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Abstract

Improvement of the Manufacturing Process for
Hydraulic Cylinders at Edvins Larssons Mekaniska AB

Gustav Grönhaug

This thesis is a part of Automationsutmaningen which is a program 
supported by Tillväxtverket, the program focus on helping small to 
medium large manufacturing businesses in need of automatization and 
flexible solutions to their processing line. Via Robotdalen in 
Västerås a pilot study in robot automatization was conducted at 
Edvin Larssons Mekaniska AB (ELMAB), a manufacturer of hydraulic 
cylinders and industrial grapples. ELMAB want to reduce the manual 
handling of materials and reduce their need for personnel, they also 
want to develop and meet future requirements.
The purpose of this project is to find what process in the 
manufacturing chain that is most suitable to a solution in 
automatization and thereafter come up with suggestions and develop 
concepts that fulfill set requirements. The pilot study will act as 
basis to an investment and show if a solution is profitable. The 
pilot study focus on the manufacturing of hydraulic cylinders and 
the processes lathe, grinding, washing and coating.
The main parts of the report are status analysis and improvement 
suggestions. The status analysis was conducted through visits and 
thorough studies of the manufacturing process. Literature studies in 
production management and industrial robotics have been very 
important to increasing knowledge and understanding on what to look 
for in the status analysis and how to draw conclusions for the 
improvement suggestions.
The status analysis concluded that washing, coating and lathing all 
could use improvements but that only coating and lathing would 
benefit from a solution in automatization. Further analysis 
concluded that lathing was most beneficial to a solution.

Based on a requirements analysis, three concepts on robot cells were 
developed. All concepts focused on keeping the robot cell flexible. 
The solution is focused on the difficulty on letting an operator 
work inside the robot cell at the same time as the robot handles a 
different lathe within the cell or if there is a another solution 
that solves the problem. The solution has to work within a safety 
aspect. The solution is a portable robot with a built in safety 
solution. The solution leads to saved personnel costs and increases 
efficiency to the lathes within the cell. The investment has a 
payback time in less than three years. 
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I 

 

Sammanfattning 

Examensarbetet är en del av automationsutmaningen, ett program stöttat av 

Tillväxtverket riktat till små och medelstora tillverkande företag i behov av automation 

och nya flexibla lösningar. Via Robotdalen har en automationsförstudie utförts hos 

Edvins Larssons Mekaniska AB (ELMAB) som är en tillverkare av gripklor och 

hydraulcylindrar. ELMAB vill minska den manuella hanteringen vid tillverkningen 

samt minska sitt behov av personal. De vill även utvecklas och klara framtida krav. 

Målet med arbetet har varit att med hjälp av en nulägesanalys finna den process i 

tillverkningskedjan som bäst lämpar sig för en automationslösning och därefter utveckla 

ett lösningsförslag. Förstudiens rapport ska fungera som ett investeringsunderlag och 

visa en lösning som minskar den manuella hanteringen och är ekonomiskt lönsam. 

Förstudien tittar bara på tillverkningen av hydraulcylindrar och processerna för svarv, 

slip, tvätt och måleri. Förstudiens arbetsgång ska gå att applicera på andra 

tillverkningsprocesser. 

Rapportens största delar är nulägesanalys och förbättringsförslag. Nulägesanalysen har 

genomförts med hjälp av studiebesök och noga undersökningar av 

tillverkningsprocessen. Litteraturstudier i produktionsledning och industriell robotteknik 

har varit viktiga moment för att öka förståelsen och kunskapen inför nulägesanalysen 

och utvecklingen av lösningsförslagen men även för att säkerställa att rätt saker 

undersöks och korrekta slutsatser kan dras. 

Nulägesanalysen visade att tvätt-, måleri- och svarvprocesserna alla kan förbättras men 

att bara måleri och svarv lämpar sig för en automationslösning. Behovet av en 

slipprocess visade sig minska efter en förändring av svetsmetoden. Vidare analys visar 

att svarven är den process som är mest gynnsam vid en automatisering.  

Utifrån en kravanalys utvecklades tre olika koncept på robotceller som alla bygger på en 

hög flexibilitet. Problemet att lösa var hur en operatör kan arbeta i robotcellen samtidigt 

som roboten inte står outnyttjad, detta ur ett säkerhetsperspektiv. Delfråga var om 

operatören verkligen måste vara i robotcellen samtidigt eller om det finns en annan 

lösning. Lösningen blev en flyttbar robot med en inbyggd säkerhetslösning. Lösningen 

leder till sparade personalkostnader och en effektivitetsökning på svarvarna som 

hanteras av roboten. Investeringen i robotcellen har en återbetalningstid på under tre år.  
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Förord 
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Universitet. 
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1 Inledning 
Examensarbetet kom till som en del av Automationsutmaningen, ett program stöttat av 

Tillväxtverket som riktar sig till tillverkande företag i behov av automation, både 

traditionell och de med användning av nya flexibla lösningar som adresserar blandad 

produktion med kortare seriestorlekar. Det är Robotdalen i Västerås som hjälper 

företagen att kopplas ihop med studenter/examensarbetare att utföra 

automationsförstudier. Denna rapport baseras på en förstudie utförd hos Edvins 

Larssons Mekaniska AB (i rapporten kallad ELMAB). 

1.1 Bakgrund 
Edvins Larssons Mekaniska AB (ELMAB) är ett mindre tillverkande företag lokaliserat 

i Dala-Järna i Dalarna. De har en lång erfarenhet av att utveckla och producera 

hydraulcylindrar och gripklor. ELMAB är ett familjeföretag med cirka 60 anställda. År 

2016 hade ELMAB en omsättning på cirka 70 miljoner och målet 2017 är en 

omsättning på cirka 80 miljoner SEK. De har ett visst antal standardprodukter men den 

största tillverkningen sker mot beställning och önskemål av kund. Vissa komponenter i 

hydraulcylindrarna är dock standardiserade. Försäljningen sker främst nationellt, 98 % 

av kunderna är lokaliserade i Sverige. Deras strategi är att förse svenska och europeiska 

kunder med högkvalitativa hydraulcylindrar och gripklor. Där kvalitet på produkt, 

leverans och service är nyckelfraser de jobbar efter. (Edvin Larssons Mekaniska, 2017) 

Hydraulcylindrar står för den absolut största delen av produktionen. Processkedjan för 

tillverkningen av hydraulcylindrar hos ELMAB är följande: kap-svarv-svets-slip-tvätt-

montering-provtryck-målning-paketering, i den ordningen. 

1.2 Problembeskrivning 
ELMAB står inför ett nybygge av en verkstadslokal (de kommer även fortsätta använda 

den gamla) och satsar mycket för att även i framtiden kunna vara ett lönsamt företag. De 

har därför insett att en automatisering och förbättring av tillverkningen är viktigt. En 

investering inom automatisering har redan skett i form av två svetsrobotar samt en 

automationslösning för delar av svarvprocessen. När investeringen av svetsrobotarna 

gjordes var det eftersom kundens krav inte längre gick att tillgodose med en manuell 

svetsning och de känner nu att en automatisering av andra processer är nödvändig för att 

klara av framtida konkurrens. De vill även minska sitt beroende av personal och 

möjlighet att klara tuffare kvalitetskrav när beläggningen ökar. Idag drabbas 

produktionen vid till exempel sjukdom då flera stationer är beroende av att ha viss 

personal hos sig. 

I dagsläget huserar ELMAB i mycket trånga lokaler där många processer samsas om en 

liten yta. Flöden krockar med varandra och rör sig längs onödiga sträckor. Layouten och 

flöden kommer dock att ändras i och med nybyggnationen och en lösning på de 

problemen är redan i rullning. Layouten i den nya lokalen kan komma att påverkas av 

resultatet i förstudien.  

I alla delar av produktionen sker väldigt mycket manuella lyft. Inom i stort sett alla 

processer ska små som stora hydraulcylindrar lyftas, det är något som ELMAB vill se 

en minskning av.   
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1.3 Syfte och mål 
Uppdraget går ut på att finna den process i tillverkningskedjan som bäst lämpar sig för 

en automationslösning, i form av framtida ekonomisk vinning och en minskning av 

manuell handpåläggning i produktionen. Förstudien ska sedan kunna fungera som ett 

investeringsunderlag inför en eventuell automatisering. 

Målet med examensarbetet är att ta fram och presentera en förstudie som ska fungera 

som ett investeringsunderlag som tydligt ska visa om det finns en lönsamhet för Edvin 

Larssons Mekaniska AB att investera i en automationslösning för någon av de angivna 

processerna. Det ska framgå genom en ekonomisk kalkyl tillsammans med slutsatser 

och rekommendationer. Ytterligare ska rapporten även innehålla rekommendationer på 

förbättringar för övriga undersökta processer.  

Ytterligare ett mål är att presentera resultatet hos ELMAB, presentationen ska göras i 

Microsoft PowerPoint eller ett liknande verktyg och innehålla en simulering i 

Robotstudio ABB. 

De förväntade resultaten av förstudien är: 

 En lösning som minskar den manuella hanteringen av detaljer, t.ex. olika lyft. 

 Ekonomisk kalkyl som visar på lönsamhet och payback-tid.  

 Kapacitet och bemanning av föreslagen lösning, inklusive simulering. 

 Beskrivning av för- och nackdelar med föreslagen lösning samt 

rekommendationer. 

1.4 Avgränsningar 
Förstudien gäller bara tillverkningen av hydraulcylindrar. I uppgiften ingår det att finna 

och välja ut de processer i tillverkningskedjan som ska ingå i förstudien, detta gjordes 

tillsammans med beställaren (ELMAB) under examensarbetets början. De processerna 

som omfattas av förstudien är svarv, slip, tvätt och målning.  

Alla processer som undersöks kommer inte att få lösningsförslag, utan det är de som 

visar sig mest lämpade i nulägesanalysen samt utifrån vad ELMAB önskar. Likaså 

gäller simulering och ekonomisk kalkyl, dessa delar görs endast på det konceptförslag 

som ELMAB bedömer mest intressanta. 

Simuleringen omfattar endast det enklaste flödet och inte eventuella situationer som kan 

uppstå utöver det. Kapacitet räknas utifrån det. 

1.5 Metodik 
Projektet och förstudien är indelat i olika delmoment. Det första momentet är att utföra 

en nulägesanalys. Nulägesanalysen görs för att lära känna processen och verksamheten, 

även vissa angränsande delar. Nulägesanalysen ska innehålla en processkartläggning, 

bemanning och kapacitet samt en tidsstudie och störningsanalys för processen. För att 

utföra nulägesanalysen kommer några Lean-verktyg att användas. Ett av dem är 

TUE/TAK. Det är en mätmetod för att mäta hur effektivt en produktionsanläggning 

utnyttjas. (Bicheno, 2009) Informations-/datainsamlingen kommer att ske med hjälp av 

ett företagsbesök, intervjuer/samtal med ansvariga och operatörer hos ELMAB. 

Litteraturstudier kommer göras för att få insyn i hur en process bör fungera enligt Lean 
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och för att få kunskap om vad i processen som är viktigt att titta på, litteraturstudier görs 

även för att utöka kunskapen om vad som krävs för en automatisering. Flöden 

undersöks delvis, främst för att ta fram produkternas väg genom produktionen och för 

att se hur de kan ändras i och med en automatisering. Produkternas flöde kommer att 

visas med hjälp av spaghettidiagram. Tillgängligt material från ELMAB i form av 

orderloggar och dokumentation av layouter etc. kommer också att utnyttjas. Många av 

de tabeller och siffror som används grundar sig ur mätvärden från en slumpmässigt vald 

vecka från vårens produktion. 

Utifrån nulägesanalysen kommer förbättringsförslagen att tas fram, detta även med 

hjälp av exjobbarens och kundens kompetens. En kravanalys och kravlista kommer att 

utföras för att visa hur kraven uppfylls av förslagen. Kravlistans utformning och 

viktning utgår från en mall från Robotdalen. Förbättringsförslagen presenteras genom 

att visa ett layoutarbete för före-efter situation, bilder och tabeller. Förbättringsförslagen 

ska visa på fördelar och nackdelar mot dagens lösning, påverkan på tider och kapacitet 

samt innehålla ekonomi som visar kostnader och intäkter. Lösningen ska även simuleras 

i Robotstudio ABB inför presentation hos ELMAB. Investeringsanalysen ska innehålla 

en grov intäkts- och kostnadskalkyl, visa på payback-tid och eventuella andra vinster. I 

slutet av förstudierapporten ska slutsatser och rekommendationer presenteras. Med hjälp 

av en powerpointpresentation ska resultaten sedan presenteras hos ELMAB. Metoder 

som kommer användas för att ta fram lösningsförslag är bland annat 5xVarför, tester av 

layouter i Robotstudio och samtal med operatörer och ansvariga på ELMAB för att höra 

deras förslag och tankar. 
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2 Teori 
Det här kapitlet ska öka förståelsen för vidare läsning i rapporten. Uttryck som Lean och 

några av de verktyg och metoder som används förklaras utförligare.  

2.1 Lean 
Lean är ett sätt att arbeta på som går ut på att minimera slöserier och arbeta smartare, 

det grundar sig i att bara ha delar i produktionen som skapar värde för kunden. Att gå 

och hämta material i andra sidan av fabriken eller korrigera defekta produkter är till 

exempel något som inte skapar ett värde för kunden. Fokus ligger på ständiga 

förbättringar av arbetssätt och rutiner, det ska bli rätt från början och fungera i ett 

långsiktigt perspektiv. (Bicheno, 2009) 

Lean kommer från Japan och har ett ursprung i företaget Toyotas produktion, ett första 

namn för Lean var Toyota Production Systems (TPS). Det är inom TPS som grunden 

för automatisering lades. I TPS uppkom ett uttryck som kallas ”jidoka”, det innebär att 

en maskin kan avgöra om detaljer är defekta eller godkända och om en detalj är defekt 

stannar maskinen. På grund av detta fungerar det bra för att direkt finna rotorsaken till 

ett problem eftersom maskinen som orsakar det stannar. Jidoka brukar även kallas för 

automation med mänsklig intelligens. (Lean Enerprise Institue, 2017) 

Inom Lean har det utvecklats flera olika verktyg för att enkelt kunna övervaka eller 

undersöka hur en process fungerar. Några av verktygen är TAK/TUE, 5xVarför och 

Spaghettidiagram. (Bicheno, 2009) 

2.1.1  TAK/TUE 

TAK-mätning används för att mäta hur effektivitet en produktionsanläggning utnyttjas. 

TAK/TUE (total utrustnings effektivitet) kan bland annat användas för att hitta 

outnyttjad potential i produktionen. TAK står för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande 

och kvalitetsutbyte och bygger på de sex stora tidsförlusterna för att ta fram ett värde. 

Processen undersöks för att finna dessa tidsförluster och sedan delas de in under 

kategorierna tillgänglighet, anläggningsutnyttjande eller kvalitetsutbyte enligt följande:  

Tillgänglighet:  

1. Utrustningsfel och avbrott 

2. Ställtid och justering 

Anläggningsutnyttjande/Operationseffektivitet 

3. Reducerad hastighet 

4. Tomgång och småstopp 

Kvalitetsutbyte  

5. Defekter i processen 

6. Reducerat utbyte, uppstartsförluster 

Et procentvärde fås därefter för varje kategori genom att ställa förlusterna mot ett 

”optimalvärde” eller maxvärde. När ett värde finns för T, A och K multipliceras de ihop 
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och ger då ett TAK-värde, ett värde på utrustningseffektiviteten. TAK-mätning kan 

göras på hela processen, på en cell eller på en maskin.  

(Bicheno, 2009) 

2.1.2 Rotfelsanalys (RCA) 

Rotfelsanalys är en metod som är vanligt vid kvalitetsarbete, speciellt inom Lean. 

