (Olhager 2000). Nackdelarna med JIT-
produktion är att produktionen blir känsligare för störningar. Störningar kan enligt 
Skärvad och Olsson (2008) uppstå på grund av försäljningsproblem, försenade 
råvaruleveranser, ojämn råvarukvalitet, maskinhaverier, tekniska ofullkomligheter, 
bristfälliga produktionsmetoder etc. 

2.2.2 Jidoka 

Jidoka innebär att felen byggs in i maskinerna. Det innebär att inga defekta produkter 
kan lämna maskinen, vilket i sin tur garanterar maximal produktkvalitet vid alla 
tillfällen. Jidoka medför att störningar kan lösas direkt och fungerar som en möjlighet 
att lära sig hur förbättringar ska göras. (Toyota Forklifts 2010) Med en Jidoka-
produktion kan övervakande personal frigöras då dem endast behövs vid eventuella fel 
på maskinen. Det innebär att en personal kan övervaka flera maskiner samtidigt vilket 
genererar i ökad effektivitet. (Hågeryd et al. 2005) 

2.2.3 Lean produktion 

Lean produktion betyder mager eller resurssnål produktion där man strävar efter att 
göra så mycket som möjligt med så lite resurser som möjligt. Lean produktion innebär 
att allt fokus läggs på minimering av slöseri. Slöseri kan till exempel syfta till tid, 
säkerhetsbrister, material, anställda, transporter och lokaler. (Bergman & Klefsjö 2007 
och Hågeryd et al. 2002) Skärvad och Olsson (2008) menar på att det enda man vill 
öka vid Lean produktion är kundernas valmöjligheter. 

Lean produktion är ett samlingsbegrepp för JIT-produktion och är ett sätt att försöka 
översätta Toyotas framgångsrika produktionssystem till amerikanska förhållanden. 
(Hågeryd et al. 2005) 

2.2.4 TPS 

TPS (eng. Toyota Production System) bygger på två huvudprinciper: JIT- och Jidoka-
produktion. Själva grundfilosofin bygger på konceptet att ett bra tänkande innebär bra 
produkter. (Hågeryd et al. 2005) 

En modell som har fötts ur TPS är Toyotamodellen. Modellen kan användas i stort 
sett alla typer av företag under alla tider och innehåller följande principer: (NyTeknik 
2009) 

 Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av 
kortsiktiga ekonomiska mål. 

 Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 

 Låt efterfrågan styra och undvik överproduktion. 

 Jämna ut arbetsbelastningen. 
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 Stoppa processen om så behövs för att lösa problem, så att det blir rätt från 
början. 

 Standardiserade uppgifter är en bas för ständiga förbättringar och 
bemyndigande av de anställda. 

 Kontrollera visuellt så att inga problem förblir dolda. 

 Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som tjänar din personal och dina 
processer. 

 Odla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär 
andra göra det. 

 Utveckla enastående människor och grupper som följer företagets filosofi. 

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

 Gå och se med egna ögon för att förstå situationen rätt. 

 Fatta beslut långsamt och i samförstånd men genomför dem snabbt. 

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

2.2.5 Agile Manufacturing 

Agile Manufacturing är ett jämnt och snabbt tillverkningssystem som möjliggör 
tillverkning med mycket hög flexibilitet. Begreppet kombineras ofta med Lean, så att 
både jämn och resurssnål produktion erhålls. 

I Agile Manufacturing ställs krav på integrerad produktutveckling, småskalighet, 
modularisering, snabb omställning, minimala ledtider och samarbete mellan strategiska 
partners i nya former. (Hågeryd et al. 2002) 

2.2.6 Kaizen 

Kaizen innebär ständig förbättring där det primära målet är att identifiera och 
eliminera slöseri inom alla områden. Själva grundfilosofin är att inget är så bra att det 
inte kan göras bättre. För att enklare kunna tillämpa Kaizen-filosofin brukar man 
använda sig av redskapet, de fem S:en: Sortera, Sköta om, Systematisera, Standardisera 
och Städa. (Ax et al. 2005 och Hågeryd et al. 2005) Enligt Hågeryd et al. (2002) är byte 
av företagskultur viktigt för att kunna jobba framgångsrikt med Kaizen. 

För att bedriva förbättringsarbete krävs det att det finns tillgång till information. 
Informationen kan tillgås både externt och internt. Den externa informationskällan 
kan vara att man studerar hur andra företag arbetar, så kallad benchmarking, där stort 
fokus läggs på företag som är i kategorin ”bäst i klassen”. Den interna informationen 
kan tillgodoses genom bland annat förslagsverksamhet, intern benchmarking, 
”brainstormingmöten” och från intervjuer med process- och aktivitetsansvariga. (Ax et 
al. 2005) 
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2.2.7 TPM 

TPM (eng. Total Productive Maintenance) fokuserar på integration av underhåll i den 
löpande produktionen. Filosofin baserar sig på aktiviteter för att maximera 
utrustningens effektivitet med hjälp av underhåll från operatörerna själva. Men man får 
även i ett produktionssystem med TPM infört högre kvalitet och säkrare produktion. 
(Bergman & Klefsjö 2007 och Hågeryd et al. 2002) Enligt George et al. (2005) ska 
TPM användas när planerade och oplanerade driftstopp bidrar till dålig effektivitet i 
processcykeln. 

2.2.8 TQM 

TQM (eng. Total Quality Management) syftar till att skapa kvalitet i alla organisationsled i 
ett företag. Det centrala syftet är att uppfylla och allra helst överträffa kundens krav 
och förväntningar genom ett kontinuerligt förbättringsarbete. (Olhager 2000) Bergman 
och Klefsjös (2007) anser att TQM är när ”man ständigt strävar efter att uppfylla, och 
helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett 
kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på 
organisationens processer”. 

Med TQM ska alla medarbetare alltså bli engagerade och få ett kvalitetsmedvetande. 
Hågeryd et al. (2002) menar att bildande av kvalitetscirklar kan vara ett bra redskap för 
det. 

Vid arbete med TQM är det viktigt att ha ledningens engagemang för kvalitetsfrågor. 
För att alla ska dra åt samma håll och ha samma värderingar vad gäller kvalitetsarbete 
är det viktigt att ledningen fastställer företagets kvalitetspolicy och agerar förebilder i 
det praktiska arbetet. (Bergman & Klefsjö 2007) Enligt Hågeryd et al. (2002) handlar 
TQM främst om attitydförändringar inom organisationen. Med ett engagerat ledarskap 
för kvalitet som grund blir det enklare att jobba med de tre hörnstenarna i offensiv 
kvalitetsutveckling; engagemang för kvalitet, användning av vetenskapliga metoder, 
tekniker och verktyg samt ständiga förbättringar (Olhager 2000): 

 Engagemang för kvalitet – Sätt kunden i centrum, inse att kvaliteten alltid kan 
förbättras och få alla till att medverka. 

 Användning av vetenskapliga metoder, tekniker och verktyg – Användning av 
beprövad metodik skapar förutsättningar för ett gemensamt språk för att 
identifiera, analysera och lösa kvalitetsproblem. 

 Ständiga kvalitetsförbättringar – Många små förbättringar kan leda till andra 
små förbättringar där den sammanlagda effekten kan överstiga effekten av en 
enskild stor förbättring. 

2.2.9 Sex Sigma 

Sex Sigma är ett förbättringsprogram som på ett systematiskt vis jobbar med 
processer. Målet är att samla in data från en process och med hjälp av datan som 
underlag fungera som processens variationsreducerare. Begreppet Sex Sigma innebär 
rent symboliskt att målet är att fel i en process inte ska få uppstå mer än 3,4 gånger per 
miljoner möjligheter. 
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Kärnan i Sex Sigma utgörs av arbetsgången för förbättringsarbete; identifiera 
problemet, mät, analysera, förbättra och övervaka (eng. DMAIC - Define, Measure, 
Analyze, Improve, Control). Användning av Sex Sigma är en generellt lång arbetsprocess, 
därför är det viktigt att hela tiden ha högsta ledningens fulla stöd. Utan stöd från 
högsta ledningen är Sex Sigma inget kraftfullt verktyg och får då svårt att nå 
förväntade resultat. 

Användning av Sex Sigma kan i många fall leda till kostnadsreduktion, förbättrad 
kundtillfredsställelse, förhöjd leveransprecision och förbättrat processutbyte. (Bergman 
& Klefsjö 2007) 

2.2.10 Kanban 

Kanban är ett informationssystem där kort används för att berätta när 
produktionsmaterial behöver beställas eller hämtas. Kanbankortets primära uppgift är 
att förmedla information mellan två tillverkningssteg, för antingen tillverkning 
(tillverkningskanban) eller transport (transportkanban) av rätt detalj vid rätt tidpunkt. 
Produktionskanban cirkulerar inom produktionslinen och förser den tillverkande 
arbetsstationen med tillverkningsinformation. Transportkanban används av den 
förbrukande arbetsstationen för att hämta nytt material. 

