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EXAMENSARBETE 

 i 

Lean Automation på Saab Automobile AB – ett hållbart 
och flexibelt produktionskoncept 

Sammanfattning 

Ett nytt produktionskoncept på Saab Automobile AB – Lean Automation – är under 

implementering och utveckling. Inriktningen är att utveckla automationslösningar som 

stödjer principer och arbetsätt inom Lean Produktion. En gemensam nämnare är 

automation som byggs upp av enkel, standardiserad och modulariserad utrustning och som 

kan omkonfigureras av egen personal.  

Två pilotinstallationer har gjorts under 2010: Transport med enkel AGV (Lean AGV) samt 

Lean Automation Robot Cell (LARC). Dessa komponenter ingår i denna studie som 

inriktar sig på förändringar i det totala produktionssystemet med sikte på en konstant hög 

produktivitetsnivå även vid frekventa förändringar i volym och produktinnehåll. 

Studien pekar på vikten av att samla produktionspersonalen för att underlätta balansering, 

men även för att skapa en visuell process där fel snabbt kan upptäckas och åtgärdas. En 

effektiv balansering av robotar kräver en något annorlunda inriktning där fokus istället 

ligger på att distribuera arbetselementen på ett lämpligt sätt samt att utnyttja de 

sammanlagringseffekter som ett gemensamt flöde ger. 

Ett verktyg för att mer ändamålsenligt balansera det värdeskapande arbetet introduceras. 

Verktyget är avsett för såväl manuellt som robotiserat arbete 

En flödesorienterad metod att knyta samman delsammanbyggnader med huvudflöde 

presenteras. Metoden bygger på att ersätta gaffeltruckar och manuellt laddade magasin med 

ett enkelt AGV-flöde. Systemet förmedlar information om produktionsläget till personalen 

genom att lastbärarna utgör visuella ”Kanban-kort”. Genom detta visuella system, samt 

genom att lagkonceptet utnyttjas till att upprätthålla en billig och ändamålsenlig buffert, 

förebyggs materialbrister. 

Generella riktlinjer för konceptval av interna materialflöden presenteras och exemplifieras. 

Slutligen beskrivs hur flexibilitetslösningarna kan anpassas till nivån i förädlingskedjan och 

hur detta är kopplat till ett parallellt respektive seriellt flöde. 

  

Datum: 2011-07-08  
Författare: Tommy Christensen 
Examinator: Torbjörn Ilar 
Handledare: Lennart Malmsköld 
Program: Produktionsingenjör 
Huvudområde: Maskinteknik Utbildningsnivå: grundnivå 
Poäng: 15 högskolepoäng (se kursplan) 
Nyckelord: Automation, Lean, Robot, AGV, Kaross, Produktion, Flöde, Flexibilitet 
Utgivare:  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, 

461 86 Trollhättan 
Tel: 0520-22 30 00  Fax: 0520-22 32 99  Web: www.hv.se 



BACHELOR’S THESIS 
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Lean Automation at Saab Automobile AB – a 
production concept for flexibility and sustainability. 

Summary 

A new concept of production – Lean Automation – is being developed and implemented at 

Saab Automobile AB. The aim is to develop solutions for automation that supports the 

Lean Production principals and way of work. 

A basic idea is that automation should be build from simple, standardized and modular 

equipment and that it can be reconfigured by in house personnel. 

During 2010, two pilots have been installed: Transport using a simple AGV (Lean AGV) 

and Lean Automation Robot Cell (LARC). Those components are parts of this study that 

is aiming for a production system with an unchanged high level of productivity also during 

periods of frequent changes in volume and product scope. 

The study underlines the importance of gathering the production personnel to enable work 

balancing, but also to achieve a visual process where errors urgently can be discovered and 

resolved. The robots work balancing requires a somewhat different approach focusing on 

the distribution of work elements and taking advantage of the equalizing effect in a 

common production flow. 

A tool for an expedient balancing of value added work is introduced. The tool is intended 

for the balancing of both manual and robotized work. 

Further, a method to connect the sub assembly level to the main flow is presented. Fork 

lift trucks and manually loaded feeders is replaced by a simple flow of AGV’s. The system 

is conveying information about the state of production through the presence of empty 

carriers. Through this visual system, plus the use of the team concept to achieve a cheap 

and efficient buffer, shortage of material is prevented. 

For the selection of internal material flow systems, a set of general guidelines is proposed 

and exemplified. Finally, the adoption of different solutions for flexibility is linked to the 

level of assembly and this is also linked to the aspects of parallel versus serial production 

flow.  
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Förord 

Denna rapport ingår som en del i utvecklingen av Lean Automation på Saab Automobile, 

men även som en del av InMotion-projektet FlexLean som finansieras av Västra 

Götalandsregionen. 

Konceptet Lean Automation på Saab Automobile har sedan hösten 2009 utvecklats av 

Magnus Johansson och mig själv, båda verksamma på produktionsberedningen. För min 

del har kunskaperna från Toyotas NUMMI-fabrik och GM:s R&D varit av stor betydelse. 