Tanken är att finna grundorsaken till problem och då förhindra att det återkommer. 

Istället för att lösa problem tillfälligt eller att lägga till ett nytt moment för att fixa till en 

detalj ska rotfelsanalysen finna grunden till problemet och därmed borde processen 

kunna förbättras. Ett mycket enkelt verktyg inom RCA är 5xVarför, det innebär att vid 

problem eller ett möjligen onödigt arbetsmoment/arbetssätt ställa frågan Varför? fem 

gånger. Efter fem gånger med frågan varför anses då rotorsaken vara funnen. Ett 

exempel på detta finns i avsnitt 4.1. 

2.1.3 Spaghettidiagram 

Ett spaghettidiagram visar hur rörelsen ser ut i lokalen, hur produkternas flöde är samt 

hur operatörerna rör sig genom lokalen. Ett spaghettidiagram tas fram genom 

observationer. I rapporten används spaghettidiagrammet främst för att visa produkternas 

väg genom anläggningen före och efter resultat. (Bicheno, 2009) 

2.2 Payback-tid 
Payback-metoden används för att beräkna lösningsförslagens återbetalningstid även 

kallat payback-tid. Det är en metod som används för att visa hur snabbt en investering 

har betalat av sig själv, när investeringen har tjänat in hela investeringskostnaden. 

Payback-metoden som används i rapporten är den enklare varianten utan kalkylränta, 

 T = G / a      (1) 

där T är payback-tiden, G är grundinvesteringen och a det årliga 

inbetalningsöverskottet.  

Om kalkylräntan (k) ska tas i hänsyn används formeln 

 𝑇 =  −
ln (1−

𝐺

𝑎
𝑘)

ln (1+𝑘)
.     (2) 
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3 Nulägesanalys –  

Kartläggning och kravinsamling 
För att lära känna processen och verksamheten görs en nulägesanalys. I nulägesanalysen 

studeras de olika processerna i tillverkningen för att finna var det finns möjlighet till 

förbättring och vilken av de olika processerna att gå vidare med i studiens senare skede, 

konceptgenereringsfasen. Nulägesanalysen kommer även studera bemanning och 

kapacitet och innehålla bland annat TAK-mätningar på de olika processerna. TAK, eller 

TUE som det också kallas, står för total utrustnings kapacitet och är ett mått på hur 

effektivt en produktionsanläggning utnyttjas (Bicheno, 2009). Även flöden och layouter 

kommer undersökas i det här kapitlet. Det är här eventuella problem och förluster 

kommer att noteras likaså icke värdeskapande processer och arbetssätt, det som inte 

bidrar till något värde för kund. Nulägesanalysen kommer sedan att ligga till grund för 

förbättringsförslagen. 

3.1 Processbeskrivning och produkter 
För att få en klar bild över de processer som ingår i förstudien undersöks hur de olika 

stationerna fungerar. Det som undersöks är vilka maskiner och verktyg som används, 

materialhanteringen, arbetsrutiner och om det är något som inte fungerar eller fungerar 

mindre bra. Även flöden och layouter undersöks. 

3.1.1 Flödesschema och layouter 

I bild 3.1 går det att se layouten över den nuvarande lokalen tillsammans med ett 

spaghettidiagram över produkternas flöde genom produktionen. 

 

Bild 3.1. Spaghettidiagram nuvarande lokal 

Det syns att ganska tydligt att de rör sig mycket onödiga sträckor samt att vägarna möts 

väldigt mycket. Tillsammans med de trånga passagerna i verkstaden är det ett stort 

problem. Bland annat kommer materialet in längst bort i verkstaden för att sedan röra 

sig igenom hela lokalen och passera flertalet processer innan råmaterialet når första 

stationen, svarven. Detta i lokaler där två truckar eller palldragare inte kan mötas. 

Layouten är ett problem som har en lösning på gång. I och med en nybyggnation 
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kommer flera processer att få en ny lokal, huvudsakliga layouten för den nya lokalen ses 

i bild 3.2. 

 

Bild 3.2. Layout ny lokal 

Layouten är framtagen av en konsult inom produktionsstyrning och processerna svarv 

och svets kommer att flytta dit till hösten 2017. Det öppnar upp för att förbättra 

layouten i den gamla lokalen och förbättra flödet genom processerna. Även mer yta 

kommer att finnas tillgänglig för vissa processer då ommöblering är möjlig. Layouten i 

den nya lokalen är inte låst utan resultatet från förstudien kan påverka utformningen.  

Bild 3.3 visar flödesschemat för tillverkningen av hydraulcylindrar. De processer som 

undersöks i förstudien är Svarv, Slip, Tvätt och Målning.  

3.1.2 Svarv 

Svarven är en av de första processerna i tillverkningen av hydraulcylindrar. 

Svarvstationen består av 10 stycken CNC-svarvar varav en hanteras av en Fanuc robot i 

en robotcell från Mora Automation och Robotteknik AB (Mora Automation och 

Bild 3.3. Flödesschema tillverkning hydraulcylindrar 
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Robotteknik, 2017). Fyra av dessa CNC-svarvar är utrustade med en stångautomat. Med 

stångautomat innebär det att material inte behöver placeras i svarven manuellt utan det 

matas automatiskt in från sidan av stångautomaten, när detaljerna är klara måste de tas 

om hand av operatören. Ofta kan de CNC-svarvar med stångautomat gå ganska 

oövervakat vid höga volymer, den färdiga detaljen automatiskt åker ur och hamnar i en 

låda och den enda manuella hanteringen för en sådan serie är tömning av lådan och 

paketering av detaljerna. Övriga CNC-maskiner servas helt manuellt och kräver en 

operatör per maskin. 

Maskinparken för svarvstationen är följande (Edvin Larssons Mekaniska, 2017): 

1. 2st Puma 300LM med drivna verktyg och stångautomat LNS. 

2. 1st Puma 240M med drivna verktyg och stångautomat LNS 

3. 1st Puma 200 

4. 1st Puma 250L 

5. 1st Puma 300LM med drivna verktyg. 

6. 1st Puma 300L 

7. 1st SN50C 

8. 1st Lynx 220 LSYA med plockrobot MARAB Q7-VP 

9. 1st Puma 400LM med drivna verktyg och stångautomat LNS 

Alla dessa maskiner står i dagsläget i väldigt trånga lokaler, det är knappt om yta för 

materialet och det är många väggar och dörrpassager mellan dessa. Det försvårar 

kommunikationen mellan operatörer och det gör det krångligt att hjälpa varandra om det 

behövs. Enligt nya planlösningen kommer svarvarna vara placerade så att operatörerna 

enkelt kan hjälpa varandra vid behov samtidigt som operatören kan övervaka sin egen 

svarv, detta även vid lite kortare cykler. Layouten för svarvarna är inte spikad i den nya 

lokalen och att finna en bra placering för dem blir en fortsatt del i studien. I och med att 

svarvstationen är den absolut största och mest tidskrävande delen i tillverkningen är det 

också en av de mest kostsamma. Sett till arbetstid används det cirka 102 timmar en 

vanlig arbetsdag på svarven och sett till den näst kostsamma i arbetstid som är svetsen 

är det 68 timmar och jämfört med de processer som undersöks i studien är det 4 gånger 

mer timmar på svarven än den näst mest kostsamma processen slip. Arbetstid går att 

avläsa i tabell 1 i avsnitt 2.2. Något som är väldigt tidskrävande i svarven är ställtider. 

Det är en så pass variation i produktfloran att det krävs omfattande verktygsbyten i 

CNC-svarvarna flera gånger per dag. Ett sådant byte kan ta uppåt 40 minuter. Mer om 

ställtider under avsnitt 2.3. Tidsstudier och störningsanalys. 

Den manuella hanteringen för svarven är stor, all placering i svarven samt urtagningen 

sker manuellt, bortsett från svarven med en robot och delvis de med stångautomat. 

Arbetsstycket som hanteras väger som max 15 kg, det kan anses som väldigt tungt när 

det ska hållas upp och placeras i eller plockas ur en CNC-svarv, det är inte optimala 

vinklar och inte heller mycket plats att röra sig på för hanteringen av sådana tunga 

detaljer. 



Kap. 3 Nulägesanalys – Kartläggning och kravinsamling 

9 

 

3.1.3 Slip 

Efter att materialet och detaljerna passerat svarv- och svetsstationerna anländer de till 

slipen/rengöringen. Denna station finns för att efter svetsningen uppstår det svetspärlor, 

se bild 3.4. Dessa ska knackas, slipas och borstas bort.  

Detaljerna plockas manuellt upp ur en pall för 

att slipas och borstas tills arbetaren anser 

detaljen färdig, därefter pressas ett lager i och 

låses sedan fast med en låsring på ena sidan. 

Slipen består av fyra arbetsstationer varav tre 

stycken används, det finns två stycken pressar på 

dessa stationer. Två av dessa stationer är 

placerade mitt emot varandra och delar på en 

press. Den tredje stationen står ensam och 

pressen står ett par meter därifrån på andra sidan 

en gång, en gång där material passerar på väg till svarv och svets. I och med denna 

placering av pressen krävs en extra i- och urpackning i lastpallen för att sedan hämta en 

palldragare/truck för att transportera detaljerna några meter till pressen. Det finns en 

risk att krock sker här med det material som är på väg till svarven, även om risken för 

krock är liten är det en onödig risk samtidigt som det extra arbetet inte leder till något 

ökat värde mot kund. Värt att notera är att den ena pressen också var placerad på ett 

liknande ställe innan den flyttades in till slipstationen i en del av ELMABS nya LEAN-

arbete. 

Ett av de största problemen vid slipstationen är de många manuella lyften som krävs. 

Varenda detalj lyfts en och en ur pallen, hanteras med handverktyg, lyfts till pressen och 

sedan placeras detaljen i pallen igen. Det är slitsamt för arbetarna och ett väldigt 

enformigt arbete. Ett annat problem eller mer störningsmoment här är att 

arbetsstationerna ligger precis intill farleden där alla pallar från kap passerar på väg till 

svarv och svets, det är ont om utrymmer och i gångarna kan två pallar inte mötas. 

Slipens tredje arbetsstation måste korsa denna väg för att komma till pressen. 

3.1.4 Tvätt 

Efter slipen anländer detaljerna till tvätten. Här sker rengöringen i en trestegs Flow-Jet 

korggodsautomat. Den styrs genom en PLC1 som startar/stoppar de olika programmen i 

en körning på förinställda tider. Inför rengöringen packas detaljerna över från en lastpall 

till korgar som sedan knuffas in i tvättautomaten som i bild 3.5. Till operatörens hjälp 

finns en travers för tunga lyft. Därefter startas en tvättcykel som sedan pågår mellan 10-

15 minuter, till sist lastas detaljerna ur korgarna och i en pall igen för att transporteras 

till montering. Något som uppmärksammas vid stationen är den improviserade 

                                                 
1 Programmerbart styrsystem 

Bild 3.4. Svetspärlor 
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lösningen att arbeta med, till höger i bild 3.5 syns 

de lastpallar som byggts upp som en trappa för att 

underlätta i och ur lastning av detaljerna. Enligt 

operatörerna används nästan aldrig det andra 

spåret med korgar. Om det var fallet skulle 

palltrappan behöva flyttas med truck. 

Tvättautomaten används därför långt ifrån 

optimalt. Palltrappan är ett typexempel på när en 

improviserad lösning har blivit vardag, än har de 

inte drabbats av ineffektivitet på stationen men om 

en volymökning skulle ske har de bara en 

tvättautomat och det går inte att tillsätta mer 

personal för att utföra tvättningen snabbare. 

Utöver tvättning ska det i varje detalj skruvas fast 

fyra stycken skruvar (i vissa detaljer 2 eller 6 stycken). Detta är även det tidskrävande 

och ett enformigt arbete.  

Enligt operatörerna används traversen nästan aldrig, det sker alltså mycket manuella lyft 

även här, dessa lyft innehåller även en liten vridning av ryggen för att flytta detaljerna 

från pall till korg och det motsatta. Enligt arbetsmiljöverket är risken för skada stor om 

lyft kombineras med sneda, böjda eller vridna arbetsställningar. (Arbetsmiljöverket, 

2017) I och med att bordet med korgar aldrig flyttas sker dessutom den vridningen åt 

samma håll varje gång. 

3.1.5 Målning 

När hydraulcylindrarna har monterats ska de lackeras. Inför lackeringen placeras 

cylindrarna i krokar i ett conveyorsystem, se bild 3.6.  

 

Bild 3.6. Conveyorsystem 

Conveyorsystemet har 150 krokar och ett varv tar cirka 1 timme. Lackering sker 

manuellt, bild 3.7, innan cylindrarna fortsätter in i en tunnelugn/torkugn för att ge dem 

rätt ytfinish och hårdhet. Majoriteten av produkterna våtlackeras i en svart två-

komponentsfärg. 

Bild 3.5. Tvätt 
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Bild 3.7. Lackering 

I conveyorsystemet hängs de färdigmonterade cylindrarna manuellt upp i krokarna. En 

färdig hydraulcylinder väger som mest 35 kg. Att lyfta upp och lyfta ner en så pass tung 

komponent är väldigt inte ergonomiskt. Enligt arbetsmiljöverket ska manuella lyft på 

mer än 25 kg normalt inte förekomma, endast enstaka lyft, det är dock bara en 

rekommendation. (Arbetsmiljöverket, 2017) På måleriet kan det ske 300 lyft under en 

dag, snittet på en tillverkad hydraulcylinder är cirka 30kg. 

Vid hantering av kemikalier såsom färg finns det även en risk att andas in ohälsosamma 

partiklar. 

3.1.6 Produkter 

De vanligast förekommande hydraulcylindrarnas dimensioner är, på inner- och 

yttercylinder 63x75, 80x92 och 50x60 [mm] och med axeldiameter ø32, ø40, ø45 [mm]. 

Dessa tre dimensioner på cylindrarna står för cirka 80 % av produktionen. 

Vikten på varierar mellan 2-35 kg för en färdig produkt. Per detalj som passerar de olika 

stationerna är det upp till cirka 15 kg per del (kolvstång och cylinder). 

Det finns några få standardprodukter men de flesta som tillverkar är utifrån beställarens 

önskemål. ELMAB försöker hålla en viss standardisering på öglor bl.a. för även de 

specialbeställda produkterna. Det sker mycket småserietillverkning och seriestorlekarna 

varierar mellan 1-120 stycken detaljer per order. 

3.2 Bemanning och kapacitet 
I detta avsnitt studeras hur bemanningen ser ut i fabriken. Hur många som arbetar på 

varje station och arbetstiden. Även kassationer och produktionsvolym studeras. Detta 

görs för att senare kunna räkna på effektiviteten hos de olika processerna samt för att få 

en överblick över processernas beläggning och vart det går åt mest tid. 

3.2.1 Antal anställda och arbetstid 

Ett skift är 8,5 timme och i det ingår raster om 30 och 15 minuter. I tabell 3.1 går det att 

se arbetstid för en dag i fabriken. Tabellen omfattar endast tillverkningen och inte 

administrativ personal. 
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Tabell 3.1. Bemanning och arbetstid under en dag 

Station 
Bemanning 

[personal] 
Arbetstid [h] 

Aktiv arbetstid [h]  

(exkl. raster och möten) 

Svarv 12 102 93 

Svets 8 68 62 

Slip 3 25,5 23,25 

Tvätt 1 8,5 7,75 

Montering 4 34 31 

Provtryck 1 8,5 7,75 

Måleri 3 25,5 23,25 

Lager 1 8,5 7,75 

Gripklo 2 17 15,5 

Totalt 35 297,5 271,25 

 

3.2.2 Produktionsvolym och beläggningsvariation 

Produktionsvolymen förra året hade ett snitt på cirka 200 cylindrar under en dag, 

produktionen ligger för nuvarande i stor uppgång och snitt per dag, hittills, för 2017 är 

cirka 240 st. I den takten kommer cirka 62 000 hydraulcylindrar att tillverkas under 

2017.  