När utformning av ett kanbansystem sker utnyttjas produkternas strukturer. Det 
innebär att utformningen sker med hänsyn till vilket material som används för 
produkterna och i vilken tillverkningsfas de används. Antalet kanbankort för en artikel 
bestäms av följande formel: 

𝑦 =
𝐷 ∗ 𝐿 ∗ (1 + 𝛼)

𝑎
 

y = Antal kanban 

D = Efterfrågan per tidsenhet 

L = Ledtid 

α = Säkerhetsfaktor 

a = Antal enheter av artikeln i behållaren 

För att implementeringen av de produkter som ska ingå i ett kanbansystem ska vara så 
framgångsrik som möjligt kräver det att: (Hågeryd et al. 2005 och Olhager 2000) 

 Efterfrågan på produkterna ska vara hög och jämn. 

 Produkterna är standardiserade. 

 Leverantörerna har korta, säkra och täta leveranser. 

 Flödesorienterad layout. 
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3. Metod 

etodkapitlet beskriver de metoder jag använt mig av i arbetet. Kritik till valda metoder och 
källor samt arbetets giltighet och tillförlitlighet lyfts fram. 

3.1 Undersökningsmetod 

Vid olika slags undersökningar är det av avgörande betydelse vilken slags 
undersökningsmetod som används. Valet av undersökningsmetod genererar i en 
speciell slags data, därför är det viktigt att veta vad för slags data som är intressant för 
undersökningen. (Halvorsen 1989/1992) Av olika undersökningsmetoder skiljer man 
mellan kvalitativ och kvantitativ metod. 

I mitt arbete kommer jag att använda mig av båda metoderna. 

3.1.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod innebär att insamlandet av data sker med hjälp av undersökningar 
och intervjuer. Den kvalitativa forskningen menar att mätningar som förklaras med 
hjälp av statistik inte är tillräckligt. En kvalitativ metods syfte är att ta reda på hur 
människor upplever och skapar förståelse för saker. (Bell 2005/2006) Alvesson och 
Deetz (2000/2000) menar att den vanligaste kvalitativa metoden är den löst 
strukturerade intervjun. 

I mitt arbete kommer jag att använda mig av kvalitativa metoder i form av intervjuer 
och undersökningar. 

3.1.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod kännetecknas av statistiska slutsatser och experiment. I en 
kvantitativ studie studeras relationer mellan olika statistiskt säkerhetsställda fakta. Den 
kvantitativa metoden bygger på objektiv mätning och är på så sätt mer lättstrukturerad 
än vad den kvalitativa metoden är. Termer som ofta används inom kvantitativ 
forskning är variabler, kontroll, mätning och experiment. (Bell 2005/2006 och Bryman 
1995/1997) 

I mitt arbete kommer jag att använda mig av kvantitativa metoder i form av mätningar. 

3.2 Urval 

3.2.1 Representativt verkligheten 

Alla observationer och mätningar på roboten kommer göras utan urval. Mätningar av 
omställningstider kommer att göras med hjälp av strategiskt urval. En egenskap som 
jag anser vara relevant för mätresultatets validitet är urvalsgruppens 
omställningskunskap av isoleringsmaskinen på L15. 

M 
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3.2.2 Indelning 

Urvalsgruppen är tänkt att delas in i två olika grupper. Den ena gruppen ska bestå av 
samordnare och serviceoperatörer medan den andra gruppen ska bestå av övrig 
personal som innehar omställningskunskap av isoleringsmaskinen på L15. 
Gruppindelningen görs på grund av att det i dagsläget är samordnaren och 
serviceoperatörens uppgift, i första hand, att ställa om maskinerna på L15. 

3.3 Kritik till vald metod 

3.3.1 Flertalet observatörer 

Observationer kommer enbart att göras av mig. Ju fler observatörer desto större blir 
informationsunderlaget. Det innebär att mitt observationsunderlag kan vara i ringaste 
laget och medföra till osäkra beskrivningar av de observerade händelserna. 

3.3.2 Utredarens erfarenhet 

Jag har tidigare jobbat på L15 och erhållit kunskaper motsvarande samordnar- och 
serviceoperatörsroller. Mina förkunskaper är viktiga för att på ett snabbt vis förstå och 
tolka centrala faktorer som analysen bygger på. Bolman och Deal (2003/2005) menar 
att ”det är bara genom erfarenhet som vi kan lära oss hur man korrekt analyserar en 
situation och sedan använder verktygen på rätt sätt”. Mina erfarenheter kan dock 
missgynna analysen då erfarenheterna inte tvunget behöver vara baserade endast på 
vad jag vet utan kan även vara baserade på vad jag tror mig veta. Senge (1990) menar 
att vi lär oss bäst genom erfarenheter, men många av våra beslut får vi aldrig uppleva 
konsekvenserna av. Att inte få uppleva konsekvenserna av sina beslut kan vara en 
bidragande orsak till den fakta jag tror mig inneha genom min erfarenhet. 

3.3.3 Fel i utredningen 

Mätningar av omställningstider kan göras både med och utan personalens vetskap. 
Görs mätningar utan personalens vetskap kan omställningarna bli osmidiga och 
haltande på grund av omprioriteringar som drabbar omställningspersonalen. Det 
medför att mätningarna blir svårare och tar längre tid att göra. Om mätningarna görs 
med personalens vetskap kan det leda till att personalen som ställer om 
isoleringsmaskinen skyndar sig igenom omställningsoperationen och på så sätt erhåller 
tider som ej speglar deras normala omställningstid. 

Data från roboten kan erhållas från robotens tidslogg eller genom att göra egna 
mätningar. Egna mätningar av robotmoment kan vara svåra att göra på grund av att 
momentövergångarna i robotcykeln är så pass smidiga att det är svårt att se vart det 
ena momentet slutar och vart det andra momentet startar. Data från robotens tidslogg 
speglar den senaste operationen samt genomsnittet av de fem senaste operationerna. 
Robotens moment är dock olika långa beroende på vilken kraft den är tvungen att 
transportera med. 
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3.4 Källkritik, validitet och reliabilitet 

3.4.1 Källkritik 

Källkritik handlar om att ta reda på hur trovärdiga olika fynd, dokument och 
informationer är. En viktig aspekt i källkritiken är hur nära källan befinner sig i relation 
till en viss situation. (Befring 1992/1994) Vid val av källor skiljer man mellan två olika 
typer av data; primärdata och sekundärdata. Primärdata är ny data som ej har refererat 
sitt budskap från någon annan medan sekundärdata har refererat sitt budskap från 
någon annan. Exempel på sekundärdata kan vara tidningsartiklar, privata brev, 
företagsredovisningar, offentliga register etc. (Halvorsen 1989/1992) 

Erhållen primärdata i arbetet kan ifrågasättas då intervjuer kan formuleras på så sätt att 
frågorna blir riktade. Av refererad primär- och sekundärdata kan reliabiliteten 
ifrågasättas då tolkningar mellan dem inte kan garanteras vara korrekt.    

3.4.2 Validitet 

Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver vad man vill att den ska 
mäta eller beskriva (Befring 1992/1994). För att säkerhetsställa arbetets validitet 
kommer erhållet underlag stämmas av mot företagets underlag. Underlagets validitet 
kommer att vägas mot vad underlaget ska bygga kring. Sedermera kommer underlag 
med låg validitet och som bygger kring precisa ändamål ogiltigförklaras. 

3.4.3 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på hur precist ett mätvärde är (Befring 1992/1994). Oändligt 
många mätvärden underlättar för att beskriva om ett mätvärde är reliabelt eller inte. 
Reliabiliteten på erhållen data kommer under arbetets gång försöka höjas med hjälp av 
kontinuerliga avstämningar med oberoende insatt personal. 
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4. Genomförande 

enomförandekapitlet beskriver de mätinstrument jag använt mig av i mitt arbete och hur 
insamlad data är behandlad. 

4.1 Mätinstrument 

I min analys använde jag mig av intervjuer och tidsmätningar. Anledningen till mina 
val av mätinstrument är att jag anser mig få ut mest av arbetet med just de metoderna. 
Intervjuerna jag gjort har gjorts på grund av att tiden inte räckt till för att göra utförliga 
och mer korrekta mätningar som tids- och frekvensmätningar etc. På grund av min 
erfarenhet och med hjälp av löst strukturerade intervjuer av vissa i personalen anser jag 
dock att mitt underlag är tillräckligt tillfredsställande att bygga mitt arbete kring. 

4.1.1 Intervju 

Alla gjorda intervjuer i arbetet har varit löst strukturerade och gjorts med samordnare 
och serviceoperatörer samt produktionschef och produktionstekniker på L15. 

4.1.2 Tidsmätning 

På grund av tidsbrist och synergiproblem vad gäller när och av vem omställningarna 
på isoleringsmaskinen görs har det varit svårt att erhålla tillräckligt många mätresultat. 
Jag fick dock tag på omställningstider på isoleringsmaskinen av L15´s 
produktionstekniker. Det var sex mätningar som varierade mellan 18 och 28 minuter 
med en genomsnittlig tid på 21 minuter. Resultaten var tillräckligt överensstämmande 
med mina resultat att det motiverade att använda detta underlag. 

4.1.3 Databehandling 

Sammanställningen av erhållen data renderade inte i något oväntat utan styrkte endast 
de teorier och föraningar som jag hade innan datainsamlingen gjordes. 
Tidsmätningsunderlaget använde jag mig av i mina kostnadskalkyler medan 
intervjuunderlaget användes till att bygga upp idéer och förslag till förbättringar.

G 
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5. Nulägesbeskrivning 

ulägesbeskrivningskapitlet beskriver hur produktionen fungerar på L15. Maskiner 
integrerade i linen och linens cykelprocess beskrivs överskådligt. Här görs även en kort 

presentation av Elmotorverkstadens produktsortiment samt en beskrivning om vad som ligger till 
grund för den ökande automatiseringsgraden inom den svenska tillverkningsindustrin. För att 
underlätta läsning av nulägesbeskrivningskapitlet hänvisas till Bilaga 1 och 5. 

5.1 Line 15 

L15 är den line som står för den överlägset högsta volymen på elmotorverkstaden. Just 
det faktum ställer höga krav på att produktionstakten hela tiden är hög och att linen 
utnyttjas så optimalt som möjligt. 

L15 byggdes upp 2001 och tillverkades av det amerikanska företaget AMT. Linen är 
uppbyggd av två stycken olika conveyersystem (verktygsconveyer och statorconveyer) 
som integreras med varandra. Kommunikationen mellan conveyrarna sköts av ett 
PLC-program (eng. Programmable Logic Controller) i en dator. 

5.1.1 Verktygsconveyer 

Verktygsconveyern är den conveyer som transporterar verktygspalletterna. Det finns 
verktygspalletter för sex stycken olika statortyper, fem stycken för varje statortyp. 
Verktygsconveyern styrs av statorconveyern genom att statorconveyern beställer en 
speciell modell från verktygsconveyern. Beställningen görs från en statorpallett efter 
att statorpalletten passerat beställningsstationen i statorconveyern. Den beställda 
spolningen placeras i en spolningskö och betjänas av ändamålsenlig spolmaskin så 
snart spolmaskinen är tillgänglig. 

Varje verktygspallett spåras i verktygsconveyern för att se vilka operationer som blivit 
utförda. 

Man kan köra två ordrar samtidigt vilket möjliggörs av att det finns dubbel uppsättning 
av bearbetningsmaskiner integrerade i verktygsconveyern. Den dubbla uppsättningen 
underlättar även för effektivare och smidigare orderbyten. 

5.1.1.1 Spårlocksstation 

Spårlocksmaskinerna gör ändamålsenliga spårlock och drar i dessa i rätt 
verktygspallett. Spårlocken är till för att isolera mellan spolningshärva och plåtpaket 
samt spolningshärva och rotor. Spårlocksmaskinens cykeltid är mellan 15 - 30 
sekunder och varierar beroende på hur långa och många spårlocken är som ska skjutas 
upp i verktygspalletten. 

5.1.1.2 Idragningsstation 

Idragninsmaskinerna drar upp verktygspallettens spolningshärva och spårlock i den 
matchande statorn. Den nominella cykeltiden är 20 sekunder. 

N 
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5.1.1.3 Bypass 

Bypassen sorterar och plockar ut statorpalletter som är kopplade till idragningsmaskin 
#2. Den nominella cykeltiden (flytta statorpallett till idragningsmaskin 2) för bypassen 
är 14 sekunder. 

5.1.1.4 Återcirkuleringsconveyer 

Återcirkuleringsconveyern är en förvaringslina för upp till två verktygspalletter. 
Verktygspalletter med fel data skickas till återcirkuleringsconveyern. Om 
verktygspalletten sedan får en matchande beställning sänder systemet in 
verktygspalletten i verktygsconveyern igen. 

5.1.1.5 I- och urlastningsstation (verktygsconveyer) 

I- och urlastningsstationen i verktygsconveyern används när man laddar och lastar av 
verktygspalletter. Om en verktygspallett inte är aktiv i systemet lyfts verktygspalletten 
upp i stationen och väntar tills en operatör tar in den i verktygstorget manuellt. 

5.1.1.6 Hiss-station till och från spolstation 

Vid hiss-stationen till spolmaskinen läser systemet av verktygspalletten och bestämmer 
om den palletten ska gå in i spolmaskinen. Hiss-stationen från spolmaskin används när 
spolningshärvan är klar. 

5.1.1.7 Spolstation 

Spolmaskinen spolar kopparhärvor till ändamålsenlig verktygspallett. Cykeltider 
varierar mellan 30 - 70 sekunder ca. Cykeltiden beror på spolmaskinens 
rotationshastigeht, antal trådar och härvor samt hur många lindningar per härva en 
stator har. 

5.1.2 Statorconveyer 

Statorconveyern är den conveyer som transporterar statorpalletterna. Det finns tjugo 
stycken statorpalletter för varje statortyp. 

Varje statorpallett spåras i statorconveyern för att på så sätt bearbetas i rätt ordning 
och informera operatörerna när statorn och/eller ordern är klar. 

5.1.2.1 Mätkontrollsstation 

I mätkontrollstationen kontrollmäts de isolerade plåtpaketen för att säkerhetsställa att 
de håller rätt mått. 

5.1.2.2 Förformningsstation 

Förformningspressen är den första formningsfasen av statorn och formar främst 
statorns härva på insidan.  

5.1.2.3 Mellanformningsstation 

Mellanformningspressen är den andra formningsfasen av statorn och ger statorn en 
form för att enklare kunna bearbeta den i arbetsstationen. 
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5.1.2.4 Arbetsstationer 

Det finns sex stycken arbetsstationer vars uppgift är att fasisolera och koppla 
statorerna. Arbetsstationerna är utrustade med ett svängbord för att på så sätt reducera 
egna väntetider i processen. 

5.1.2.5 Visionkamera 

En visionkamera är installerad mellan sista arbetsstationen och slutformningsstationen 
för att säkra att felindexerade plåtpaket inte passerar. Visionkameran går efter ett målat 
streck och underlättar en hög kvalitetsnivå då visionkameran garanterar att det inte kan 
bli några felaktiga idrag i idragningsstationen på grund av felindexeringar. 

5.1.2.6 Slutformningsstation 

Slutformningspressen ger den slutgiltiga formen av statorn. Det finns sex stycken olika 
pressverktyg. 

5.1.2.7 I- och urlastningsstation (statorconveyer) 

I- och urlastningsstationen i statorconveyern är den position som robotcellen jobbar 
med när den jobbar mot statorconveyern. Vid denna stationen sköts statorpallettbyten 
samt i- och urlastning av plåtpaket och färdiga statorer. 

5.1.3 Arbetsmoment utanför conveyersystemet 

5.1.3.1 Isoleringsstation 

Vid isoleringsstationen isoleras plåtpaket. Det finns två uppsättningar 
isoleringsmaskiner; en isoleringsmaskin som endast isolerar plåtpaket med 
innerdiamter 89 mm och en isoleringsmaskin som isolerar övriga plåtpaket som L15 
kör. 

5.1.3.2 Inbana 

Det finns två inbanor på L15. Inbanans fungerar som en ingående buffert av isolerade 
plåtpaket och knyts med hjälp av roboten direkt till statorconveyern. 

5.1.3.3 Bandageringsstation 

Bandageringsmaskinen bandagerar de färdiglindade statorerna. Bandageringsmaskinen 
är utrustad med ett rundbord, vilket gör att roboten kan lämna och hämta 
färdigbandagerad stator samtidigt som en annan stator blir bandagerad. 
Bandageringsmaskinen bandagerar båda sidorna av statorn samtidigt. 

5.1.3.4 Utbana 

Utbanan är ett mellanlager av bandagerade statorer som ska till avsyning. 

5.1.3.5 Avsyningsstation 

Vid avsyningsstationen kontrolleras statorerna visuellt och med hjälp av tolkar för att 
säkerhetsställa kvalitetskraven. 
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5.1.3.6 Teststation 

I linens teststation utförs det slutgiltiga testet av statorn. I testet ingår resistans-, 
isolations-, stötspännings- och fasföljdsmätningar. Det är den sista kontrollstationen 
innan statorn går vidare för att impregneras. 