I tabell 3.2 går det att se produktionen/beläggningen för en slumpvis vald vecka under 

våren. Detta är för alla rapporterade detaljer den veckan.  

Tabell 3.2. Produktionsvolym en vecka, alla undersökta processer 

Dag Svarv Slip/rengöring Montering Målning 

2017-03-27 1402 392 230 28,00 

2017-03-28 1207 400 358 172,00 

2017-03-29 1097 329 281 230,00 

2017-03-30 1473 225 184 172,00 

2017-03-31 1252 406 159 305,00 

Summa 6431 1752 1 212,00 907,00 

 

I tabell 3.3 undersöks produktionsvolymen och beläggningen på de 10 olika svarvararna 

under en vecka. I tabellen går det att läsa det rapporterade antalet från de olika 

svarvstationerna under vecka och även vad som rapporterats totalt under en dag från alla 

svarvstationer. Ett dagssnitt för varje svarv syns också.  
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Tabell 3.3. Svarv, producerat antal en vecka 

Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 R 9 10 Totalt 

Måndag 108,00 171,00 186,00 67,00 117,00 427,00 122,00 159,00 19,00 26,00 1402 

Tisdag 90,00 291,00 130,00 20,00 72,00 336,00 171,00 38,00  0,00 59,00 1207 

Onsdag 82,00 140,00 143,00 15,00 214,00 154,00 185,00 106,00 14,00 44,00 1097 

Torsdag 123,00 175,00 139,00 91,00 189,00 140,00 224,00 46,00 149,00 197,00 1473 

Fredag 80,00 89,00 77,00 88,00 81,00 198,00 123,00 140,00 238,00 138,00 1252 

En vecka 483,00 866 675 281 673 1255 825 489 420 464 6431 

Snitt 

svarv/dag 
96,6 173,2 135 56,2 134,6 251 165 97,8 84 92,8 128,62 

 

Mätningarna i tabell 3.3 visar att alla svarvar är aktiva varje dag, utom vid ett enstaka 

tillfälle för svarv 9. Det dagliga producerade snittet vid en svarv är cirka 129 stycken 

bearbetade detaljer. 

3.2.3 Kassationer 

Den enda processen som undersökts som visar på kassationer är svarven. I de 

efterföljande processerna sker ytterst sällan att någon produkt kasseras. Den enda andra 

stationen med viss kassation är svetsen, som inte ingår i förstudien. Kassationer för 

svarvstationerna ses i tabell 3.4, det går att avläsa antal kassationer per svarv samt antal 

kassationer per dag. Denna uppdelning görs för att se om någon svarv eller dag sticker 

ut, det är dock väldigt opålitligt eftersom mätningen endast utfördes under en veckas tid.  

Tabell 3.4. Kassationer svarv 

Station 1 2 3 4 5 6 7 8 R 9 10 Totalt 

Måndag 1 1 5 2 5 4     1   19 

Tisdag 1 3   1 12   1     2 20 

Onsdag 1 1       1 1     1 5 

Torsdag   7 15 2 28 1 6   2 2 63 

Fredag     1   1     8 6   16 

Reparerade   – 1 – 7               – 8 

En vecka 3 11 14 5 46 6 8 8 9 5 115 

 

Utifrån kassationerna kan en kvalitetskruva för svarvstationerna tas fram. (Bicheno, 

2009) I tabell 3.5. går det att se att svarv 5 sticker ut en del gentemot övriga. Det 

behöver dock inte betyda att den är mer opålitlig än övriga stationer med tanke på att 

mätningen bara gäller över en vecka. En djupare titt på orderloggarna visar att de stora 
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kassationerna i svarv 5 på tisdagen och torsdagen är från samma order, mycket möjligt 

att det kan vara ett programmeringsfel i svarven eller möjligen ett slitet verktyg. Det 

verkar inte vara svarven i sig och räknas de två serierna bort skulle svarv 5 inte skilja 

sig märkvärt mot övriga. 

Tabell 3.5. Kvalitetskurva Svarv 

 

 

3.3 Tidsstudie och störningsanalys 
För att enklare kunna jämföra de olika stationerna kommer en TAK-mätning att göras. 

TAK-mätningen kommer att ge ett värde i procent som visar hur effektivt en 

anläggning/station utnyttjas. (Bicheno, 2009) Dessa värden kommer sedan att användas 

för att jämföra processerna och bidra till att finna vilken process som bäst lämpar sig för 

en automationslösning. Sist i stycket sammanställs de olika värdena i tabell 3.7.  

3.3.1 De sex stora förlusterna och TUE/TAK 

TAK står för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte. TAK-mätning 

grundar sig i de sex stora förlusterna. De sex stora förlusterna är något som grundar sig 

inom TPU, totalproduktivt underhåll. TPU är en del av arbete inom LEAN. (Bicheno, 

2009) 

I TAK-mätning delas de sex förlusterna in i tre kategorier, tillgänglighet, 

anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte. (Bicheno, 2009) 

Tillgänglighet:  

7. Utrustningsfel och avbrott 

8. Ställtid och justering 

Anläggningsutnyttjande/Operationseffektivitet 

9. Reducerad hastighet 

10. Tomgång och småstopp 

Kvalitetsutbyte  

11. Defekter i processen 

12. Reducerat utbyte, uppstartsförluster 
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I processen studeras dessa tidsförluster och om de finns/upptäcks placeras de in i 

respektive kategorierna, därefter adderas förlusterna och ställs mot ett optimalvärde och 

en procentsats för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte fås. När 

dessa tre multipliceras med varandra fås den totala utrustningseffektiviteten, TUE/TAK. 

2 (Bicheno, 2009).  

I nästa avsnitt studeras processerna och de sex stora förlusterna och deras totala 

utrustningseffektivitet fastställs. 

3.3.2 Svarv 

Tillgänglighet: 

Tillgängligheten för svarvstationen kan räknas ut med hjälp av tabell 3.1 - Bemanning 

och arbetstid. Tabellen visar att arbetstiden är 102 timmar och den aktiva arbetstiden, 

dvs. kvarvarande tid efter raster och eventuella möten är 93 timmar. En operatör kan 

alltså inte köra maskinen utan att vara närvarande, det betyder att den tiden går förlorad. 

En annan förlust som ska räknas till tillgängligheten i TAK är ställtider och justeringar. 

I orderloggen för kontrollerad vecka fås att uppmätta ställtider uppgick till 99,9 timmar 

alltså 19,98h/dag. Det ger att tillgängligheten är: 

(93-19,98) / 102 = 0,716 = 71,6 %. 

Anläggningsutnyttjande: 

För att räkna ut anläggningsutnyttjande krävs det ett optimalvärde att jämföra mot. Vad 

är max producerat antal för en dag. Något exakt sådant värde är väldigt svårt att få fram 

med tanke på varierande beläggning, olika cykeltider och att operatörer arbetar olika. 

För att få fram ett slags optimalvärde kan till exempel den bästa dagen på mätveckan 

användas. Enligt tabell 3.3, producerat antal är det torsdagen med 1473 producerade. 

Om sedan snittet för de fem dagarna räknas ut bör skillnaden kunna antas vara förluster 

såsom reducerad hastighet och småstopp. Snittet för en vecka är 1 286,2 stycken 

detaljer. Det ger att anläggningsutnyttjandet är 

1 286,2 / 1473 = 0,873 = 87,32 %.  

Det här sättet att räkna ger ett ganska högt värde, mest troligt är att maxkapaciteten är 

högre men det är, som nämnt tidigare, svårt att avgöra med alla ställtider och variationer 

på seriestorlekar och cykeltider. 

Kvalitetsutbyte: 

Kvalitetsutbyte är ett mått på hur stor andel av det producerade som inte behöver 

slängas alternativt omarbetas men även exempelvis uppstartsförluster. Tillsammans med 

kassationerna, som ses i tabell 3.4. och det producerade antalet från tabell 3.3. tas ett 

diagram för kvalitetsutbytet fram. Kvalitetsutbytet för svarvstationerna går att avläsa i 

tabell 3.6.  

                                                 
2 ”World Class” på TAK/TUE för icke-process industrier ligger mellan 85-92 %. 

(Bicheno, 2009) 
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Tabell 3.6. Kvalitetsutbyte Svarv 

 

I tabell 3.3 går det att avläsa att 123 detaljer hade defekter som ledde till skrotning eller 

bearbetning och i tabell 3.4 avläses att det producerades 6431 stycken godkända 

detaljer. Det ger att kvalitetsutbytet är:  

(6431-123) / 6431 = 0,981 = 98,1 %. 

TAK: 

Utifrån dessa värden beräknas TAK-värdet: 

0,981 x 0,873 x 0,716 = 0, 613 = 61,3 %.  

3.3.3 Slip 

Slipen är en station som existerar på grund av att det krävs efterbearbetning från 

svetsen. Något som alltid eftersträvas är att det ska krävas minimalt med 

efterbearbetning. Under förstudiens gång har en förändring av svetsmetoden bidragit till 

att antalet detaljer som kräver efterbearbetning har minskat. I och med detta blir det 

svårt att avgöra hur lönsam en automatisering skulle bli. Det skulle bli en ganska 

riskfylld investering eftersom det inte är säkert att efterbearbetning behövs i framtiden. 

Det är alltså inte längre aktuellt att fortsätta titta på slipstationen på grund av det 

minskade behovet av efterbearbetning av svetsfogarna. Fokus i studien kommer 

fortsättningsvis vara på övriga processer. 

3.3.4 Tvätt 

Vid tvätten arbetar en person/dag. En tvättcykel tar cirka tio minuter, ilastning och 

urlastning cirka fem minuter vardera (detta inklusive hämtning och lämning av lastpall). 

En cykel på stationen tar alltså cirka tjugo minuter. Under de tio minuter det tar för i- 

och urlastning står alltså tvättautomaten stilla. Det finns möjlighet att köra med två 

banor, dvs. att i- och urlastning kan ske under en pågående tvättcykel. Endast en bana 

används på grund av den tillfälliga ”palltrappan” nämnd i avsnitt 2.1.4.  

Tillgänglighet: 

Tillgängligheten för tvätten räknas på liknande vis som för svarven, från tabell 3.3. 

bemanning och arbetstid fås att det är 7,75 timmar aktiv arbetstid av de 8,5 timmarna 

operatören är på plats. Det ger att tillgängligheten är: 

0
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7,75/8,5 = 0,912 = 91,2 %. 

Anläggningsutnyttjande: 

Eftersom bara en bana används går stor del av väntetiden på att tvättautomaten ska gå 

klart till spillo. En cykel kommer alltid ta lika lång tid oavsett om två banor används, 

men vid användning av två banor kan cyklerna överlappa varandra och tvättautomaten 

kan köras dubbelt så mycket.  Detta därför att när de första fem minuterna som 

tvättautomaten går kan en batch3 lastas ur, sedan under de sista fem minuterna kan nästa 

batch förberedas i samma korgar, då detta tar cirka tio minuter, dvs. lika lång tid som 

tvättprogrammet, bör tvättautomaten kunna köras nästintill utan avbrott. 

Om ett antagande görs att tvättautomaten lämnas tom efter varje skift bör 

tvättautomaten kunna gå 455 minuter av de 465 minuter som finns att tillgå. De tio 

minuterna som dras av är för den första i lastningen och för den sista urlastningen. Det 

är 45,5 cykler och då maskinen ska lämnas tom blir det 45 cykler. Som det ser ut idag 

med en bana tar en cykel tjugo minuter. På 465 minuter körs alltså 23 cykler. Det ger att 

anläggningsutnyttjandet är: 

23/45 = 0,511 = 51,1 %. 

Anläggningsutnyttjandet är räknat på att takten är högsta möjliga på en bana, även om 

den takten inte körs finns den möjligheten vid behov. Maxkapaciteten för hela 

tvättanläggningen nås först vid användning av två banor.  

Kvalitetsutbyte: 

Inga kassationer eller ombearbetning sker i tvätten och det ger ett kvalitetsutbyte på 100 

%. 

TAK: 

TAK-värdet för tvätten är: 

0,912 x 0,511 x 1 = 0,466 = 46,6 %. 

3.3.5 Måleri 

Tillgänglighet:  

Tre personer arbetar på måleriet, arbetstiden är 8,5 timmar (motsvarar 510 minuter) 

inklusive 45 minuter för raster. Det tar cirka tio minuter för torkugnen att bli varm, det 

ger en tillgänglighet på 

(510 – (45+10)) / 510 = 0,892 = 89,2 %. 

Anläggningsutnyttjande:  

Conveyorsystemet är 50 meter långt och går med en hastighet på 0,8m/minut. En aktiv 

arbetstid på 455 minuter (tabell 3.1.) ger att conveyorsystemet kan gå 364 meter en 

arbetsdag. Eftersom ett varv är 50 meter ger det att det kan köras 7,28 varv under en 

dag. Med 150 krokar per varv ger det möjlighet att måla 1092 stycken cylindrar om 

dagen. I tabell 3.2 - produktionsvolym avläses att under en vecka målades 907 stycken, 

ett snitt på 181,4 om dagen, säg 182 stycken. För att få ett verkligare resultat jämförs det 

med tillverkningsorderloggen för 2017 då det lackerades cirka 17 000 under 81 dagar, 

                                                 
3 En batch är de detaljer som tvättas samtidigt. 
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dvs. 209 om dagen. Det skulle ge ett anläggningsutnyttjande på 19,1 %. Resultatet kan 

dock bli lite missvisande när det ställs upp på övriga processer, detta eftersom det inte 

bara beror på arbetsstationen i sig utan endast det som är monterat kan målas. Det finns 

alltså inte material till att köra systemet på max hela dagarna. Sett till 

tillverkningsorderloggen över ett år lackerades 87 % av det som monterades. För att få 

ett mer rättvist värde att jämföra gentemot övriga processer undersöks monteringen i 

orderloggen och ett antagande görs om att allt som monteras ska lackeras. Eftersom 

anläggningen har outnyttjad kapacitet kan 87 % räknas som anläggningsutnyttjande. 

Kvalitetsutbyte:  

Lackeringen sker i ett slutskede där flera kontroller redan utförts innan och det kasseras 

i stort sett ingenting. Tidigare påbackning har lett till noggrannare rutiner och 

ommålning krävs i stort sett inte alls. Kvalitetsutbytet är därför 100 %. 

TAK: 

TAK-värdet för måleriet är 

0,87 x 0,892 x 1 = 0,776 = 77,6 %. 

I tabell 3.7 sammanställs processernas olika TAK-värden. 

Tabell 3.7. Sammanfattning TAK-värden 

Process Tillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte T*A*K 

Svarv 72 % 87 % 98 % 61,3 % 

Tvätt 91 % 51 % 100 % 46,6 % 

Måleri 89 % 87 % 100 % 77,6 % 
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4 Förbättringsförslag 
I det här kapitlet kommer en analys göras av de processer som undersöks i 

nulägesanalysen. Analysen visar sedan vilken process som ger mest lönsamhet med en 

automatiseringslösning. Utifrån det tas koncept fram och därefter lösningsförslag. 

Rekommendationer och förbättringsförslag för övriga processer går också att följa i 

kapitlet.  

4.1 Analys av processer 
Som nulägesanalysen visat finns det möjligheter för alla dessa tre processer för en 

förbättring. Det som det här kapitlet kommer handla om är processen mest lämpad för 

automatisering och lösningsförslag till den processen. 