5.2 Elmotorverkstadens produktsortiment 

5.2.1 Stator 

Statorn (se Figur 5) är den fasta delen i en elmotor. Statorns utförande skiljer sig åt 
beroende på om den ska driva en växelströmsmotor eller en likströmsmotor. Vid drift 
av en växelströmsmotor är statorn försedd med lindningar medan den vid drift av en 
likströmsmotor är försedd med magnetpoler. (Nationalencyklopedin 1995) 

 

Figur 5 – Tvärsnitt av dränkbar pump (Inpaper International 2001) 

5.2.2 Nivåvippa 

Nivåvippan (se Figur 6) är en vätskereglerare och används i par, ofta i anslutning med 
en  pumpstation. Den ena nivåvippan styr vätskeansamlingens bottennivå medan den 
andra nivåvippan styr toppnivån. Vätskereglaget styrs med hjälp av en mikrobrytare 
inne i nivåvippan. När båda nivåvipporna är i lodrätt tillstånd är mikrobrytaren 
aktiverad och pumpningen avslutas. När vätskan har stigit så högt att båda 
nivåvipporna har erhållit ett horistontalt läge är båda mikrobrytarna avaktiverade och 
pumpen börjar arbeta igen. (Flygt 2010) 

Stator 

Pumphjul 

Rotor 
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Figur 6 – Nivåvippa (Flygt 2010) 

5.3 Verkstadsindustrin 

5.3.1 Verkstadsindustrin globalt 

Verkstadsindustrin i världen har två ansikten. Hur den ser ut beror helt på landets 
samhällsekonomi är uppbyggd. Under årens lopp av ökad industrialisering så har det 
vuxit fram två indelningsfack för kategorisering av länder i världen. Det handlar om 
hög- och lågkostnadsländer i form av arbetskraftskostnad. (Hågeryd et al. 2005) 

5.3.1.1 Högkostnads- kontra lågskostnadsländer 

Högkostnadsländerna har mer och mer fått se sin produktion flytta ut ur landet till 
förmån för lågkostnadsländer. Den främsta orsaken till det är strävan efter att 
producera till så låga kostnader som möjligt. Andra bidragande orsaker kan vara att 
produktionen ska komma närmare marknaden eller att legala handelshinder 
förekommer etc. Det är främst arbetsintensiv tillverkning som flyttas till 
lågkostnadsländer. Hågeryd et al. (2005) menar att nuvarande konkurrenssituation 
kommer bli större i framtiden samtidigt som produktionskostnaderna kommer öka i 
lågkostnadsländerna. De tror dock att hela processen kommer att ta mycket lång tid 
och att under denna tiden kommer bli svårt att behålla tillräckligt hög 
produktionskompetens för att reversera processen på ett ekonomiskt riktigt sätt. 

Det som gör lågkostnadsländerna så pass konkurrenskraftiga är de stora inslagen av 
billig manuell arbetskraft. Med billig arbetskraft erhålls även hög flexibilitet i systemet 
och man slipper göra dyrare investeringar. Det är dock inte möjligt att tillverka allt 
med hjälp av manuell arbetskraft. När det gäller tillverkning av mer komplexa 
produkter, det vill säga produkter som kräver avancerad produktionsteknik eller små 
mikroskopiska produkter, är det svårare att tillämpa manuell arbetskraft för att 
färdigställa dem. Då kan det istället vara läge att använda sig av högautomatiserade 
produktionssystem. Problemet med sådana system är dock att det är svårt att erhålla 
en acceptabel investeringsnivå, hög effektivitet, hög tillgänglighet och hög flexibilitet. 
För att få bukt på de problemen finns det ett begrepp där det talas om att ha rätt 
automatiseringsnivå. Rätt automatiseringsnivå är när systemet drivs av både manuell 
och automatisk arbetskraft i större eller mindre grad för att erhålla balans i 
investeringskostnad och flexibilitet. (Hågeryd et al. 2005) Rätt automatiseringsnivå är 
enligt Hågeryd et al. (2005) något som högkostnadsländer har stora förutsättningar att 
konkurrera med. 
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5.3.2 Verkstadsindustrin i Sverige 

Den svenska verkstadsindustrin har länge levt på framgångsvågor efter andra 
världskriget. Efter kriget var efterfrågan på råvaror och produkter stor. Sverige med 
oskadda industrier hade då ett försprång gentemot sina konkurrenter vars industrier 
var helt sönderslagna. Idag står dock den svenska verkstadsindustrin för den största 
utmaningen i dess historia. Den största anledningen till det är den ökade 
globaliseringen. Skärvad och Olssons (2008) syn på vad globalisering är och vad det 
drivs fram av är följande: 

Globaliseringen innebär att geografiska avstånd minskar i betydelse. 
Globalisering drivs fram av ökad avreglering, sänkta 
transportkostnader och allt bättre möjligheter för global 
kommunikation främst tack vare Internet. 

Sverige är en ytterst liten ekonomi och har litet inflytande i världsekonomin. Små 
ekonomier är ofta beroende av specialisering och ett internationellt handelsutbyte. Det 
internationella handelsutbytet stärktes när Sverige gick med i EU. Genom EU-
medlemskapet har Sverige tillgång till EU:s inre marknad och de fyra friheterna: fri 
rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Sverige importerar och exporterar 
mycket av sina varor, även utanför EU, vilket gör att man är starkt beroende även av 
de ländernas marknader. Verkstadsindustrin i Sverige står för drygt hälften av den 
svenska exporten och bidrar med ca 20 % av Sveriges totala BNP. 

 

Figur 7 – Sveriges handelsutbyte stärktes efter att landet gick med i EU (Azrafshan 2009) 

Många svenska företag utkontrakterar delar av sina företag. Det behöver dock inte 
nödvändigtvis betyda att arbetskraft flyttas ut ur landet. I många fall har det visat sig 
att utlandsetableringar bidragit till att öka sysselsättningen i hemlandet. (Hågeryd et al. 
2005 och Skärvad & Olsson 2008) 
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6. Resultat 

esultatkapitlet presenterar de förslag som jag kommit fram till i min analys. Det görs även en 
omställningsundersökning av isoleringsmaskinen med hjälp av SMED-metoden. 

I min analys av robot och isoleringsmaskin har fokus lagts på att reducera indirekt 
operatörstid, det vill säga helt i linje med arbetets syfte och mål. Analysen har renderat 
i tre stycken lösningsförslag: 

1. Integrering av robot och isoleringsmaskin 

2. Inköp av isolerade plåtpaket 

3. Integrering av isoleringsmaskin och statorconveyer 

På grund av fokus på indirekt operatörstid och det faktum att omställning av 
isoleringsmaskin inte går att automatisera med dagens utrustning så har även 
tidsmätningar av olika arbetsmoment vid isoleringsmaskinen gjorts. Omställningstiden 
är av intresse för att kunna reducera den med hjälp av effektivare 
omställningsförfarande. Tiden för de olika isoleringsmomenten är av intresse för att 
räkna på den fördelat avlagda tiden vid isoleringsmaskinen. 

Enligt data erhållen från robotens tidslogg (se Bilaga 2) är robotens utnyttjandegrad 
drygt 30 %. Av data erhållen från egna mätningar och tidigare gjorda mätningar på 
företaget (se Bilaga 4) visar det sig att den tid det tar att isolera ett plåtpaket varierar 
mellan 40 - 90 sekunder. Tidsskillnaden beror på hur många kilspår plåtpaketen har 
samt om man använder lyfthjälpmedel eller inte. Av den fördelade isoleringstiden 
ligger 15 - 28 % på omställning och justering. Det är tid som ej går att ta bort utan 
bara reducera. Den övriga tiden, det vill säga 72 - 85 %, är tid som indirekt personal 
isolerar, förflyttar och markerar paket. Det är tid som eventuellt kan automatiseras (se 
Kapitel 6.1). 

Av mätningarna kan man konstatera att sysselsättningsgraden vid isoleringsmaskinen 
är mellan 26 - 49 % av den totala tiden. 7 % är omställnings- och justeringstid medan 
19 - 42 % är isoleringstid. Med isoleringstider mellan 40 – 90 sekunder, en 
personaltimkostnad på 400 SEK samt en budgeterad takt på 1200 statorer i veckan så 
ligger mankostnaden vid isoleringsmaskinen mellan 256 000 – 576 000 SEK per år 
exklusive 101 600 SEK per år för omställning och byte av material. Av presenterade 
tider är inte tider för pall- och materialhantering medräknad då det har varit svårt att få 
ut tillräckligt reliabla mätvärden för det. Pall- och materialhantering innefattar flyttning 
av material, ta bort pallkrage, mellanläggsskivor och korrosionspapper. Det är dock 
aktiviteter som i dagsläget skulle inrymmas bland de aktiviteter som är svåra att 
automatiseras. 

6.1 Integrering av robot och isoleringsmaskin 

Vid integrering av robot och isoleringsmaskin är tanken att isoleringsmaskinen ska 
vara i direkt anslutning till roboten (se Figur 8). Isoleringsmaskinen och 
bandageringsmaskinen har samma processfunktion, det vill säga att båda maskinerna 
kan skötas både automatiskt och manuellt. För att implementera för manuell körning 
av isoleringsmaskinen, samtidigt som inte roboten och därmed produktionsflödet ska 
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stanna, ska en flyttbar grind avgränsa området mellan isoleringsmaskin och robot samt 
inbanans inlastningsstation och robot. 

För att automatisera förloppet mellan robot och isoleringsmaskin behöver roboten 
integreras med en pallplats. Pallplatsens placering ska vara i nära anslutning till 
isoleringsmaskinen för att minimera robotens rörelser. 

För att kunna hitta och avläsa robotens arbetsområde ska roboten vara utrustad med 
en visionkamera. Visionkameran hjälper roboten med att se hur plåtpaketen är 
placerade i pallen samt om korrosionspapper, pallkrage eller mellanläggsskiva behöver 
tas bort. 

Plåtpaketets yttersida är utrustad med styrspår. Styrspåren ser olika ut och är 
strukturerade på olika vis beroende på vilken statorsort som körs. Styrspåren ska för 
alla sorter passa med plåtpaketspallettens styrstift och för vissa sorter ska styrspåren 
även passa med isoleringsmaskinens platta. Vid en del sorter passas dock 
isoleringsmaskinens platta mot kilspåren på plåtpaketets innersida. Visionkameran 
skulle kunna fungera som en hjälpindexerare i dessa fall. 

Aktivering av isoleringscykel i maskinen sköts med hjälp av en induktiv givare med ett 
väntsvar längre än robotens. 

Med en annan utformning av isoleringsstationsområdet behöver även inbanan få en 
annan utformning. Roboten ska kunna nå både ingående och utgående position på 
inbanan. En U-formad inbana, med en återcirkuleringsbana för plåtpaketspalletterna 
under inbanan, skulle därför vara att föredra. Antalet plåtpaketspalletter förblir 20 st 
vilket innebär en ingående buffert på lika många. Den ingående bufferten binder inget 
större kapital samtidigt som det underlättar för oväntade störningar. 

 

Figur 8 – Integrering av robot och isoleringsmaskin 
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6.1.1 Cykelbeskrivning av robot och isoleringsmaskin 

 

Figur 9 – Cykelbeskrivning av robot och isoleringsmaskin 

6.2 Inköp av isolerade plåtpaket 

Under arbetet väcktes tanken om att köpa in isolerade paket. Underlag för detta har 
dock varit svårt att få tag på. Men jag tycker det är en punkt som är värd att 
kontrolleras. 

Vid inköp av isolerade plåtpaket blir belastning på indirekt personal mindre. 
Arbetsmoment som försvinner är omställning, materialbyte och isolering. Förflyttning 
och markering av isolerat plåtpaket är dock moment som fortfarande finns kvar och 
belastar den indirekta personalen. Enligt egna tidsmätningar är isoleringsmaskinens 
nominella isoleringscykel 30 sekunder. Av given data (se Bilaga 4) innebär det att ITT 
W&WW kan göra besparingsvinster för mankostnaden för omställning, materialbyte 
och för maskinens isoleringscykel med ca 293 600 SEK per år. Det implicerar mot en 
mankostnadsbesparing på 5,10 SEK per genomsnittligt plåtpaket. 

6.3 Integrering av isoleringsmaskin och statorconveyer 

Vid tidigare arbete på L15 och under examensarbetestiden har jag ofta frågat mig 
varför de har utformat och gjort saker på vissa sätt på linen. En av dessa 
frågeställningar är varför de inte har integrerat linens isoleringsmaskin direkt i 
statorconveyern. Frågeställningen känns vid en första tanke svår att utföra. Jag tycker 
dock den känns så pass adekvat att den bör lyftas fram som en förslagspunkt. 

6.4 Tidsreduktion vid omställning av isoleringsmaskin 

I mitt arbete med att reducera omställningstiden vid isoleringsmaskinen har jag använt 
mig av SMED-metoden (se 2.1.5.3 SMED-metoden). 

Pallplats

•Hämta plåtpaket från pallplats

Isoleringsmaskin

• Lämna plåtpaket till isoleringsmaskin

•Hämta isolerat plåtpaket från isoleringsmaskin

Inbana

• Lämna isolerat plåtpaket till inbana

•Hämta isolerat plåtpaket från inbana

Statorconveyer

• Lämna isolerat plåtpaket till statorconveyer
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6.4.1 Analysera nuläget 

Vid analys av nuläget har jag kategoriserat vilka omställningsmoment som ingår vid 
omställning av isoleringsmaskin, de är i tur och ordning: 

1. Säkerhetsställa materialtillgång - För att på ett snabbt och smidigt sätt 
kunna göra omställning av isoleringsmaskinen är det viktigt att erforderligt 
material finns tillgängligt vid ämnat mellanlager vid L15. Om det inte skulle 
finnas material är personal tvungen att hämta det från lager eller 
förtillverkning vilket medför till ett osmidigt ställ. 

2. Byta material – Ej erfordrat material avskiljs från maskinen och nytt material 
tillsätts. 

3. Byta verktygsmagasin – Verktygsmagasin från föregående order byts mot 
verktygsmagasin för nästkommande order. 

4. Byta pinne – Pinne från föregående order byts mot pinne för kommande 
aktuella order. 

5. Byta platta - Platta från föregående order byts mot platta för kommande 
aktuella order. 

6. Inställning av pappersbredd – Pappersbredd för ny order ställs in. 

7. Inställning av maskinbord – Maskinbordet ställs in så att platta, 
verktygsbord och pinne överensstämmer med varandra. 

8. Fixering av platta – Plattans kugghjul fixeras med maskinens drivande 
kugghjul. 

9. Inkörning – Inkörning à en cykel görs för att mata fram isoleringspappret till 
sin rätta position och för att få till isoleringspapprets vikning. 

10. Förebyggande underhåll (FU) av tidigare använt verktyg – FU görs på 
använd pinne, platta och verktygsmagasin för att bedriva god kvalitet vid 
framtida körningar.  

6.4.2 Separera inre och yttre omställning 

Vid analys av vilka omställningar som är inre eller yttre ställ gjordes indelning enligt 
bilaga 3. 

6.4.3 Omfördela eller flytta ut 

Vid granskning av inre ställ fann jag att inga inre ställ gick att flytta ut. Den aktuella 
fördelningen av isoleringsmaskinens ställmoment anser jag tillgodose ett smidigt och 
effektivt omställningsförfarande. 

6.4.4 Minimera inre och yttre omställning 

För att minimera inre och yttre omställningstider har jag uppmärksammat följande 
ställmoment: 
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Säkerhetsställa materialtillgång – Isoleringsmaterial ska alltid finnas tillgängligt vid 
L15:s mellanlager. Införande av transportkanban skulle kunna vara ett sätt att 
säkerhetsställa materialtillgången vid isoleringsstationens mellanlager. 

Byta material – Isoleringspapper från förtillverkningen ska hålla en så pass låg 
toleransnivå på pappersbredden att riktvärden på isoleringsmaskinen ska underlätta för 
en snabb pappersinställning (bredd och vikning). Riktvärdena ska gå att få tag på via 
orderns operationsbeskrivning. 

Byta verktygsmagasin – Inga anmärkningar. 

Byta pinne – Varje pinne ska ha en mätskala ingraverad på sig. Mätskalan ska mätas 
mot den maskindel som pinnen monteras mot. Syftet med mätskalan är att pinnen ska 
monteras utan att behöva göra efterjusteringar. Mätvärdet ska gå att finna i 
statortypens operationsbeskrivning. 

Byta platta – Varje platta ska ha en förinställd markering som passas mot markering 
på isoleringsmaskin. Syftet med en förinställd markering är att plattan ska monteras 
utan behov av efterjusteringar. 

Inställning av pappersbredd – Inga anmärkningar. 

Inställning av maskinbord – Använda ändamålsenliga passbitar. 

Fixering av platta – Inga anmärkningar. 

Inkörning – Inga anmärkningar. 

Förebyggande underhåll (FU) av tidigare använt verktyg – FU görs på använd 
pinne, platta och verktygsmagasin för att bedriva god kvalitet vid framtida körningar. 
Görs vid behov, det vill säga efter visuell granskning. Visuell granskning ska göras vid 
varje verktygsbyte. 

6.4.5 Analysera kritiska linjen 

Den kritiska linjen är den omställningsföljd som tar längst tid. Omställningen har alltid 
gjorts av en operatör och det är just denna omställning som tar längst tid. Den kritiska 
linjens framräkning är beroende av hur omfattande olika omställningsmoment är. Till 
exempel kan FU ta olika lång tid beroende på underhållets omfattning. Dessutom kan 
oändligt många justeringar göras. 