Tvätt 

Den process som är minst aktuell för automatiseringen är tvätten. Det är bara ett skift 

om dagen och det är ingen flaskhals i dagens mått. Dock är stationen väldigt osmidig 

med otympliga lyft och mycket förflyttning av pallar, användning av truck etc. För att 

försöka finna rotorsaken till problemet på tvätten att bara en bana används kommer en 

enkel metod för att göra en rotfelsanalys användas, 5xVarför? Det är en metod som 

fungerar genom att fem gånger ställa frågan ”Varför?”. (Bicheno, 2009) 

Som nulägesanalysen visade använder tvätten endast en bana. Det gör att full kapacitet 

inte kan uppnås och att det blir ställtid efter varje cykel i tvättautomaten för i- och 

urplockning. Metoden 5xVarför används för att finna rotorsaken till detta. 

Varför används bara en bana?  

Den andra banan är otillgänglig. 

Varför är den andra banan otillgänglig?  

Bordet går inte att flytta. 

Varför går inte bordet att flytta?  

Det står lastpallar i vägen. 

Varför står det lastpallar i vägen?  

De används för att komma upp högre. 

Varför måste ni komma upp högre?  

För att kunna placera detaljerna i tvättkorgarna. 

Lösning  

Införskaffa eller bygg om bordet till ett höj- och sänkbart bord, lastpallarna krävs inte 

längre och båda banorna kan användas. 

Även om en effektivisering kanske inte krävs idag kommer det en dag då beläggningen 

ökar och för att inte luras att införskaffa en till tvättautomat är det viktigt att 

effektivisera den som redan finns. 

Om två banor används kommer processen få ett nytt TAK-värde. Tillgängligheten är 

densamma, likaså kvalitetsutbytet. Det är anläggningsutnyttjandet som kommer att öka. 

Med en bana tog en cykel tjugo minuter, med två banor då i- och urlastning kommer att 
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hinnas med under en tvättcykel, tar en full cykel tio minuter. Det som måste dras bort är 

tiden för den första ilastningen på morgonen och den sista urlastningen vid skiftets slut. 

Av de 465 minuterna som är tillgängliga för tvättautomaten att köras kommer den att gå 

i 455 minuter, alltså 45 cykler. Max antal cykler under de 465 minuterna är 46,5. Det 

ger ett anläggningsutnyttjande på 96,8 %. Antal cykler används istället för minuter 

eftersom automaten ska lämnas tom efter varje skift och då kan inte sista cykeln 

påbörjas och 45,5 cykler räknas som 45 cykler. 

Tillgänglighet: 0,912 

Anläggningsutnyttjande: 0,968 

Kvalitetsutbyte: 1,00 

TAK = 88,3 % 

Den totala utrustningseffektivitetet ökar alltså från 46,6 % till 88,3 %. Från att kunna 

köra 23 cykler till att kunna köra 45 cykler är nästan en dubblering av effektiviteten. 

Istället för att skapa ett två-skift vid ökad beläggningen kan en investering eller 

ombyggnad av bordet vara väldigt lönsam. Tvätten blir i och med det den mest 

utrustningseffektiva av de tre processerna som jämförs. 

Det finns heller inte någon ekonomisk vinning med att investera i en 

automationslösning på tvätten. För att skapa ekonomisk vinning finns det krav på att 

spara in på personal, öka effektiviteten eller förbättra kvaliteten. Eftersom det bara är ett 

skift på tvätten sparas inga timmar om en robotoperatör krävs vid automatisering, en 

robotoperatör antas dessutom vara dyrare då viss utbildning kan krävas. Effektiviteten 

kan ökas till nästan det dubbla utan automatisering. Sett till de tunga lyften och vridning 

av rygg bland annat, kan ett höj- och sänkbart bord resultera i att olika operatörer kan 

ställa in bordet på den mest bekväma höjden för en själv och därmed minska risken för 

skador. 

I och med dessa faktorer är tvättstationen inte aktuell för en automationslösning. 

Måleri 

I måleriet visar nulägesanalysen på väldigt många och otympliga lyft. Här finns det 

mycket att tjäna med en automatisering, speciellt inom ergonomi och minskning av de 

manuella lyften. För tillfället går måleriet i en takt som fortfarande är hanterbar för 

manuellt arbete men om ELMAB vill ha en ökning av kapacitet i framtiden är det 

viktigt att automatisera i måleriet, främst i upphängning och nedtagning av cylindrarna i 

conveyorsystemet. Mycket för att undvika skador och sjukskrivningar som kan komma 

att ske vid ökad beläggning.  

För att systemet ska kunna gå på maxkapacitet fungerar det inte med manuell 

upphängning och nedtagning av cylindrarna, det blir alltför många tunga lyft. På 

måleriet arbetar tre personer samtidigt, en som målar och två som hänger upp och lyfter 

ner. Under en dag kan det målas över 300 stycken cylindrar (tabell 3.2.) och med en 

snittvikt på 30kg blir det med upphängning och nedtagning i conveyorsystemet omkring 

600 lyft med en totalvikt på 18 ton under en dag. I maxkapacitet skulle det bli 2190 lyft 

med en totalvikt på 65,7 ton. Det skulle krävas mycket förflyttning/rotation av personal 

och alltför mycket tid skulle gå förlorad i själva rotationerna av personalen. För att 

kunna effektivisera måleriet krävs alltså att en robot utför upphängning och nedtagning.  
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Svarv 

Efter överläggande och diskussioner med ELMAB gjordes en överenskommelse om att 

koncept ska tas fram för en automationslösning för svarven. Då tvätten inte är lönsam 

att automatisera i nuläget stod valet mellan svarv och måleri. TAK-mätningen på de 

olika processerna visar att svarven har ett lägre värde dvs. det finns mer effektivitet att 

tjäna där. 

Om en jämförelse görs mellan de manuella lyften vid de olika processerna fås att det 

utförs över 2000 lyft på svarven under en dag (i och ur CNC-svarven), långt ifrån lika 

tunga lyft som på måleriet men betydligt fler. 

I och med att ELMAB bygger en helt ny lokal dit både svarv och svets ska flytta är det 

också ett ypperligt tillfälle att skapa en robotcell. Det eftersom att det går att anpassa 

layouten väldigt mycket då den inte är låst förrän maskinerna placeras ut. 

Det finns även mest ekonomisk vinning i att automatisera svarven, detta eftersom det 

finns nio stycken CNC-svarvar som kan automatiseras. Om en robotcell visar sig 

fungera bra går det att investera i en till och en till och så vidare. Även om en robot bara 

betjänar en svarv antas en operatör kunna övervaka fler celler. Den möjligheten finns 

inte på måleriet, åtminstone inte i samma utsträckning. Där personalkostnaden är störst 

finns det också flest möjligheter att minska den. 

4.2 Kravanalys 
För att ta fram några koncept för en robotcell till svarvsektionen krävs det att en 

kravanalys görs. Vilka krav ställs på roboten och vad ska den klara av, likaså vilka krav 

ställer ELMAB på lösningen i form av t.ex. payback-tid. Kraven är uppdelade i 

funktionella, ekonomiska, prestanda, säkerhetskrav och layoutkrav. Alla krav är inte 

mätbara utan det är en blandning av mätbara och generella krav. Kraven hittas i tabell 

4.1. 

Tabell 4.1. Krav 

 Funktionella krav 

A Flexibilitet och tillgänglighet – effektiv även vid småserietillverkning. 

B Robotcellen ska tillåta manuell körning i CNC-svarven som ingår i cellen. 

C Roboten ska inte vara låst mot en specifik svarv.  

D Robotcellen ska tillåta ställtid och verktygsbyte upp till 40 minuter i en CNC-

maskin utan att roboten står outnyttjad. 

 Ekonomiska krav 

E Robotcellen bör inte vara dyrare än två Q20-celler från MARAB.4 Kostnaden 

för två installerade Q20-celler är 2,6 miljoner SEK. 

F Payback-tiden bör inte överskrida 4 år.5 

  

                                                 
4 Q20-cell från MARAB är en kompakt robotcell som hanterar en CNC-svarv. ELMAB har sedan tidigare 

en Q7-cell från MARAB, Q7-cellen är liknande men med en mindre robot.  
5 Pay off/back-tid är den tid det tar innan investeringen betalat av sig själv. 
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Prestanda krav 

G Roboten bör ha en räckvidd på minst 1500 mm, utformningen på robotcellen 

avgör om en större räckvidd krävs. 

H Roboten ska ha en armkapacitet6 på 20 kg. 

I Gripdonet ska kunna greppa diameter på 40-92 mm. 

J En robot ska hinna serva en CNC-svarv inom tiden för en cykel, den kortaste 

cykeln är cirka 2,5 minut och snittcykel är på cirka 4 minuter. 

 Säkerhetskrav 

K Robotcellen ska följa reglerna för robotsäkerhet i EU, maskindirektiv 

2006/42/EG 

 Layoutkrav 

L Robotcellen bör inte vara större än 8,5x7 meter. Viss ändring tillåts om yta kan 

sparas på längd eller bredd.  

M Baksidan av en CNC-svarv ska vara tillgänglig. 

N EU-pall och operatör ska få plats samtidigt invid CNC-svarvarna utan trängsel. 

 

4.3 Konceptgenerering 
En konceptgenerering görs för att finna vilka olika lösningar som kan fungera och 

uppfylla de ställda kraven. Konceptförslagen ska visa på för- och nackdelar gentemot 

varandra, referensvärden och ställda krav. Först skapas en frågeställning och ett 

scenario för vad lösningen ska klara av, utifrån dessa ska en idégenerering göras innan 

olika koncept utvecklas. 

4.3.1 Problemformulering och frågeställning 

Några krav som de har som gör att det blir svårt är att de vill inte låsa upp någon CNC-

svarv. Det ska alltså gå att köra manuellt ibland. Ett annat problem är att de har en hög 

variation och måste byta verktyg i CNC-svarven ibland, minst två gånger per dag, det 

ger en ställtid på upp mot 40 minuter då operatören måste vara vid svarven.  

De svarvar som är aktuella för automatisering är svarv 3 och 4, detta enligt önskemål 

från ELMAB. I tabell 4.2. syns producerat antal, antal ställ och ställtid. 

Tabell 4.2. Ställtider svarv 3 och 4 

  Svarv 3   Svarv 4  
 

Antal Antal ställ Ställtid [h] Antal Antal ställ Ställtid [h] 

Måndag 186 2 1,77 67 1 0,12 

Tisdag 130 3 4,12 20 0 0 

Onsdag 143 4 4,5 15 2 3,42 

Torsdag 139 8 5,28 91 3 2 

Fredag 77 2 2,12 88 1 0,05 

Totalt: 675 19 17,78 281 7 5,58 

                                                 
6 Armkapacitet – Den vikt roboten klarar att hantera i maximalt utsträckt läge. 
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Ställtiden varierar väldigt mycket, i tabellen syns bland annat att åtta ställ kan ta nästan 

lika lång tid som tre ställ. En robotcell måste vara väldigt flexibel för att klara av 

kraven.  

För robotcellen finns ytan 8,5x7 [m] att tillgå, en CNC-svarv tar upp 5,5x2,5 [m]. Det 

som är till fördel är att svarvarna kommer stå i en ny lokal och layouten är inte spikad, 

det ger en viss möjlighet att vara flexibel med ytan att tillgå. Layouten i den nya 

fabriken kommer delvis att bero på lösningen framtagen i förstudien.  

Ställ är något som förekommer väldigt mycket, nästan 100 timmar på en vecka 

sammanslaget från alla svarvar. Det krävs verktygsbyten som kan ta upp mot 40 

minuter per gång flera gånger per dag.  

Den mest effektiva lösningen vore att 

placera en robot i mitten mellan tre stycken 

svarvar som i bild 4.1. Detta skulle kunna 

resultera i flera sparade skift varje dag men 

på grund av kraven på flexibilitet och de 

många manuella körningarna bestämdes, 

tillsammans med ELMAB, att en robotcell 

max ska innehålla två stycken CNC-svarvar. 

En robot mot tre svarvar skulle hindra 

tillgängligheten och låsa upp svarvarna 

alltför mycket för att det ska fungera i 

ELMABs produktion. Istället för tre robotbetjänande svarvar ska en svarv med 

stångautomat placeras invid robotcellen. Dessa kräver bara viss manuell hantering och 

övervakning av samma operatör som för robotcellen bör därför vara möjlig. 

Ett scenario ställs upp för att ha som en utgångspunkt i konceptgenereringen och för att 

visa på vad robotens grundläggande uppgifter kommer att vara. Scenariot lyder: 

1. En operatör startar serier körs i svarv 3 och 4.  

2. En cykel tar slut i svarv 3 och luckan till CNC-svarven öppnas automatiskt.  

3. Roboten känner att cykeln är slut och plockar därefter ur detaljen och placerar 

den på utbanan.  

4. Därefter plockar roboten upp en ny detalj från inbanan och placerar den i svarv 

3.  

5. Luckan till CNC-svarven stängs och en ny cykel startas. 

6. Därefter slutar svarv 4 och proceduren upprepas, helst innan cykeln på svarv 3 är 

slut. 

7. Samtidigt som roboten hanterar svarv 3 och 4 övervakar operatören svarv 9 med 

stångautomat. 

Att en svarv inte får låsas upp i en robotcell blir ett av de största problemen. Att finna en 

lösning där en robot kan hantera flera svarvar samtidigt utan att den låses upp när 

verktygsbyte sker på den ena av svarvarna blir en utmaning. En frågeställning tas fram 

som kommer att ligga till grund för idégenereringen och koncepten. Frågeställningen är 

följande: 

Bild 4.1. Optimal lösning 
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 Hur kan en operatör arbeta i en robotcell samtidigt som roboten är igång? 

o Sett genom ett säkerhetsperspektiv. 

o Måste en operatör arbeta i cellen samtidigt, finns det en annan lösning? 

4.3.2 Idégenerering 

Innan koncepten kan börja tas fram behövs det idéer, allt möjligt som skulle kunna 

fungera som en lösning till frågeställningen. Nedan ställs några tankar och idéer upp 

tillsammans med förslag på koncept, det är utifrån dessa tankar som koncepten i nästa 

avsnitt kommer att tas fram. 

1. Ett staket skulle kunna dras för rätt igenom cellen 

och då ska roboten veta att den bara ska serva ena 

CNC-svarven, ett staket på varje sida om roboten 

och beroende på vilken svarv som ska hanteras 

manuellt dras respektive staket ut, se streckade 

linjer i bild 4.2.  

2. Nästa idé är att roboten går att flytta till olika 

positioner, en dubbel servande på t.ex. svarv 3 och 

4 och en annan position när bara svarv 3 eller 4 ska 

servas. Nackdel är att vid varje ställ måste roboten 

flyttas. Detta skulle också kräva någon slags 

avskärmning för säkerheten.  Roboten kanske kan flyttas mellan olika svarvar 

och celler. 

3. En robot som går på bana mellan två olika svarvar. Roboten åker mellan och 

servar den svarv där cykeln tar slut. Detta innebär att roboten inte är i närheten 

av svarven som ska hanteras manuellt och banan bör kunna låsas. 

4.3.3 Referensvärde 

I dagsläget har ELMAB en automationslösning från MARAB. Den kallas för en Q7-cell 

och det är en väldigt kompakt robotcell som kopplas ihop direkt på CNC-svarven, se 

bild 4.3. En sådan lösning hanterar en CNC-svarv och har en in- och utbana men det går 

även att köra svarven manuellt vid behov. Varför inte bara använda sig av flera sådana 

lösningar, de är kostnadseffektiva, kommer installerat och klart. MARABs Q20-cell 

skulle krävas för att klara lastkapaciteten, Q20-cellen har en större robot än Q7-cellen. 