Om erforderligt material saknas vid isoleringsstationens mellanlager och FU behöver 
göras kan tider på 2 och 5 min adderas till de erhållna omställningsdata från L15´s 
produktionstekniker (se Bilaga 4). Den kritiska linjen vid omställning av 
isoleringsmaskin blir då 28 min (se Figur 10). 

 

Figur 10 – Kritiska linjen vid omställning av isoleringsmaskin 

  

Hämta material

(2 min)

FU

(5 min)

Omställning

(21 min)
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7. Diskussion 

iskussionskapitlet lyfter fram för- och nackdelar för de förslag som blivit presenterade i 
resultatkapitlet. För- och nackdelar jämförs med teorier och tidigare studier.  

7.1 Integrering av robot och isoleringsmaskin 

En integrering av robot och isoleringsmaskin skulle medföra att ITT W&WW kan 
frigöra indirekt personal från isoleringsmomenten. Med möjlighet att både kunna köra 
automatiskt och manuellt ökar de samtidigt produktionens effektivitet och flexibilitet. 
Vid en eventuell överbeläggning på roboten kan personal gå in och avlasta den genom 
manuell isolering. Alternativt kanske de kan programmera in så att man kan bestämma 
om roboten ska isolera eller inte. Om det är mycket isolerade plåtpaket på inbanan 
kanske det inte är av värde att isolera mer just när roboten är överbelagd. Istället kan 
man vänta och låta roboten isolera igen först när produktionsflödet uppvisar ett 
jämnare flöde. Ett ojämnt produktionsflöde kan uppstå då det kommer flera färdiga 
statorer i rad till statorconveyerns i- och urlastningsstation, vid större orderbyten med 
statorpallettbyten som följd, kvalitetsbrister, felprioriteringar etc. 

I dagsläget finns det två isoleringsmaskiner på L15. En gammal isoleringsmaskin som 
enbart isolerar plåtpaket till en plåtpaketsdiameter och en nyare isoleringsmaskin som 
isolerar resten av plåtpaketsdiametrarna. Verktygen till de två isoleringsmaskinerna är 
inte funktionella till båda vilket medför till att ITT W&WW behöver köpa in verktyg 
om man ska köra med en isoleringsmaskin hela tiden. Ett problem är dock 
kvalitetskraven på de isolerade plåtpaketen. På vissa isolerade plåtpaket är det krav på 
att isoleringens låsning ska medföra till minimalt spel av isoleringen. Det ställer höga 
krav på materialets kvalitet och isoleringsmaskinens inställningar. Materiella 
kvalitetsbrister som beror på isoleringens spel är skiftande längder av isoleringspapper 
och plåtpaket. Kan ITT W&WW implementera ett stabilt omställningsförfarande utan 
justeringar skulle en automatisering kunna fungera. Den gamla isoleringsmaskinen har 
dock inte så höga kvalitetskrav vad gäller isoleringens spel, samtidigt står den 
plåtpaketsdiametern som isoleringsmaskinen isolerar för den största efterfrågan på 
linen. 

Ett alternativ kan vara att ha den gamla isoleringsmaskinen integrerad med roboten 
medan den nyare sköts manuellt (se Figur 11). Ett programmeringstryck via systemets 
pekskärm skulle då kunna ställa in om operatören vill lasta på de isolerade plåtpaketen 
vid antingen den gamla eller nyare isoleringsmaskinen. 

Det är dock tveksamt om arbetsytan är tillräckligt stor för att både pallplats och 
isoleringsmaskin ska få plats där. Ett annat hinder kan vara robotens utformning med 
visionkamera. Tekniken finns där, men vad kostar den och går den att implementera 
på den befintliga roboten. 

D 
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Figur 11 – Utformning av två olikt verkande isoleringsmaskiner 

7.2 Inköp av isolerade plåtpaket 

Om ITT W&WW bestämmer sig för att köpa in isolerade plåtpaket är det, enligt mig, 
främst en kostnads- och kvalitetsfråga. Det faktum att aktiviteten inte verkar för en 
höjd utnyttjandegrad hos roboten anser jag inte göra någonting om uträkningar visar 
att det görs en kostnadsreducering med hjälp av aktivitetens införande. 

Enligt gjorda uträkningar (se Bilaga 4) är mankostnaden 5,10 SEK per genomsnittligt 
plåtpaket. I kostnaden är inte materialkostnader inräknade. Om ITT W&WW låter en 
underleverantör isolera plåtpaketen kommer påläggskostnader tillkomma på utfört 
arbete och använt material. Å andra sidan behöver ITT W&WW inte lagerföra 
ingående isoleringsmaterial längre och isolerade plåtpaket behöver inte ligga lika länge i 
råvarulager som oisolerade plåtpaket. Kan ITT W&WW säkerhetsställa en hög kvalitet 
samtidigt som påläggskostnaderna svarar mot att vara mindre än de 
kostnadsreduceringarna de gör, i och med outsourcingen, anser jag att ITT W&WW 
bör överväga att köpa in isolerade plåtpaket istället för att isolera dem själva. 

7.3 Integrering av isoleringsmaskin och statorconveyer 

Med en integrerad isoleringsmaskin i statorconveyern höjs inte utnyttjandegraden i 
roboten, samtidigt försvinner den ingående bufferten och systemet blir känsligare för 
störningar. Om ITT W&WW ser över möjligheten att ha en isoleringsmaskin 
integrerad i statorconveyern skulle jag vilja se att isoleringsmaskinen fungerar som 
dagens spårlocksmaskiner på L15 gör. Det innebär att, innan statorpalletten kommer 
fram till isoleringsstationen ska den gå förbi en givare som ger signal till 
isoleringsmaskinen att börja isolera en laddning isoleringskilar. När sedan plåtpaketet 
kommer fram till isloleringsstationen ska isoleringens klippningscykel vara färdig. 
Isoleringskilarna skjuts då samtidigt upp i plåtpaketet och det isolerade plåtpaketet går 
sedan vidare till mätkontrollstationen. 
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7.4 Isolerade plåtpaket integrerade med robot 

Med vägda för- och nackdelar för de olika förslagen har ett nytt förslag dykt upp. 
Förslaget bygger på de båda förslagen Integrering av isoleringsmaskin och robot och Inköp av 
isolerade plåtpaket. 

Köper man in isolerade plåtpaket behöver en indirekt personal arbeta med att markera 
och placera dem på inbanan. Samtidigt svarar det för en oförändrad utnyttjandegrad 
hos roboten. Vid integrering av isoleringsmaskin och robot är det stora och eventuellt 
dyra investeringar som behöver göras. 

Det nya förslaget (se Figur 12) bygger på att ha isolerade plåtpaket i en pall i direkt 
anslutning till roboten. Det innebär att den ingående bufferten av isolerade plåtpaket 
förflyttas till pallen istället för inbanan. En visionkamera behövs dock förmodligen för 
att indexera de isolerade plåtpaketen rätt i statorpalletterna. Med isolerade plåtpaket 
som är fixerade och positionerade i pallen på ett förutbestämt och kravmässigt sätt 
skulle förmodligen inte en visionkamera behövas. 

Systemet kräver mindre arbetsyta samtidigt som man erhåller en renare arbetsplats. 
Tiden för den indirekta personalen reduceras kraftigt, dock höjs inte robotens 
utnyttjandegrad. 

Istället för att köpa in isolerade plåtpaket skulle ITT W&WW kunna införa ett 
automatiserat stationssystem där en robot, integrerad med flera olika 
isoleringsmaskiner, isolerar plåtpaketen. Med ett sådant stationssystem skulle ITT 
W&WW kunna ta bort indirekt tid på fler liner än bara L15. 

 

Figur 12 – Isolerade plåtpaket i direkt anslutning till robot 
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7.5 Slutdiskussion 

Syftet med rapporten var att ta fram beslutsunderlag åt ITT W&WW angående 
frigörande av indirekt personal vid line 15:s isoleringsstation. Syftet skulle underbyggas 
av att höja robotens utnyttjandegrad och reducera omställningstiden vid line 15:s 
isoleringsmaskin. Med framtagna förslagspunkter har rapportens syfte uppfyllts. 

Att investera i ett nytt system kräver mycket planering och förhoppningsvis kan mina 
förslag vara till nytta för ett framtida slutgiltigt beslut om vad som ska göras med 
processens utseende vid L15:s ingående produktionssystem. Jag rekommenderar starkt 
att man snarast tar tag i de förslagspunkter jag lagt fram i rapporten vad gäller 
reducering av omställningstid vid isoleringsmaskinen. Med ett nytt precisare och 
klarare omställningsförfarande kan man eliminera justering och inkörningstid vid 
omställning till ny order. 