Q20-cellen har ett fast pris på cirka 1,3 miljoner SEK. 

 

Bild 4.3. Q7-cell från MARAB. 

Bild 4.2. Idé till koncept 
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Fördelar: 

 Robotcellen kommer installerad och klar hela vägen till första producerade 

detalj. 

 Kompakt. Tar inte speciellt mycket yta. 

 Roboten kan integreras till att programmeras via operatörspanelen. 

Nackdelar: 

 Är låst till en specifik svarv.  

o Vid ställ står roboten outnyttjad. 

 Kan endast hantera en svarv samtidigt. 

MARABs Q20-cell uppfyller få av ELMABs flexibilitetskrav samt att det som 

efterfrågas är om det går att ta fram en lösning där en robot kan hantera flera CNC-

svarvar samtidigt. Om en robotcell skulle bli väldigt dyr och ändå bara hantera två 

svarvar är det viktigt att en lösning inte kostar mer än två stycken MARAB-celler, dvs. 

2,6 miljoner SEK. I följande stycken presenteras tre koncept som bättre ska uppfylla 

kraven på flexibilitet. 

MARABs Q20-cell kommer fungera som ett referensvärde/referenskoncept i 

jämförelsen mellan koncepten. MARABs lösning kommer vara grundvärdet i kravlistan 

(tabell 4.3.) där de olika koncepten ställs mot varandra i hur väl de uppfyller uppsatta 

krav på robotcellen. 

Att tänka på vid konceptgenereringen är säkerheten, det är främst den som är ett hinder 

för att uppfylla kraven för manuell hantering inom robotcellen. Några grundläggande 

krav vid uppbyggnad av säkerhetssystem är att systemet ska bestå av yttre och inre 

skydd. Ett yttre skydd ska hindra att någon beträder arbetsområdet med hjälp av fysiska 

gränsskydd som säkerhetsstaket eller ljusbommar. Det inre skyddet tillåter att utbildad 

personal kan utföra visst servicearbete och programmering under kontrollerat 

drifttillstånd. (Bolmsjö, 2006) 

4.3.4 Koncept 1 – Avskärmande staket, minskning av robotcell 

I det första konceptet som tagits fram står roboten placerad i mitten av cellen, mellan två 

svarvar. Varje svarv har sin egna in- och utbana, detta för att om en svarv eventuellt 

havererar med detaljer på banan kan fortfarande den andra svarven med banor köras. 

Bild 4.4 visar på utformningen.  
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Bild 4.4. Koncept 1 

Tanken är att när ena svarven måste hanteras manuellt ska det gå att dra för ett 

säkerhetsstaket, se bild 4.4. för avskärmningen närmast roboten. Det ska finnas ett 

flexibelt staket på vardera sidan om roboten för att skärma av de olika svarvarna vid 

behov, eventuellt att staketet går att flytta eftersom båda aldrig kommer skärmas av 

samtidigt (eftersom då är roboten inte aktiv och ingen avskärmning krävs). Det flexibla 

staketet ska då dela upp robotcellen i en mindre robotcell där roboten kan fortsätta 

arbeta mot ena svarven. Det kräver en del räckvidd på roboten, över två meter för att 

skapa tillräcklig yta för staket och operatör. Materialet och detaljerna som hanteras 

väger uppåt 15 kg, det krävs därför en ganska hög armkapacitet. Anledningen att 

ljusbommar och kontaktmattor inte kan användas här är på grund av att operatören 

kommer hamna för nära robotens arbetsområde. Dessa två säkerhetssystem kräver ett 

visst avstånd till robotens arbetsområde. 

Ett förslag på robot är IRB 4600-40/2.55 som har 2,55m i räckvidd och 40 kg i 

lastkapacitet och 20 kg i armkapacitet, det är den roboten som syns i bild 4.4. (ABB 

Robotics, 2017) 

Några av farorna med konceptet är att den önskade flexibiliteten kan orsaka att det blir 

för omständligt vid småserier. Till exempel att en operatör väntar på att båda serierna 

ska gå klart istället innan operatören går in för att utföra verktygsbyte på ena. Det kan 

leda till att roboten står outnyttjad under den perioden för att operatören inte orkar dra 

för staketet. Viktigt är att staketet är väldigt smidigt och lätthanterligt för att undvika 

detta. 

Fördelar: 

 Tar inte upp mycket plats och tillåter smidig övervakning av svarv 9 utanför 

cellen. 

 Väldigt effektiv vid stora serier och korta cykeltider. 

Nackdelar: 
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 Ett extra arbetsmoment i och med hanteringen av staket vid varje ställ, både för 

att skärma av och för att efteråt ta bort det igen. 

 Ineffektiv vid småserier och mycket ställ, förluster då främst i tid vid hantering 

av staket. 

 Kostnad för, eventuellt specialbyggt, staket. 

 Om ställ måste ske samtidigt på båda svarvarna blir roboten låst. 

4.3.5 Koncept 2 – Robot på bana 

Utformningen i koncept 2 kan ses i bild 4.5. Där är CNC-svarvarna placerade längs med 

varandra och roboten står på en åkbana framför dem. Detta innebär att roboten förflyttas 

via åkbanan till den svarv som ska hanteras. Det finns fyra banor ut från cellen där 

materialet kommer in samt åker ut efter färdig cykel. Eftersom ett krav är att roboten 

ska kunna hantera en svarv samtidigt som den andra körs manuellt krävs två ingångar, 

dessa är placerade på kortsidorna i cellen. Robotens position på banan ska gå att låsas 

vid en svarv när den andra ska hanteras manuellt.  

Fördelen med det här konceptet är att det finns en tydlig gräns mellan de olika svarvarna 

och att dela upp cellen i en mindre går smidigare än i koncept ett. Det går att använda 

sig av en ljusbom eller kontaktmattor, eventuellt båda. Ljusbommen kan placeras 

mellan de två svarvarna för att känna av att inget går förbi och stör roboten, t.ex. en 

mänsklig arm eller ett långt arbetsstycke. Ljusbommar kräver ett säkerhetsavstånd 

mellan själva ljusbommen och robotens yttre gränsområde på 850 mm. (Bolmsjö, 2006) 

 

Bild 4.5. Koncept 2 

Om cellen använder sig av kontaktmattor är de tänkta att ge en säker yta att gå och 

arbeta på inuti robotcellen. Kontaktmattan ska gå från ingången i cellen fram till 

svarvens arbetsområde. När robotcellen känner av att personen befinner sig på 

kontaktmattan tillåts roboten att fortsätta arbeta vid den andra svarven, detta eftersom 

roboten är låst till det området. Området på kontaktmattan blir en säker yta att stå på 

inuti robotcellen, skyddsavståndet till arbetsområdet ska som regel vara minst en meter 

(Bolmsjö, 2006), i och med robotcellens utformning är inte det något problem. 

Nackdelen är att kontaktmattor är väldigt dyra och lösningen ger inga fysiska 

säkerhetsåtgärder. Tillsammans med ljusbom kan de skapa ett bra inre yttre skydd och 
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ge en god säkerhet för operatören som befinner sig i cellen för en manuell körning eller 

ställ.  

Några av utmaningarna med det här konceptet är att banan inte ska blockera CNC-

svarven och skapa trängsel för operatörerna. Som utrett i koncept 1 föreslogs roboten 

IRB 4600-40/2.55, räckvidden för den är lång och det bör inte vara några problem att 

utforma cellen till att ge ett tillräckligt stort område däremellan. Operatören bör ha cirka 

1 meter mellan bana och svarv för att kunna arbeta fritt, lastpallen för detaljerna vid den 

manuella hanteringen antas kunna stå innan/vid sidan om banan. 

Fördelar: 

 Enkelheten att låsa roboten vid en svarv när den ena ska hanteras manuellt. 

 Tydlig säkerhet utan att behöva krångla med installation av staket. 

Ljusbommarna kan startas endast med hjälp av en knapp och kontaktmattorna är 

alltid igång. 

 Robotens rörelser kan vara förprogrammerade mot en position på banan och vid 

låsning av bana bör ingen extra omprogrammering krävas. 

Nackdelar: 

 Eftersom en CNC-svarv är 5,5 meter lång kräver robotcellen minst 11 meter plus 

eventuellt mellanrum mellan svarvarna av lokalens utrymme. Det kräver en lite 

större omplanering av layouten. Kräver mer staket. 

 Ett extra moment som kan gå fel eller krångla i och med banan. 

 Extra kostnad för bana, ljusbommar och kontaktmattor. 

 Om ställ måste sker samtidigt på båda svarvarna blir roboten låst. 

4.3.6 Koncept 3 – Flyttbar robot 

På grund av att det sker mycket småserietillverkning där det mesta sker mot 

specialbeställda produkter inriktar sig koncept 3 mot en lösning där flexibiliteten är i 

fokus. Konceptet bygger på att en robot ska gå att flytta mellan olika CNC-svarvar. Det 

ska finnas två, eller fler, dockningsstationer där roboten enkelt ska kunna placeras för 

att smidigt kunna börja arbeta på svarven vid just den dockningsstationen. 

Dockningsstationen ska tala om för roboten vilket program som ska köras. 

Ett Västeråsföretag med ursprung i Robotdalen arbetar med en flexibel robotcell för just 

småserietillverkning. Opiflex kallas företaget. Opiflex tillhandahåller är en mobil 

robotplattform och använder sig av ABB standardrobotar till den. Den mobila 

robotplattformen kan enkelt flyttas med en palltruck och dockas in i deras 

dockningsstation. Dockningsstationen står på golvet den mobila plattformen tar inte mer 

plats än en EU-pall. (Opiflex, 2017) 

Enligt Opiflex tar det åtta minuter att programmera robotens nya uppgifter vid flytt till 

en ny dockningsstation. Opiflex robotplattform fungerar utan staket. Den använder sig 

av laserskannrar som med ett styrsystem övervakar ett stort område kring hela 

robotcellen. Om ett objekt närmar sig varnar roboten och saktar sedan ner innan den, till 

sist, stannar helt. (Opiflex, 2017) 



Kap. 4 Förbättringsförslag 

29 

 

På grund av att Opiflex inte använder sig utav staket skulle robotcellen kunna utformas 

enligt bild 4.6. Konceptet innebär två dockningsstationer där ena tillåter roboten att 

arbeta med två stycken CNC-svarvar och den andra tillåter roboten att arbeta mot en 

svarv. På det viset går det att få möjligheten att spara ett extra skift vid stora serier.  

 

Bild 4.6. Koncept 3 - flyttbar robot 

Med en sådan layout av robotcellen kan paralleller dras till koncept ett. Med en flyttbar 

robot fås fördelarna från koncept 1:s kompakta robotcell tillsammans med flexibiliteten 

att flytta roboten till en annan station vid behov. Svarvarna kan dessutom placeras 

närmre varandra då roboten kan flyttas och inget staket behövs mellan. På bilden syns 

det även fyra stycken banor, det är in- och utbanor för respektive svarv. Utan fysiska 

staket kan det eventuellt vara fördel att roboten placerar och plockar material direkt ur 

pall.  

Fördelar: 

 Flexibelt, roboten kan flyttas från cellen till en annan svarv. Ytterligare 

flexibilitet vid fler dockningsstationer. 

 Med fler dockningsstationer kan en investering i ytterligare en Opiflex plattform 

öka effektiviteten på fler svarvstationer, detta då båda robotarna skulle vara 

kompatibla på alla dockningsstationer. 

 Enkel programmering, ingen egentlig utbildning krävs. 

 Inget staket, inbyggd säkerhet. 

 Bra mot småserietillverkning.  

 Krävs ställ i båda svarvarna (de mitt emot varandra på bild 4.6.) kan roboten 

flyttas utan att stå outnyttjad. 

Nackdelar: 

 Det är öppen planlösning i fabriken. Eventuell tejpning måste ske i golv för att 

inte utlösa säkerhetssensorerna i robotcellen. 

 Det är främst standardprodukter och kan bli kostsamt bara för att det är en färdig 

lösning. 

 En operatör kan inte operera en av CNC-svarvarna som är i samma cell som 

roboten, då roboten måste flyttas eller eventuellt gå i reducerad hastighet. 
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4.4 Val av koncept 
Alla dessa tre koncept kräver investering i automatiserade dörrar till CNC-svarvarna, 

detta är ett tillval som enkelt går att installera i efterhand. Alla koncept använder sig av 

samma gripdon, ett standard mekaniskt gripdon för cylindriska objekt upp till 10cm i 

diameter. Roboten som används i alla koncept är IRB 4600-40/2.55, datablad för 

modellen hittas i bilaga 1. I databladet går det att avläsa mer om bland annat kapacitet 

och rörelsemönster. 

4.4.1 Kravlista 

För att tydligt kunna jämföra koncepten ställs de upp i en kravlista där olika krav har 

olika viktning, se tabell 4.3. Därefter fås sedan en summerad siffra som visar vilket 

koncept som bäst uppfyller kraven, konceptet med lägst poäng uppfyller kraven bäst. 

Viktning och bedömningens värden utgår från Robotdalens modell. Viktningen och 

bedömningen ser ut som följande: 

Viktning 

1 – Mycket viktigt 

2 – Viktigt 

3 – Mindre viktigt 

Bedömning 

1 – Uppfyller mycket väl 

3 – Uppfyller något så när 

9 – Uppfyller inte alls 
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Tabell 4.3. Kravlista 

  Staket Bana Opiflex Utgångspunkt 

     

Krav (vikt 1) Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 MARAB 

B 1 1 3 1 

C 3 3 1 9 

H 1 1 1 1 

K 1 1 1 1 

Summa 6 6 6 12 

     

Krav (vikt 2) Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 MARAB 

A 9 3 1 3 

D 3 3 1 9 

E 3 3 3 1 

F 3 3 3 1 

I 1 1 1 1 

J 1 1 1 1 

N 3 3 1 3 

Summa 23 17 11 19 

     

Krav (vikt 3) Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 MARAB 

G 1 1 1 9 

L 3 9 1 1 

M 1 1 1 1 

Summa 5 11 3 11 

     

TOTALT (1-3) 34 34 20 42 

 

Det är ett koncept som urskiljer sig tydligt från de andra två, koncept 3 med en 

plattform från Opiflex. Enligt totalsumman för alla krav är koncept 3 bäst enligt 

kravlistan, även sett till de viktiga kraven. Alla koncept får samma poäng i de mycket 

viktiga kraven. Alla koncept står sig bra mot utgångspunkten, MARABs lösning och får 

lägre summor i nästan alla viktklasser. Koncept 1 får dock en högre summa under vikt 

2. Dock anses vikt 1 viktigare och koncept 1 har lägre än utgångspunkten där. Koncept 

1 och 2 hamnar på samma totalsumma men det är i de mindre viktiga kraven (vikt 3) 

som det utjämnas. Därför anses koncept 2 vara bättre lämpat än koncept 1, eftersom 

koncept 2 har lägre summa under kraven med vikt 2. 

4.4.2 Konceptens olika utrustning 

Utrustningen som kommer krävas till koncepten listas här nedan i tabell 4.4. Detta för 

att enklare kunna se och avgöra kostnader och vilket som verkar vara enklast att bygga. 
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Tabell 4.4. Utrustning 

Hårdvara Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Industrirobot IRB 4600-40/2.55. 1 1 1  

Gripdon 1 1  1 

Visionsystem 1 1   

In- och utbana, 4x2m 1 1   

Åkbana IRBT 2005, cirka 8 m   1   

Hålldon 1 1   

Styrskåp 1 1   

Opiflex robotplattform     1 

Opiflex dockningsstation      1 

Säkerhet     

Grind 1 1   

Staket, höjd 2,2 m (cirka 10m) 1 2  
Staket, höjd 1,6 m (cirka 4m)      1 

Sensorer vid in- och utbanor 1 1   

Förreglingsdon (vid grindar) 1 1   

Säkerhetssensorer/fotoceller 1 1   

Ljusbom   1   

Kontaktmattor  2  

Total 11 16 5 

 

Med kravlistan som grund diskuteras koncepten tillsammans med ELMAB. De har 

tidigare visat intresse för Opiflex och det är en lösning de gärna vill implementera i sin 

produktion, detta främst på grund av småserietillverkningen. Tillsammans bestäms att 

studien ska gå vidare med koncept 3. 

4.5  Lösningsförslaget 
Koncept 3 med den flyttbara roboten har valts som lösning för svarvstationerna hos 

ELMAB. I detta avsnitt kommer konceptet att utvecklas ytterligare och fler detaljer tas 

upp som krävs för en lösning.  

4.5.1 Matning från bana eller arbeta mot pall 

En detalj att tänka vidare på är om robotcellen ska använda sig av banor eller plocka 

direkt mellan olika lastpallar. När robotcellen flyttas till andra dockningsstationen där 

bara en CNC-svarv hanteras kommer banorna stå outnyttjade samt att de tar plats. 

Banor kräver också en uppackning ur pallen för att placera materialet på inbanan. Om 

pallar används krävs det att de packas på ett visst sätt som tillåter roboten att komma åt 

detaljerna. Fördelen med en bättre packning i pall skulle leda till att roboten inte heller 

behöver ett visionsystem. Visionsystem är kostsamt och är en del som kan krångla till 

det. I tabell 4.4. och tabell 4.5. ställs fördelar och nackdelar upp för respektive lösning.  
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Tabell 4.5. Fördelar bana-lastpall 

Banor Lastpallar 

Operatören kan inspektera detaljen innan 

den packas ner.  

Billigt. 

 Uppackning krävs inte innan. 

 

Tabell 4.6. Nackdelar bana-lastpall 

Banor Lastpallar 

Extra kostnad för bana. Kräver mer lastpallar och en 

standardiserad packning i dessa. 

Tar mycket plats. Eventuellt reducerad hastighet vid 

hantering av pallar. 

Extra uppackning och nedpackning. Uppackning för kontroll. 

Kräver visionsystem.  

 

I och med att en flyttbar robotcell valts för att öka flexibiliteten och underlätta 

småserietillverkningen kan banorna bli lite av en belastning. Att packa direkt i lastpallar 

är enklast och eftersom inga staket krävs är hanteringen av dessa smidig. Utifrån detta 

bestäms att cellen ska arbeta direkt mot lastpallar istället för mot banor. Det är även en 

rekommendation från Opiflex att arbeta mot pall, deras lösning har det som ett litet 

fokus och plattformen är anpassad för att ha två stycken lastpallar placerade på varsin 

sida om plattformen. Kostnaden för banorna och visionsystem försvinner därmed. 

Kostnader för nya pallar tillkommer dock, då det anses krävas fler än i nuläget då 

packningen måste ske annorlunda, även materialet för att skapa standardiserade platser i 

pallen tillkommer. Det sistnämnda bör vara möjligt för ELMAB att såga till på egen 

hand och endast bidra med en marginell kostnad. 

4.5.2 Säkerhet 

Säkerheten med Opiflex sker utan staket. Den sker med hjälp av skanners som känner 

av om någon eller något närmar sig robotcellen. Systemet ser åtta meter bort och 

lågfartszonen är inom 2,5 meter. För att sensorerna ska kunna avläsa omgivningen på 

bästa sätt behöver skuggor från material på golv minskas. Detaljer eller material som 

står på golvet ska helst lyftas upp lite och stå på smala ben, det för att minska 

skuggområdena för skannern. (Opiflex, 2017) 

Robotcellen kommer arbeta mot två stycken CNC-svarvar där möjlighet finns att röra 

sig bakom svarvarna. Eftersom Opiflex skannrar inte kan känna av vad som rör sig där 

bakom kommer en staketsnutt krävas, detta för att förhindra att något dyker upp från 

baksidan av svarvarna och plötsligt befinner sig i stoppzonen. Det går med ett lågt 

staket, 1,25 m och ska finnas till för att skapa en omväg när en person rör sig bakom 

svarven, säkerhetssystemet måste hinna läsa av en rörelse innan personen plötsligt står 

inuti robotcellen.  

I bild 4.7 syns Opiflex lösningens olika säkerhetszoner och deras storlek [mm]. Den blå 

varningszonen fungerar på det viset att om ett objekt är innanför zonen kommer en 

varningslampa att börja blinka, detta för att påvisa att det är en robot som arbetar i 
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närheten. I lågfartszonen varnar roboten att föremål närmar sig och hastigheten 

reduceras och rörelser anpassas, detta tillåter att en person kan gå nära roboten utan att 

den stannar helt. När den gränsen till den röda stoppzonen korsas kommer roboten helt 

att stanna, roboten börjar arbeta igen när stoppzonen återigen är fri från hinder.  

 

Bild 4.7. Säkerhetszoner Opiflex 

Tejpning bör ske på golvet för att visa var lågfartszonen och eventuellt stoppzonen 

börjar för att hindra övrig produktion från att korsa de gränserna och hindra robotcellen 

från att arbeta i full hastighet.  

4.5.3 Programmering 

Något som kommer spara tid med det här konceptet är programmeringen. Det är ett 

fokus som Opiflex har arbetat mot när deras robotplattform utvecklades. Det ska vara 

enkelt att programmera om roboten när den flyttas mellan olika dockningsstationer. Det 

ska också gå fort att lära sig programmera roboten oavsett tidigare erfarenhet. (Opiflex, 

2017) 

4.5.4 Robotcellens olika komponenter 

Nedan listas de komponenter som robotcellen kommer innehålla, komponenterna utgår 

från tabell 4.4. Dessa delar kommer sedan utgöra grunden i den ekonomiska kalkylen.  

1. Industrirobot ABB - IRB4600-40/2.55. 

2. Mobilrobotplattform. 

3. Dockningsstation. 

4. Standard mekaniskt gripdon 

5. Lågt staket, på fyra ställen och cirka 1 meter långa. 

6. Avskiljare/fack till lastpallarna. 

De tre första komponenterna syns i bild 4.8, bilden visar hus robotcellens 

huvudkomponenter ser ut var för sig. Vidare i bild 4.9. syns hur den färdigmonterade 

plattformen ser ut, bilden visar lösningen ur tre olika vinklar. Robotplattformen som 

visas i bilderna är Opiflex MRP60, det är Opiflex största robotplattform och det är den 

som kommer krävas för att uppfylla robotcellens prestandakrav, se tabell.  



Kap. 4 Förbättringsförslag 

35 

 

 

Bild 4.8. Opiflex olika komponenter 

 

Bild 4.9. Monterad Opiflex MRP60. 

De delar som sticker ut ur plattformen i bild 4.8 samt i bild 4.9 är skannrarna till 

säkerhetslösningen. De är anpassade för att en lastpall ska kunna placeras invid 

plattformen utan att skannrarna störs. 

4.5.5 Utformning av cellen 

I bild 4.10. och 4.11. syns den slutliga utformningen av robotcellen. Här står 

robotplattformen mellan två stycken svarvar och jobbar mot två stycken lastpallar. Vid 

svarven till höger står dockningsstationen dit robotplattformen kan flyttas vid behov. 

 

Bild 4.10. Lösningsförslag  
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Bild 4.11. Lösningsförslag förstorad 

I bild 4.7. säkerhetszoner syns att lågfartzonen kommer sträcka sig 2510 mm ut från 

roboten. Eftersom en CNC-svarv är 5,5 x 2,5 [m2] bör zonen endast nå en kortare bit 

utanför svarvarnas område och inte hindra förbifarter för övrig produktion. För att 

robotplattformen ska få plats krävs att CNC-svarvarna står minst 3000mm isär, plus en 

extra bit på vardera sidan för att inte stöta i vid flytt av plattformen, 3500 mm yta 

mellan svarvarna uppskattas rimligt. Det betyder att ytan för robotcellen, med 

lågfartszonen uppgår till 8,5x6,2 [m2] vilket uppfyller robotcellens krav (L) på 

storlek/yta. I bild 4.12. syns robotcellens totala yta tillsammans med de olika 

säkerhetszonerna. 

 

Bild 4.12. Robotcellens yta 

I och med den här layouten bör en ensam operatör kunna övervaka robotcellen samtidigt 

som operatören övervakar svarven med stångautomat. Om roboten är placerad på 

dockningsstationen med två svarvar innebär det att en operatör kan vara ansvarig för 

produktionen av tre stycken CNC-svarvar. I och med att programmeringen går snabbt 

med Opiflex förloras heller inte mycket tid om två moment sker samtidigt. Det innebär 
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att möjligheten finns för att spara två skift om roboten inte behöver flyttas till den andra 

dockningsstationen.  

4.5.6 Val av gripdon 

Vid val av gripdon finns det fem generella parametrar som är väsentliga (Bolmsjö, 

2006)  

1. Vikt. Gripdonets vikt begränsar robotens lastkapacitet och därmed robotens 

användningsområde. 

2. Geometrisk utsträckning och volym. En mindre volym leder till mindre risk för 

kollision med omgivande dela och en mindre geometrisk utsträckning ger 

roboten ett större arbetsområde med olika orienteringar. 

3. Gripkraft och gripytor. Objektets vikt och friktion mellan gripytor och objekt 

bestämmer nödvändig gripkraft. Även accelerationer och eventuella krafter som 

roboten utövar på objektet under arbetsprocessen påverkar. 

4. Noggrannhet. För att uppnå hög noggrannhet krävs det att gripdonet tillverkas 

med hög precision, att det har hög styvhet och att gripklorna kan fixera objektet 

under hantering. 

5. Miljötålighet. Många arbetsprocesser sker i miljöer som kräver speciell hänsyn, 

t.ex. där gripdonet utsätts för höga temperaturer, kemikalier och fukt.  (Bolmsjö, 

2006) 

Krav på gripdon 

Utifrån de generella parametrarna kan de krav som finns på gripdonet för robotcellen 

fastställas: 

 Gripdonet som ska användas till robotcellen hos ELMAB ska klara av att greppa 

cylindriska objekt med diametrar mellan ø40-ø92 mm.  

 Det ska klara av att hålla en vikt på 15 kg stabilt under robotens rörelsemönster. 

 Gripdonet bör väga mindre än 5 kg för att inte äventyra robotens armkapacitet. 

 Gripdonet ska också vara tillräckligt smidigt att det kan placera objekten i CNC-

svarven.  

Då gripdonet endast ska hantera cylindriska objekt med endast en viss skillnad i 

diameter anses ett standardiserat mekaniskt gripdon kunna användas. Ett vakuum- eller 

magnetgripdon bör undvikas då det inte är några plana ytor för gripdonet att fästa på. Ett 

mekaniskt gripdon kan drivas både pneumatiskt och hydrauliskt. Ett gripdon med 

pneumatisk drivning är att föredra för att hålla nere vikt och pris. Med ett gummigrepp 

på gripklorna ska det gå att lägga tryck utan att detaljen skadas eller glider ur greppet, 

då fås även en extra flexibilitet för diameterskillnader. (Bolmsjö, 2006) 

Ingen produktutveckling av special gripdon behövs då det anses finnas standard gripdon 

som uppfyller kraven och kostnaderna kan därför hållas nere, uppskattningsvis mellan 

15-20 000 kr. (Henriksen, 2017) 

4.5.7 Layouter 

Med utformningen som fastställts för robotcellen kan den placeras ut i lokalens layout, 

detta syns i bild 4.13. Den andra dockningsstationen placeras vid en mer avskild CNC-

svarv, detta för att inte störas av operatörerna vid övriga. Den första dockningsstationen 

är placerad mellan två CNC-svarvar, svarv 3 och 4 i layouten. I närheten står även svarv 
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9 som övervakas av samma operatör. I layouten går det även att se ett spaghettidiagram 

över produkternas flöde genom fabriken och passeringen genom robotcellen. 

 

Bild 4.13. Layout lösningsförslag 

4.5.8 Jämfört med dagens lösning 

I dagens utformning krävs det en operatör vid varje svarv. En operatör kan bli trött vid 

hög arbetsbelastning och när det sker mycket lyft. Om volymen är hög kan en robot 

arbeta outtröttligt och nonstop utan att tappa fart eller ork över dagen. Den här 

robotlösningen är även väldigt flexibel vid småserier och varierande volym. Är volymen 

låg kan roboten placeras vid den andra dockningsstationen och arbeta med en serie eller 

om den placeras vid första dockningsstationen kan roboten hantera två svarvar samtidigt 

och en operatör hantera en svarv manuellt samt övervaka en svarv med stångautomat. 

Detta skulle kunna leda till tillfällen då en operatör ser över fyra svarvar samtidigt när 

beläggningen inte är hög och serierna tillräckligt stora. Allt detta leder till att ELMAB 

inte skulle behöva vara lika beroende av personal vid exempelvis sjukdom och att ge 

semester till behövande medarbetare blir enklare när de inte behöver ersättas lika 

mycket. 

Roboten kan även ställas in att arbeta över raster och under möten. I och med detta kan 

45 minuter per svarv (hanterad med robot) sparas varje dag samt att en serie kan startas 

innan operatören går hem och tiden för en hel serie kan därmed sparas genom att köra 

den körs utöver ordinarie arbetstid. Om robotcellen hanterar två svarvar blir det två 

extra serier varje dag som kan köras efter arbetstid. Tänk scenariot att en cykel tar 4 

minuter, vilket är snitt på en cykeltid hos ELMAB, på de 45 minuterna som rasterna är 

tillåts alltså cirka 11 extra detaljer köras extra och detta på två svarvar alltså 22 extra 

detaljer. Eftersom Opiflex plockar från pall är den begränsad till hur många detaljer som 

ryms i lastpallen, tänk att det är 20 detaljer. Då startas innan hemgång två serier med 20 

detaljer styck, det ger ytterligare 40 extra detaljer på ett skift. 62 extra detaljer per skift, 

med en snittid på 4 minuter ger en sparad tid på 248 minuter per dag, cirka 20 timmar 

över en vecka. Det är ett halvt skift som sparas varje månad. Det är en ökning i 
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produktionen på mellan 4-5 %. Snittet för en dag på svarv 3 och 4 enligt tabell 3.3 är 

135 respektive 56,2 detaljer, totalt ger det cirka 191 detaljer en dag över de två 

svarvarna. Om 62 detaljer extra produceras blir det en effektivitetsökning på svarv 3 och 

4 med 32 %. Observera att seriestorlekar och cykeltider varierar, detta är endast ett 

scenario, antagande borde dock vara att stora serier eller serier med långa cykeltider 

sparas till skiftets slut för att maximalt utnyttja robotens kapacitet. 

4.6 Förslag till övriga processer 
4.6.1 Tvätt 

I kapitel 3, avsnitt 3.4. visades att den totala utrustningseffektiviteten på tvätten kan öka 

från 46,6 % till 88,3 % om båda banorna utnyttjas. Från att kunna köra 23 cykler till att 

kunna köra 45 cykler är nästan en dubblering av effektiviteten. Genom metoden 

5xVarför föreslogs en lösning att köpa ett nytt alternativt bygga om sitt nuvarande bord 

för att göra det höj- och sänkbart. Vid ökad beläggningen kan en investering eller 

ombyggnad av bordet vara väldigt lönsam, effektivitetsökningen skulle vara näst intill 

lika som att införa ett två-skift. Ett två-skift med dubbel effektivitet i tvättautomaten 

skulle kunna ge ännu mer kapacitet om det krävs. 