8. Referenser 

 

 

36 

Fredrik Arnesson 

8. Referenser 

Litteratur: 

Alvesson, M. & Deetz, S. (2000/2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod (översättning S-
E. Torhell). Lund. Studentlitteratur. Upplaga 1. ISBN 91-44-01165-2. [Delvis baserad 
på ursprunglig titel: Doing Critical Management Research] 

Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H. (2005). Den nya ekonomistyrningen. Malmö. Liber. 
Upplaga 3:3. ISBN 978-91-47-07585-0. 

Befring, E. (1992/1994). Forskningsmetodik och statistik (översättning S. Andersson). 
Lund. Studentlitteratur. Upplaga 1. ISBN 91-44-37631-6. [Ursprunglig titel: 
Forskningsmetode og statistikk]. 

Bell, J. (2005/2006). Introduktion till forskningsmetodik (översättning B. Nilsson). Lund. 
Studentlitteratur. Upplaga 4. ISBN 978-91-44-04645-7. [Ursprunglig titel: Doing your 
research project]. 

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2007). Kvalitet från behov till användning. Lund. 
Studentlitteratur. Upplaga 4:2. ISBN 978-91-44-04416-3. 

Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2003/2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap 
(översättning A. Holmqvist). Lund. Studentlitteratur. Upplaga 3:4. ISBN 978-91-44-
03495-9. [Ursprunglig titel: Reframing Organizations – Artistry, Choice and Leadership]. 

Bryman, A. (1995/1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (översättning 
B. Nilsson). Lund. Studentlitteratur. Upplaga 1. ISBN 91-44-00265-3. [Ursprunglig 
titel: Quantity and Quality in Social Research]. 

Garvin, D. A. (1984). What does product quality really mean? Sloan Management Review, 
Höstnumret, sid. 25-43. 

George, M. L., Rowlands, D., Price, M. & Maxey, J. (2005). The Lean Six Sigma Pocket 
Toolbook. New York. McGraw-Hill. ISBN 0-07-144119-0. 

Halvorsen, K. (1989/1992). Samhällsvetenskaplig metod (översättning S. Andersson). 
Lund. Studentlitteratur. Upplaga 1. ISBN 91-44-36621-3. [Ursprunglig titel: Å forske på 
samfunnet]. 

Hågeryd, L., Björklund, S. & Lenner, M. (2002). Modern produktionsteknik del 1. Malmö. 
Liber. Upplaga 2:3. ISBN 978-91-47-05091-8. 

Hågeryd, L., Björklund, S. & Lenner, M. (2005). Modern produktionsteknik del 2. Malmö. 
Liber. Upplaga 2:1. ISBN 91-47-05226-0. 

Ljung, J., Nilsson, P & Olsson, U. E. (2007). Företag och marknad. Lund. 
Studentlitteratur. Upplaga 3:2. ISBN 978-91-44-03477-5. 

Nationalencyklopedin. (1995). SMY - SYREM Band 17. Uppslagsord: Stator. Höganäs. 
Bra Böcker. ISBN 91-7024-619-X. 

Olhager, J. (2000). Produktionsekonomi. Lund. Studentlitteratur. Upplaga 1:12. ISBN 
978-91-44-00674-1. 

Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of Learning Organization. New 
York. Doubleday/Currency. Upplaga 1. ISBN 0-385-26095-4. 



8. Referenser 

 

 

37 

Fredrik Arnesson 

Skärvad, P-H. & Olsson, J. (2008). Företagsekonomi 100. Malmö. Liber. Upplaga 14:1. 
ISBN 978-91-47-08971-0. 

Ågren, C. (1976). Stenberg-Flygt AB. Från bysmedja till storindustri.  

Elektroniska källor: 

Axxos. OEE/TAK. http://www.axxos.com/svenska/forbattringsarbete/oeetak/. 
Hämtad: 100526 kl. 11:30. 

Azrafshan, A. EU, vem ska man kryssa i?. 
http://ashtiazrafshan.wordpress.com/2009/03/page/2/. Hämtad: 100521 kl. 00:40. 

Bokföringstips. Tips för din bokföring. 
http://www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/matt-genomloppstid.aspx. 
Hämtad: 100428 kl. 15:10. 

Eagle Fountains. http://www.eaglefountains.com/EFS2000.htm. Hämtad: 100516 kl. 
11:05. 

Expowera. Ekonomiska konsekvenser. 
http://www.expowera.se/mentor/inkop/inkop_teknik_konsekvenser.htm. Hämtad: 
100412 kl. 13:00. 

Flygt. ENM 10. http://www.flygt.se/1265013.asp. Hämtad: 100523 kl. 23:30. 

Inpaper International. Honeywell´s New Control Technology Unifies Process, Machinery and 
Drives Control. http://www.inpaper.com/magzines/inpaper/oct-dec-y1k/t-
watch2.htm. Hämtad: 100523 kl. 23:35. 

ITT Corporation. About. http://www.itt.com/about. Hämtad: 100420 kl. 15:45. 

Jonsson konsult. Q-Skola: ...vi börjar med några definitioner.... 
http://www.jonssonkonsult.se/02_q-skola/2041_sida_start_q-skola.htm. Hämtad: 
100510 kl. 20:30.  

Novotek. OEE/TAK - System som fungerar!. http://www.battreoeetak.nu#VADOEE. 
Hämtad: 100526 kl. 11:25. 

NyTeknik. Produktionschefen: Nästa steg pågår hela tiden. 
http://www.nyteknik.se/nyheter/automation/article632417.ece. Hämtad: 100413 kl. 
13:00. 

Plan. Omställning. http://www.plan.se/content/omstaellning-0. Hämtad: 100412 kl. 
11:50. 

Toyota Forklifts. Jidoka. http://www.toyota-
forklifts.se/Sv/company/TPS/Pages/Jidoka.aspx. Hämtad: 100413 kl. 12:25. 

Water Online. ITT Water & Wastewater – Flygt products. 
http://www.wateronline.com/ecommcenters/ittflygt.html. Hämtad: 100516 kl. 11:00. 

Muntliga källor: 

Andersson, R. Statorlindare. ITT W&WW AB. Intervju. Löpande intervjuer. Våren 
2010. 

http://www.axxos.com/svenska/forbattringsarbete/oeetak/
http://ashtiazrafshan.wordpress.com/2009/03/page/2/
http://www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/matt-genomloppstid.aspx
http://www.eaglefountains.com/EFS2000.htm
http://www.expowera.se/mentor/inkop/inkop_teknik_konsekvenser.htm
http://www.flygt.se/1265013.asp
http://www.inpaper.com/magzines/inpaper/oct-dec-y1k/t-watch2.htm
http://www.inpaper.com/magzines/inpaper/oct-dec-y1k/t-watch2.htm
http://www.itt.com/about
http://www.jonssonkonsult.se/02_q-skola/2041_sida_start_q-skola.htm
http://www.battreoeetak.nu/#VADOEE
http://www.nyteknik.se/nyheter/automation/article632417.ece
http://www.plan.se/content/omstaellning-0
http://www.toyota-forklifts.se/Sv/company/TPS/Pages/Jidoka.aspx
http://www.toyota-forklifts.se/Sv/company/TPS/Pages/Jidoka.aspx
http://www.wateronline.com/ecommcenters/ittflygt.html


8. Referenser 

 

 

38 

Fredrik Arnesson 

Arnesson, K. Business Controller. ITT W&WW AB. Intervju. Löpande intervjuer. 
Våren 2010. 

Classon, M. Statorlindare. ITT W&WW AB. Intervju. Löpande intervjuer. Våren 2010. 

Fredriksson, D. Statorlindare. ITT W&WW AB. Intervju. Löpande intervjuer. Våren 
2010. 

Hasslestad, J. Produktionstekniker. ITT W&WW AB. Intervju. Löpande intervjuer. 
Våren 2010. 

Petersson, H. Statorlindare. ITT W&WW AB. Intervju. Löpande intervjuer. Våren 
2010. 

Wahlman, J. Produktionschef. ITT W&WW AB. Intervju. Löpande intervjuer. Våren 
2010. 

Öman, J. Statorlindare. ITT W&WW AB. Intervju. Löpande intervjuer. Våren 2010. 