Ett exempel på höj- och sänkbart bord för industrin finns att köpa av Northern Tool, se 

bild 4.14. Det bordet har en väldigt hög lastkapacitet och är ungefär lika stort som 

nuvarande bord. (Northern Tool, 2017) 

 

Bild 4.14. Bord från Northern Tool 

För att kunna göra sidoförflyttningar för att utnyttja båda banorna krävs en tillbyggnad, 

antingen som bordet står på eller ovanpå bordet. Bordet kan t.ex. ha hjul eller gå på en 

bana. Konstruktion för att fästa korgarna med tillhörande skjutbanor krävs också. 

En annan lösning är att bygga om nuvarande bord. Då krävs det att benen kapas och en 

lösning för att höja och sänka benen monteras dit. Det kräver mer planering hur 

lösningen ska utformas och beräkningar för få reda på om bordet kommer klara de 

vikter som hanteras. I nästa kapitel görs en investeringskalkyl på lösningen med bordet. 

4.6.2 Måleri 

För att kunna öka effektiviteten är det viktigt att de tunga manuella lyften inte sker, det 

skulle bli alldeles för många. En plockrobot är verkligen att rekommendera. 

Conveyorsystemet i måleriet är 50 meter långt och har 150 krokar, d.v.s. tre krokar per 

meter. Systemet rör sig 0,8 meter i minuten, det betyder att ett varv tar 62,5 minuter. I 

full kapacitet krävs det att upphängning sker var 25:e sekund. Detta betyder att tiden är 
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12,5 sekunder per cylinder för en upphängning och en nedtagning. En plockrobot kan 

mycket väl klara av den uppgiften och det är inte en alltför stor investering om cellen 

utformas på ett bra sätt.  Det krävs dock en robot med ganska hög lastkapacitet för att 

den ska orka lyfta och hänga upp en 35 kg tung hydraulcylinder.  Ett tips är att kolla in 

Skelack i Skellefteå (Skelack, 2017), de har implementerat en nästintill likadan lösning i 

sin produktion redan. 

En lackeringsrobot är också att rekommendera. Det finns många lackeringsrobotar att 

tillgå, ett förslag är Fanuc p-250ib-15 som har en god räckvidd. (Fanuc, 2017) Annars 

finns det sätt att automatisera målningen med en spraymaskin likt en biltvätt. Detta 

skulle dock kräva en större ombyggnad och troligen en större investering. En robot är 

ganska enkel att applicera direkt i conveyorsystemet, roboten kan även rotera 

cylindrarna själv. 

Om en investering görs med en plockrobot och en lackeringsrobot kan två stycken skift 

ersättas. Två riktigt slitsamma skift kan tas bort samt den manuella hanteringen av färg. 

De kan ersättas av en operatör som övervakar processen samt byter ut lastpallarna till 

plockroboten. Bara en plockrobot skulle minska skaderisken och de tunga lyften samt 

ge möjlighet till ökad effektivitet i conveyorsystemet som används långt ifrån vad som 

är möjligt.  

4.6.3 Layouter 

Layouten i den gamla lokalen kommer att ändras i och med flytten av svarv och svets 

till den nya lokalen. I bild 4.15. ges förslag på nytt flöde för produkterna genom den 

gamla lokalen, detta med hjälp av ett spaghettidiagram. Tanken är att slipen ska flyttas 

dit gripklorna står i nuläget, tvätten och övriga processer står kvar. 

 

Bild 4.155. Layoutförslag nuvarande lokal 
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5 Investering och payback 
För att undersöka om lösningarna är ekonomiskt lönsamma görs en investeringskalkyl 

där kostnader och intäkter sammanställs och ställs mot varandra. Payback-tiden räknas 

ut för lösningsförslagen och ger den tid det tar innan en eventuell investering betalat av 

sig själv. 

5.1 Lösningsförslaget 
Ett av de ekonomiska kraven (E) säger att lösningen inte bör kosta mer än en 

investering i två stycken Q20-celler från MARAB. En komplett sådan lösning från 

MARAB kostar 1,3 miljoner SEK (Bastman, 2017), kravet är alltså att konceptet med 

Opiflex inte bör överskrida summan 2,6 miljoner SEK. Det andra ekonomiska kravet 

(F) säger att payback-tiden inte ska vara längre än 4 år. 

Kostnaden för att installera en Opiflex cell är endast en fingervisning. Opiflex vill själva 

titta på processen för att se om något utöver standardlösningen kan krävas och därefter 

komma med offert. För en enkel lösning, utan några konstigheter, har de gett 

uppskattade värden på vad kostnaden kan bli. I lösningen ingår installation, säkerhet, en 

dockningsstation och gripdon, allt till en färdig lösning. Övriga kostnader som 

tillkommer är det låga staket och automatiska dörrar. (Frisk, 2017) Automatiska dörrar 

måste installeras på alla de CNC-svarvar som ska ingå i lösningen. Kostnaderna för 

investeringen visas i tabell 5.1. Tabellen visar även att investeringen uppfyller kravet 

om att inte överstiga 2,6 miljoner SEK.  

Tabell 5.1. Kostnader 

 Antal Pris [kr] Kostnad [kr] 

Produktkostnad    

Opiflex MRP60 1 st. 1,5- 1,7 milj. 1,5- 1,7 milj. 

Extra dockningsstation 1 st. 500 -700 t  500 -700 t  

Summa   2 400 000 

Övriga kostnader    

Staket 4 m  5 000 

Automatiska dörrar (CNC) 3 st. ~25 000 75 000 

Summa   80 000 

Totalt:   2 480 000 

 

En operatör hos ELMAB kostar cirka 480 000 kronor om året. Om en operatör kan 

hantera tre stycken svarvar samtidigt när roboten är placerad vid dockningsstationen 

placerad mellan två svarvar, sparas två stycken skift, dvs. kostnaden för två operatörer. 

Eftersom roboten även kommer stå vid andra dockningsstationen och i det läget sparas 

ett skift antas ett medelvärde och att lösningen sparar 1,5 skift. Det betyder att lösningen 

kan spara in 720 000 kr i personalkostnader på ett år. Som avsnitt 3.5.8 visar kan 

investeringen även spara in ytterligare tjugo timmar på en vecka, ett halvt skift. Totalt 

sparas då kostnaden för två skift och det är 960 000 kronor på ett år. 
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Payback-tid är den tiden det tar innan en investering har betalat av sig själv. I tabell 5.2. 

visas payback-tiden för lösningsförslaget genom att ställa grundinvesteringen mot 

intäkterna och sparade personalkostnaderna efter varje år. Payback-tiden är när det 

ackumulerade värdet når ett positivt värde, alltså efter tre år.  

Tabell 5.2. Payback 

 G a   

 År  0 1 2 3 

Betalningar -2 480 000 960 000 960 000 960 000 

Ackumulerat -2 480 000 -1 520 000 -560 000 400 000 

 

För att få en mer precis payback-tid beräknas den ut enligt ekvation (1), payback-tid (T) 

= Grundinvestering (G) / inbetalningsöverskott (a).  

T = 2 480 000 / 960 000 = 2,58 år. 

Det ger att payback-tiden är cirka två år och sju månader. Räknat med 10 % kalkylränta 

blir payback-tiden enligt ekvation (2) cirka tre år och två månader. 

Något att även ta hänsyn till är att beroendet av personal minskar. Roboten blir inte sjuk 

och därmed blir det ingen förlust blir i produktionshastighet eller kostnad i sjuklön. Med 

roboten ska takten fortsätta kunna vara lika hög oavsett om en i personalstyrkan 

sjukanmäler sig en dag.  

5.2 Förbättringsförslag - Tvätten 
Bordet som rekommenderas till tvättstationen har en kostnad på cirka 35 000 kr. Anta 

att ELMAB utför ombyggnationen som krävs själva och på en kostnad av cirka 10000 

kr. Då uppkommer en engångskostnad på cirka 45 000 kr. En operatör kostar ELMAB 

cirka 480 000 kr om året, dvs. cirka 40 000 kr i månaden. Om det sker en 

beläggningsökning att två-skift krävs skulle det ge en payback-tid på strax över en 

månad i personalkostnader. Ombyggnaden av bordet bör göras när beläggningen är låg 

och ett avbrott har minimal påverkning. 

Oavsett om det är uppskattade värden för ombyggnationen är payback-tiden inte 

speciellt lång, speciellt inte om beläggningen kräver att två-skift införs på grund av att 

bara en bana används. Om båda banorna kan användas smidigt skulle ett införande av 

två-skift fyrdubbla effektiviteten, den möjligheten skulle kännas bra att ha då ingen oro 

behöver läggas vid att tvätten skulle bli en flaskhals.  

En investering i bordet ska inte bara göras för att öka kapaciteten, den bör göras för att 

underlätta för operatören som arbetar vid stationen. De tunga och många lyften skulle 

bli enklare att utföra då bordet kan ställa in på en bekväm arbetshöjd. Något som också 

kan komma att ändras om processen görs enklare är att traversen används mer. Det blir 

mycket onödiga arbetsrörelser i dagens arbetssätt men med det höj- och sänkbara bordet 

kan operatörerna känna att det finns mer tid till att använda traversen och därmed 

minska de värsta och tyngsta lyften. Det skulle leda till en minskad skaderisk vid 

stationen.
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6 Diskussion 
För att ta reda på hur väl målen och de förväntade resultaten uppfylls av lösningen görs 

en diskussion. Diskussionen tar upp hur väl arbetsmetoderna har fungerat, vad som kan 

påverka resultaten och vad investeringsanalysens resultat betyder. 

6.1 Arbetsmetodik 
Att studera och läsa på om Lean har varit väldigt användbart och nyttigt för arbetet. Det 

har hjälpt till vid företagsbesöken att veta vad som ska kollas efter och för att lära sig 

uttryck för att kunna formulera sig på ett bra sätt. Verktygen har hjälpt till att redan 

under första besök hos företaget kunna ge tips och rekommendationer på hur flöden kan 

förbättras och slöserier minskas. Det uppskattades av ELMAB och gav en bra start på 

arbetet och kontakten. 

I examensarbetet har Lean-metoden TAK/TUE används mycket. Det är en metod som 

ger mest precist resultat i till exempel tvätten och måleriet där det finns ett maxvärde. 

Eftersom seriestorlekar och cykeltider skiljer sig ganska mycket dag efter dag gör det att 

det blir ganska svårt att få ett bra värde för anläggningsutnyttjande för svarvprocessen. 

Det ger inte ett exakt värde genom att räkna på antal minuter eller på antal tillverkade 

detaljer eftersom det skiljer sig mycket mellan varje svarv och dag. Ett annat sätt att 

räkna ut anläggningsutnyttjandet skulle kunna vara att räkna på den tiden som de har 

möjlighet att köra på varje dag, till exempel arbetstid minus ställtid och raster. Det 

skulle dock anta att svarvarna går all övrig tid vilket de inte gör, det går att se i tabell 

3.3. produktionsvolym att svarv 9 t.ex. stod stilla en dag. Det finns olika sätt att anta 

svarvarnas optimalvärde men det som känns mest rimligt har använts i rapporten, övriga 

sätt har beräknats och ger ett liknande resultat. Verktyget TUE/TAK är möjligen inte det 

mest lämpade i den här situationen men var ett önskemål att använda från 

rapportbeställaren. Resultatet av TAK-mätningen ger trots det en fingervisning och har 

ändå fungerat bra vid redovisning av resultat och motiveringar. För de andra 

processerna, tvätt och måleri har det lämpat sig bättre. I tvätten eftersom där kan tid och 

minuter användas och jämföras mot tiden som finns att tillgå och i måleriet eftersom det 

finns ett specifikt antal krokar och conveyorsystemet går i samma hastighet hela tiden. 

TAK-värdena för dessa processer är också en fingervisning, eftersom ELMAB inte 

lackerar hela dagarna och bemanningen på måleriet hjälper även till på andra processer. 

Likaså tvätten, det som ska tvättas hinner tvättas, TAK-värdena för tvätten är om det 

krävs att tvättautomaten är igång hela tiden. 

Robotstudio användes mycket under arbetet för att ta fram olika layouter på robotceller 

och för att i slutskedet skapa en simulering. Robotstudio är ett väldigt komplicerat 

program och det hade underlättat med mer kunskap i programmet. Simuleringarna går 

att arbeta och slipa på nästan hur mycket som helst och det tar mycket tid. I 

simuleringen som visades på presentationen ses roboten plocka en cylinder ur en pall, 

placera den i en CNC-svarv för att sedan plocka en ny cylinder i en annan lastpall och 

placera den i den andra CNC-svarven, roboten tar sedan ut detaljerna och placerar dem 

tillbaka i lastpallarna innan den återgår till startläget. Några av problemen med 

simuleringen som hade önskats förfina var att göra simuleringen med Opiflex 

plattformen. Plattformens Robotstudiomodell tillhandahölls av Opiflex men då 

fungerade det inte att skapa en simulering, till simuleringen användes istället samma 
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robot (IRB 4600-40/2.55) men utan själva plattformen som roboten står på. Ett 

ytterligare problem var att få roboten att plocka med sig cylindern och placera den i 

CNC-svarven. Simuleringen visar därför endast robotens rörelser utan cylindern. I 

simuleringen är rörelserna anpassade efter verkligheten och roboten arbetar sakta i 

närheten av objekt och när den är vid CNC-svarven och rör sig sedan snabbare över fria 

ytor. 

6.2 Mål och förväntade resultat 
De två första målen var att finna den lösning i processen som bäst lämpar sig för en 

automatisering och minska den manuella handpåläggningen. Tanken från början, innan 

svarven ingick i arbetet, var att utveckla måleriet och skapa en robotcell som hänger upp 

och lyfter ner cylindrarna i conveyorsystem men även en lösning med en 

lackeringsrobot. Även om lyften på måleriet är tyngre och mer krävande per person än 

på svarven kräver de lyften mindre precision, cylindrarna på svarven ska placeras i 

CNC-maskinen vilket inte ger samma spelrum för lyften som på måleriet. Vid svarv 3 

och 4, de som ska vara en del av robotcellen, tillverkas cirka 191 detaljer per dag. Det 

totala snittet för manuellt hanterade detaljer i svarvprocessen under en dag i nuläget är 

1028 stycken. Det innebär att den manuella hanteringen i svarvprocessen minskar med 

cirka 15-20 % om roboten betjänar båda svarvarna under en hel dag. Att automatisera 

svarven anses vara rätt i det här läget då den nya lokalen står klar till hösten 2017 och 

det underlättar mycket att inte behövas anpassa sig till förutbestämda layouter och 

maskiners position, det kräver därför heller ingen ommöblering av stora och otympliga 

CNC-svarvar.  Att automatisera svarven var även något som ELMAB önskade. Målen 

med mest lämpade processen att automatisera och minskningen av manuell 

handpåläggning anses därför vara uppfyllda. 

Ett av målen med arbetet var att tydligt visa på den ekonomiska lönsamheten i en 

investering. Lönsamhetens finns främst i sparade personalkostnader där roboten kan 

ersätta en eller två operatörer. I övrigt finns det lönsamhet genom att det går att köra 

serier i svarvarna efter hemgång och över raster, det räcker med att operatören startar en 

serie. Ibland kommer det serier där cykeltiderna är på flera timmar, om en sådan serie 

startas innan hemgång sparas väldigt mycket tid och kostnad, svarven finns då 

tillgänglig på dagen för de kortare serierna så att operatörerna kan arbeta så effektivt 

som möjligt. Lönsamheten ligger därför också i ökad effektivitet och produktionsvolym. 

Ett annat av projektets mål var att presentera förstudieresultatet hos företaget/ELMAB, 

till hjälp skulle en film med simulering i Robotstudio finnas. Presentationen gjordes 

med hjälp av Microsoft Powerpoint hos företaget i juni 2017. Det blev väldigt lyckat 

och ELMAB var mycket nöjda med presentationen, resultatet och de lösningar som 

tagits fram. Presentationen tog upp nulägesanalysen, konceptförslagen, 

förbättringsförslag, lösningsförslaget, investeringsanalys och som avslut på 

presentationen visades en film innehållandes en simulering skapad i Robotstudio.  

6.3 Investeringsanalys 
Investeringsanalysen visar lösningsförslagets kostnader, det är inte offerter som har 

lämnats utan uppskattad kostnad av försäljningsansvarig. Det kan förstås dyka upp 

oförutsedda extra kostnader om det är något som Opiflex uppmärksammar när de gör 

sin kontroll innan installation. Eventuellt kan ett extra gripdon krävas för att klara av 
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detaljernas skillnad i diameter, det är dock ingen stor kostnad (sett till hela 

investeringen) om ett standard gripdon går att använda. 

Ett av kraven var att lösningsförslaget ska vara billigare än två MARAB Q20-celler, 

vilket är liknande en lösning som de tidigare har investerat i. Det är viktigt att 

lösningsförslaget ger mer fördelar än bara kostnadsmässiga eftersom det är bekvämt att 

gå på en lösning som redan är bekant och med en försäljare som de känner.  

Kostnadsmässigt är lösningarna ganska lika, det skiljer ett par 100 000 kronor i fördel 

för Opiflex, det innebär att lösningsförslaget med Opiflex bör fungera smidigt att 

installera och använda. MARAB lösningen går även den att köra i två svarvar utöver 

den bemannade arbetstiden och raster, nackdelen där är att den använder sig av bana 

och blir de lite mer begränsad av antalet detaljer eftersom någon måste packa upp och 

ner för mer plats. Tid tjänas med Opiflex eftersom ingen uppackning till bana krävs 

innan hemgång, ytterligare ger Opiflex betydligt mer plats och utrymme vid manuell 

körning på svarven och den står inte outnyttjad vid dessa tillfällen som MARABs 

lösning. Det ger en bättre effektivitet och flexibilitet. 

Möjligheten att flytta roboten är en stor fördel vid svängande beläggning, det är dock en 

ganska stor kostnad att investera i en extra dockningsstation. Det är fullt möjligt att bara 

investera i lösningen utan en extra dockningsstation, det är ett bra sätt för att göra 

investeringen billigare om osäkerhet finns. Fördelarna med att kunna flytta roboten vid 

småserier försvinner dock och investeringsanalysen kommer bli annorlunda. Lösningen 

kommer inte kunna spara lika mycket i personalkostnader eller ha möjlighet att köra 

lika mycket vid ställ och manuella körningar på de svarvarna. Rekommendationer och 

kalkyler bygger på att två dockningsstationer finns. 
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7 Slutsatser och rekommendationer 
Ett av målen med examensarbetet var att finna den process i tillverkningskedjan som 

bäst lämpar sig för en automationslösning, detta i form av framtida ekonomisk vinning 

och en minskning av manuell handpåläggning i produktionen. Den processen som 

rekommenderas att automatisera är svarvprocessen. Svarven bör automatiseras framför 

slipprocessen därför att behovet för en slipprocess har visat sig minska vid ändrade 

svetsmetoder och det blir därför en alltför riskfylld investering. Svarven bör väljas 

framför tvättprocessen eftersom tvätten har mycket outnyttjad kapacitet, upp mot 50 %, 

samtidigt som stationen kräver en låg bemanning. Att svarven ska väljas framför 

måleriet är inte lika enkelt. Den manuella handpåläggningen har diskuterats och det är 

tyngre lyft på måleriet men de sker inte lika frekvent och kräver mindre precision än på 

svarvstationen. Det är en rekommendation att implementera en automationslösning på 

måleriet i framtiden för att klara av en ökning i produktionen på ett smidigt sätt. En 

lösning med plockrobot skulle kunna öka anläggningsutnyttjandet mycket utan extra 

bemanning. Det som är till svarvens fördel och en starkt bidragande orsak till att den 

bör automatiseras är tillfället och tiden, i och med nybyggnationen där alla svarvar ska 

flyttas och planeras in i en ny lokal är det ett bra tillfälle för implementering av en 

robotcell på svarvprocessen.  

Automationslösningen för svarvprocessen är en flyttbar robotcell. Konceptet valdes 

genom att vikta de uppsatta kraven och se hur väl de olika koncepten uppfyllde kraven 

samt genom diskussion med ELMAB. Det var ett konceptförslag som stod ut gentemot 

de övriga i kravlistan, att använda en flyttbar robot. En lösning som, i och med att den 

går att positionera vid olika svarvar, väl uppfyller ELMABs krav på att inte låsa upp en 

svarv samt tillåta manuell körning utan att roboten står outnyttjad. Ett företag som 

tillhandahåller en färdig lösning med en flyttbar robot är Opiflex. Opiflex mobila 

robotplattform går att implementera i ELMABs produktion och det är den som har 

använts i lösningsförslaget.  

Lösningsförslaget ger en ekonomisk vinning i sparade personalkostnader samt genom 

möjlighet till produktion vid tider där produktionen annars står stilla, som raster och 

efter skiftens slut. Sparade personalkostnader uppgår till 720 000 kronor och den ökade 

produktionstiden en dag kan uppgå till 32 % för en svarv, tillsammans motsvarar de 

kostnaden för två operatörer, 960 000 kronor. ELMAB har vid tillfällen serier med 

detaljer som har en cykeltid på uppåt åtta timmar, om sådana serier kan startas innan 

hemgång sparas det mer tid än den uppskattade i rapportens scenarier. Den totala 

investeringen för föreslagen automationslösning med den flyttbara roboten ligger på 

2 480 000 kronor. Det är en mindre investering än den för två stycken Q20-celler från 

MARAB (2,6 milj. kronor) som är ett referensvärde för investeringens storlek. Båda 

lösningarna kan ge en ökad effektivitet och vara möjliga att köra utöver ordinarie 

arbetstid men med Opiflex-lösningen ges en mycket bättre effektivitet för roboten 

eftersom den kan flyttas vid ställ av CNC-svarven.  

Ett av de första målen med hela arbetet var att minska den manuella hanteringen av 

detaljer i produktionen. Föreslagen automationslösning minskar handpåläggningen med 

lyften vid minst en CNC-svarv och som mest lyften vid två CNC-svarvar under en 

arbetsdag. Den manuella hanteringen på svarvprocessen kan minska med 15-20 %.  
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Något som är viktigt vid installationen av en robotcell hos ELMAB är att gå igenom sin 

produktionsstyrning. Det rekommenderas att styra anpassade orders genom robotcellen 

för att minska antal ställ som hindrar roboten att arbeta i full hastighet. Order med små 

seriestorlekar bör inte styras genom robotcellen då det kräver mer avbrott. För att kunna 

tjäna maximalt med tid bör order planeras så att mot skiftets slut kan en längre serie kan 

startas. En serie med hög volym med långa cykeltider är att rekommendera dock under 

pågående skift är det mer fördelaktigt att styra stora serier med korta cykeltider genom 

robotcellen för att minska de manuella lyften och frekventa hanteringen för operatören. 

Om cykeltiderna är långa står roboten still och väntar på att cykeln ska ta slut, det är 

bättre att låta en operatör ta de serierna. En operatör kan utföra annat arbete vid långa 

cykeltider, det kan inte roboten. Det är viktigt att operatörerna hjälper till att planera 

vilka serier som ska startas och när, speciellt för att få ett snabbt positivt resultat av en 

investering i lösningsförslaget. Om inte det fungerar gäller det att ledningen planerar 

och ger ut orders för att undvika att roboten står outnyttjad. En rekommendation är att 

när operatörerna utbildas att operera robotcellen, utbilda dem i hur det skiljer sig i 

lönsamhet beroende på vilka orders som körs i robotcellen. Om operatörerna sprider 

logistiktänket vidare bland fler skapar de tillsammans ett effektivare flöde genom hela 

produktionen. 

7.1 Förslag på fortsatta undersökningar 
ELMAB arbetar mycket med att förbättra sin verkstad, LEAN-arbetet är i full gång men 

det finns en några saker som rekommenderas att titta vidare på. Anledningen till att 

robotcellen behövde vara väldigt flexibel var bland annat på grund av de långa 

ställtiderna vid verktygsbyten. Om det skulle gå att se över alla orders och det logistiska 

flödet för produkterna skulle det möjligen gå att minska verktygsbytena och 

effektivisera flera av CNC-svarvarna, inte bara de som ingår i robotcellen.  

Vidare kan undersökas hur måleriet kan helautomatiseras. En robotcell med en 

plockrobot för upphängning och nedtagning av cylindrarna i conveyorsystemet och en 

lackeringsrobot för våtlackeringen. Då kan denna förstudies undersökning i 

nulägesanalysen användas för att fortsätta bygga vidare på måleriet. Det går alltså att 

bygga vidare på förstudien och utveckla lösningsförslaget till måleriet. Kanske kan en 

dockningsstation för en Opiflex installeras även vid måleriet? Eventuellt kan till och 

med samma gripdon användas dock skulle bara de mindre hydraulcylindrarna kunna 

hanteras då snittet för en färdigmonterad är 30 kg. 

Ytterligare en del att fortsätta undersöka är integrering av kvalitetskontroll på 

produkterna av roboten direkt i robotcellen. Produkter kontrolleras i nuläget manuellt 

och om fler och fler stationer automatiseras och produktionsvolymen ökar blir det ett 

hinder om personalkostnader ska minska. 

Det är viktigt att ELMAB fortsätter att arbeta för att förbättra svetsmetoder för att 

minska behovet av efterbeartning. Om svetsmetoden som fungerar bäst är svårhanterlig 

för en manuell svetsare finns risken för en ojämn kvalitet detaljerna emellan. Det finns 

flertalet möjliga robotlösningar för att underlätta svetsarbetet och få en jämnare kvalitet.  

ELMAB bör fortsätta visa en stor entusiasm inför utveckling och förändringar som 

leder till något bra. Med sin positiva inställning till automatisering, sin goda laganda 
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och sitt förtroende medarbetade emellan kan de tillsammans fortsätta leva upp till sina 

ledord: kvalitet, service och leverans. 
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Bilaga 2 

Projektplan 

Uppgiftsbeskrivning 

Examensarbetet är en del av Automationsutmaningen, ett program stöttat av 

Tillväxtverket riktat till tillverkande företag som är i behov av automation, både 

traditionell och med användning av nya flexibla lösningar som adresserar blandad 

produktion med kortare seriestorlekar. 

Examensarbetet går ut på att göra en automationsförstudie hos Edvin Larssons Mekaniska 

AB (ELMAB) tillsammans med Robotdalen i Västerås. Förstudien ska sedan ligga till 

grund för ett investeringsbeslut på ELMAB och process.  

Bakgrund  

Edvins Larssons Mekaniska är lokaliserade i Dala-Järna och har lång erfarenhet av att 

utveckla och producera hydraulcylindrar och gripklor. ELMAB är ett familjeföretag som 

grundades 1946 och drivs idag av fjärde generationen. Sedan 1960-talet har de haft en 

tillverkning av hydraulcylindrar och 1991 startade tillverkningen av gripklor. 

Under 2000-talet har de expanderat kraftigt och de är nu mitt i en storsatsning. Under 

2016 hade de en uppgång på 40 % och början på 2017 har börjat mycket bra. Deras 

affärsidé är att förse svenska och europeiska kunder med högkvalitativa hydraulcylindrar 

och gripklor. Kvalitet på produkt, leverans och service är kännetecken de ständigt strävar 

efter att bibehålla.7 

Idag har de industrirobotbetjäning i form av två svarvar samt svetsrobotar. Uppdraget 

med examensarbetet blir att undersöka om det finns lönsamhet att ytterligare automatisera 

vissa processer.  

Mål 

Målet med examensarbetet är att ta fram och presentera ett investeringsunderlag som 

tydligt ska visa om det finns en lönsamhet för Edvin Larssons Mekaniska AB att investera 

i automation för någon av de angivna processerna. Det ska framgå genom en ekonomisk 

kalkyl samt en simulering i Robotstudio ABB tillsammans med slutsatser och 

rekommendationer. 

Avgränsningar 

Fokus för förstudien kommer att ligga i processkedjan Slip – Tvätt – Montering – 

Provtryck -> Lackering -> Paketering. 

Om det efter företagsbesöket visar sig att processerna blir alltför omfattande kommer 

eventuella avgränsningar i det att diskuteras tillsammans med handledaren, dessa kommer 

då att vara en del av avsnittet projektspecifikation  

                                                 
7 www.elmab.se (2017-04-02) 

http://www.elmab.se/


 

 

 

Tidsplan 

Vecka 

1   

1-3 
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Moment  

Projektspecifikation 

Nulägesanalys 

Förbättringsförslag 

Mellanredovisning  

Investeringskalkyl 

Slutsatser och rekommendationer 

Presentation hos FÖRETAGET 

Rapport klar, abstract, framsida, 

slutredovisning med muntlig 

presentation och opponering. 

Metod 

Förstudien ska innehålla sex delar, vardera med flera delmoment. De sex delarna är: 

 

1. Projektspecifikation  

2. Nulägesanalys  

3. Förbättringsförslag  

4. Investeringskalkyl  

5. Slutsatser och rekommendationer 

6. Presentation för ELMAB.  

 

Projektspecifikationen ska innehålla en översiktlig företagsbeskrivning och ta upp bl.a. 

omsättning, antal anställda och produkter och kärnkompetens. Den ska även innehålla 

problembeskrivning och målformulering, en beskrivning av projektorganisationen, hur 

projektet är organiserat, tid- och leveransplan samt förväntat resultat och avgränsningar. 

 

Nulägesanalysen görs för att lära känna processen och verksamheten, även angränsande 

delar. Nulägesanalysen ska innehålla en processkartläggning, bemanning och kapacitet 

samt en tidsstudie och störningsanalys på processen. TAK-mätning ska användas. TAK 

står för Total utrustningseffektivitet = Tillgänglighet x Anläggningsutnyttjande x 

Kvalitetsutbyte. Modellen används för att mäta hur effektivt en produktionsanläggning 

utnyttjas. 

 

Informationsinsamlingen till projektspecifikation och nulägesanalys kommer att ske med 

hjälp av ett företagsbesök. Intervjuer/samtal kommer att föras med ansvariga och 

operatörer. 

 

Förbättringsförslagen tas fram med hjälp av en korrekt utförd nulägesanalys, med en 

kravspecifikation och med exjobbaren och kundens kompetens. De bör med fördel 

presenteras genom ett layout-arbete och flödessimulering för att visa före-efter situation. 

Layouten ger förutsättningar för en kostnadseffektiv produktion men en översyn kan 
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behöva göras på produktionsstyrning med mera. Förbättringsförslagen ska visa på 

fördelar och nackdelar mot dagens lösning, påverkan på tider och kapacitet samt innehålla 

ekonomi som visar kostnader och intäkter. Lösningen ska även simuleras, t.ex. i 

Robotstudio ABB.  

 

Investeringsanalysen ska innehålla en grov intäkts- och kostnadskalkyl, en pay-off kalkyl 

och eventuella andra vinster. 

 

I slutet av förstudierapporten ska slutsatser och rekommendationer presenteras. Med hjälp 

av en powerpointpresentation ska resultaten sedan presenteras hos ELMAB. 

 

Projektspecifikation, nulägesanalys, förbättringsförslag, investeringskalkyl, slutsatser 

och rekommendationer ska sammanfattas i en skriftlig rapport. 

 

Gantt-schema 

  