9. Bilagor 

 

 

 

39 

Fredrik Arnesson 

9. Bilagor 

Bilaga 1: Tillverkningsprocess L15 

Bilaga 2: Cykellogsdokumentation robotcell 

Bilaga 3: Separera inre och yttre ställ vid isoleringsmaskin 

Bilaga 4: Kostnadskalkyler 

Bilaga 5: Bildserie till nulägesbeskrivningskapitlet 



 

 

I 

Fredrik Arnesson 

Bilaga 1 (Antal sidor: 1) 

Tillverkningsprocess L15 

5

4

1

3

6

7

8

10

11

2

9

M arkp lan
Verkstad, L15 (0,5 – 22 kW)

1. Spårisoleringsmaskin
2. Robot
3. Spolmaskin
4. Spårlocksmaskin
5. Idragningsmaskin
6. Förformningspress
7. Mellanformningspress
8. Arbetsstation
9. Slutformningspress

10. Bandageringsmaskin
11. Test



 

 

I 

Fredrik Arnesson 

Bilaga 2 (Antal sidor: 1) 

Cykellogsdokumentation robotcell 

Robotcell - cykellogg (23 mars 2010) 

 

Tid 
 

 
Dagar Timmar Minuter Sekunder S:a sekunder 

Väntat på line 0 3 46 0 13560 

Väntat på bandageringsmaskin 0 0 23 59 1439 

Väntat på inbana 0 0 5 24 324 

Tid i automode 0 6 21 0 22860 

Tid i felmode 0 0 14 27 867 

Tid i manuell mode 0 0 0 49 49 

Total tid 0 6 35 76 23776 

Utnyttjandegrad robotcell [%] 
    

32,97 

      Robotcell - cykellogg (6 april 2010) 

 

Tid 
 

 
Dagar Timmar Minuter Sekunder S:a sekunder 

Väntat på line 1 12 35 32 131732 

Väntat på bandageringsmaskin 0 5 37 18 20238 

Väntat på inbana 0 1 33 45 5625 

Tid i automode 2 15 59 10 230350 

Tid i felmode 0 0 46 38 2798 

Tid i manuell mode 0 1 16 2 4562 

Total tid 2 16 121 50 237710 

Utnyttjandegrad robotcell [%] 
    

31,58 

      Robotcell - cykellogg (9 april 2010) 

 

Tid 
 

 
Dagar Timmar Minuter Sekunder S:a sekunder 

Väntat på line 0 15 12 7 54727 

Väntat på bandageringsmaskin 0 1 42 55 6175 

Väntat på inbana 0 0 5 7 307 

Tid i automode 1 1 56 1 93361 

Tid i felmode 0 1 47 32 6452 

Tid i manuell mode 0 0 16 39 999 

Total tid 1 2 119 72 100812 

Utnyttjandegrad robotcell [%] 
    

34,44 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝑇𝑖𝑑 𝑖 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑑𝑒 − 𝑉ä𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑖𝑑 𝑖 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑑𝑒
 ∗ 100 
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Bilaga 3 (Antal sidor: 1) 

Separera inre och yttre ställ vid isoleringsmaskin  

Ordning Aktivitet Inre ställ Yttre ställ 

1 
Säkerhetsställa 
materialtillgång 

 X 

2 Byta material X  

3 Byta verktygsmagasin X  

4 Byta pinne X  

5 Byta platta X  

6 
Inställning av 
pappersbredd 

X  

7 
Inställning av 
maskinbord 

X  

8 Fixering av platta X  

9 Inkörning  X 

10 
Förebyggande underhåll 
(FU) av tidigare använt 

verktyg 
 X 
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Bilaga 4 (Antal sidor: 2) 

Kostnadskalkyler 

Mankostnad/timme: 400 SEK 
Isoleringscykel exkl. manuellt arbetsmoment: 30 sek 
Isoleringscykel inkl. manuellt arbetsmoment: 40 – 90 sek 

1. a) Produktionstid/vecka förmiddagsskift (06.00 – 13.36, mån – fre, 20 min 
rast/dag): 

 7,6 −  
1

3
  ∗ 5 ≈ 36,3 𝑡𝑖𝑚 

b) Produktionstid/vecka eftermiddagsskift (13.30 – 22.30, mån – tor, 20 min 
rast/dag): 

 9 −  
1

3
  ∗ 4 ≈ 34,7 𝑡𝑖𝑚 

c) Sammanlagd produktionstid/vecka 2-skift: 

36,3 + 34,7 = 71 𝑡𝑖𝑚 

2. Budgeterad produktionstakt: 1 200 st/vecka 

a) Produktionstakt/timme: 
1200

71
≈ 16,9 𝑠𝑡 

b) Produktionstakt/år: 

4 ∗ 12 ∗ 1200 = 57 600 𝑠𝑡 
c) Min. isoleringstid(inkl. manuellt arbetsmoment)/år: 

  
2
3 ∗ 57 600 

60
= 640 𝑡𝑖𝑚 

d) Max. isoleringstid(inkl. manuellt arbetsmoment)/år: 
 1,5 ∗ 57 600 

60
= 1 440 𝑡𝑖𝑚 

e) Isoleringstid(exkl. manuellt arbetsmoment)/år: 
0,5 ∗ 57 600

60
= 480 𝑡𝑖𝑚 

f) Min. isoleringskostnad(inkl. manuellt arbetsmoment)/år: 

640 ∗ 400 = 256 000 𝑆𝐸𝐾 
g) Max. isoleringskostnad(inkl. manuellt arbetsmoment)/år: 

1440 ∗ 400 = 576 000 𝑆𝐸𝐾 
h) Isolerinskostnad(exkl. manuellt arbetsmoment)/år: 

480 ∗ 400 = 192 000 𝑆𝐸𝐾 

3. Omställning av isoleringsmaskin: 21 min 
Antal omställningar på 68 dagar: 58 st 
a) Antal omställningar/år: 
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68

58
 ∗ 5 ∗ 4 ∗ 12 ≈ 281 𝑠𝑡 

b) Antal omställningstimmar/år: 

 
21

60
 ∗ 281 ≈ 98 𝑡𝑖𝑚 

c) Omställningskostnad/år: 

98 ∗ 400 = 39 200 𝑆𝐸𝐾 

4. Byte av material (nominella mätvärden) 
- tejp 1,5 min 8 ggr/dag 
- papper 5 min 5 ggr/dag 
- lam. papper 2 min 1 ggr/dag 
a) Materialbytes- och justeringskostnad/år (tejp): 

 8 ∗ 5 ∗ 4 ∗ 12 ∗ 1,5 

60
∗ 400 = 19 200 𝑆𝐸𝐾 

b) Materialbytes- och justeringskostnad/år (papper): 
 5 ∗ 5 ∗ 4 ∗ 12 ∗ 5 

60
∗ 400 = 40 000 𝑆𝐸𝐾 

c) Materialbytes- och justeringskostnad/år (lam. papper): 
 1 ∗ 5 ∗ 4 ∗ 12 ∗ 2 

60
∗ 400 = 3 200 𝑆𝐸𝐾 

5. a) Omställnings- och justeringskostnad/år: 

39 200 + 19 200 + 40 000 + 3 200 = 101 600 𝑆𝐸𝐾 

6. a) Min. fördelad total tid vid isoleringsmaskin (isolera): 

 
640

71 ∗ 4 ∗ 12
 ∗ 100 ≈ 19 % 

b) Max. fördelad total tid vid isoleringsmaskin (isolera): 

 
1 440

71 ∗ 4 ∗ 12
 ∗ 100 ≈ 42 % 

c) Fördelad total tid vid isoleringsmaskin (omställning el. materialbyte): 
98 + 48 + 100 + 8

71 ∗ 4 ∗ 12
∗ 100 ≈ 7 % 

d) Min. fördelad isoleringstid (isolera): 

 
256 000

256 000 + 101 600
 ∗ 100 ≈ 72 % 

e) Max. fördelad isoleringstid (isolera): 

 
576 000

576 000 + 101 600
 ∗ 100 ≈ 85 % 

7. a) Min. mankostnad/st (manuell isolering): 

 
256 000 + 101 600 

57 600
 = 6,21 𝑆𝐸𝐾 

b) Max. mankostnad/st (manuell isolering): 

 
576 000 + 101 600 

57 600
 = 11,76 𝑆𝐸𝐾 

c) Mankostnad/st (isoleringsmaskinens isoleringscykeln): 

 
192 000 + 101 600 

57 600
 = 5,10 𝑆𝐸𝐾 

d) Mankostnad/st (automatisk isolering): 

 
101 600 

57 600
 = 1,76 𝑆𝐸𝐾 
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Bilaga 5 (Antal sidor: 5) 

Bildserie till nulägesbeskrivningskapitlet 

  

 Verktygspallett med spolhärvor Spårlocksmaskin 

  

Idragningsmaskin som drar i spårlock  Bypass till idragningsmaskin #2 
och spolhärva i plåtpaketet 

      

 Återcirkuleringsconveyer Verktygstorg 
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Spolning av härva samtidigt som färdigspolad härva transporteras ut via spolstationens 
utgående hiss 

 

 Mätstation Förformningsstation 
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Mellanformningsstation 

  

 Arbetsstation Slutformningsstation 
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Robot plockar färdig stator från statorconveyerns i- och urlastningsstation. 

 

 Äldre isoleringsmaskin Nyare isoleringsmaskin 

 

Robot plockar isolerat plåtpaket från  Bandageringsmaskin 
inbana #2. Bredvid är inbana #1. 
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Bandagerade statorer på utbana 

 

 Avsyningsbänk Teststation och lagring för vidare transport 
  till impregnering 
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