MERA-programmet (som drevs av Vinnova) innebar startskottet för samarbetet med GM 

Nordamerika R&D, där Roland Menassa och Jim Wells tidigt gav mig insikter i resultaten 

från GM:s mångåriga studier av Toyotas produktionsmetoder. Det var också tack vare 

Roland och Jim som jag fick möjlighet att besöka Nummi (Toyota/GM joint venture) där 

Rick Sherman (GM Liasson Engineer på Nummi) kunde bidra med detaljerad information. 

Mina teoretiska kunskaper inom såväl Lean som automation har sedan byggts på av 

Högskolan Väst där listan på namn är längre än vad som kan nämnas här – stort tack till 

alla. Professor Mats Jackson från Mälardalens Högskola har fungerat som ett effektivt 

bollplank för både mig och Magnus. Slutligen vill jag tacka arbetsgruppen för 

vidareutveckling av Lean Automation på Saab Automobile: Anders Ode, Magnus 

Johansson, Thomas Eriksson, Magnus Olsson och Stefan Ringholm. Våra livliga 

diskussioner har varit en viktig del av utvecklingsarbetet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund/problembeskrivning 

Karossverkstäder i Västeuropa har en hög automatiseringsgrad och består till stor del av 

komplexa utrustningar som har konfigurerats för att tillverka en specifik produkt vid en 

fastställd produktionstakt. Dessa komplexa utrustningar med sin begränsade flexibilitet 

medför ett stort antal problem: 

 Lågt resursutnyttjande över tid (både människa och maskin) 

 Komplexa materialflöden med dålig effektivitet 

 Långa ledtider vid produktförändringar 

 Liten andel återanvändbar investering 

Problemen är särskilt tydliga vid en hög förändringstakt och när marknadens krav är svåra 

att förutsäga. 

Som ett alternativ har ett nytt produktionskoncept vuxit fram inom Saabs karossverkstad. 

Konceptet benämns ”Lean Automation” och syftar till kort ledtid och låg kostnad vid en 

hög förändringstakt. Metoden kännetecknas av utrustning som är enkel och modulariserad. 

Konceptet är nytt för Saab Automobile, men består till stor del av lösningar som tillämpas 

av Toyota och andra asiatiska tillverkare. 

  

Figur 1 Komponenter som förväntas ge kort ledtid och låg kostnad vid en hög förändringstakt.   

Utvecklingen av Lean Automation inleddes under 2010 med två pilotinstallationer: 

Transport med enkel AGV (Lean AGV) samt Lean Automation Robot Cell (LARC).  

Resultaten från de två pilotinstallationerna sammanfattas i Tabell 1 (från rapporten  

” Lean Automation på Saab Automobile – två pilotfall”) [1] 
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Problem Förbättring Ytterligare potential 

Lågt resurs-

utnyttjande över tid 

Enklare att balansera 

operatörer. Enklare att 

balansera om även maskin 

Högre grad av 

maskinbalansering med 

enbart omprogrammering 

Komplexa 

materialflöden med 

dålig effektivitet 

Enklare materialförsörjning 

till celler som ligger samlade 

på rad. Enklare att samköra 

och vid behov sekvensera 

utleverans från celler som 

ligger samlade 

Kombinera robotceller med 

Lean AGV. Ersätt 

magasinsladdning med Lean 

AGV. 

Långa ledtider vid 

produktförändringar 

Process och fixtur/verktyg 

kan separeras och utvecklas 

parallellt. 

Utnyttja förenklingen och låt 

produktkonstruktören 

konstruera även fixturen. 

Liten andel 

återanvändbar 

investering 

Hela processinstallationen är 

återanvändbar utan dyra 

omställningskostnader 

Utöka konceptet till att 

omfatta mer än delsamman-

byggnader. 

Tabell 1 Sammanfattning av hur konceptet når upp till målsättningen och vilken ytterligare potential som finns. 
[1] 

1.2 Syfte/ mål/avgränsningar 

Pilotinstallationerna har visualiserat konceptets potential och lagt grunden till en fortsatt 

breddning och fördjupning. Breddningen sker under 2011 som en del av projekteringen av 

nästa Saab 9-3, där flertalet av delsammanbyggnaderna kommer att tillverkas i Lean 

Automation Robot Cell. Användningen av Lean AGV kommer också att utökas inom detta 

nybilsprojekt. 

Eftersom konceptet är nytt är också valmöjligheterna många och en relevant frågeställning 

är därför ”Hur utnyttjas konceptet bäst och hur ska det utvecklas?”.  

Syftet är att skapa förutsättningar för fortlöpande produktivitetshöjningar och inriktningen 

är att fokusera på resursutnyttjande och flöde. Detta är ämnet för denna rapport och det är 

samtidigt en del av ett pågående utvecklingsarbete på Saab Automobile AB. 

Uppgifterna är: 

 Utveckla metoder för att möjliggöra en frekvent ombalansering av såväl operatörer 

som robotar. 

 Ta fram grundläggande krav för automatiserade transportlösningar som stödjer 

Lean. 

 Ta fram ett förslag på generell strategi för produktivitet och flexibilitet där Lean 

Automation ingår. 
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2 Metod/tillvägagångssätt 

Utveckling och införande av Lean Automation på Saab Automobile har gjorts parallellt 

med bilutvecklingsprojekt. Under 2010 genomfördes två pilotprojekt – Lean Automation 

Robot Cell samt Lean AGV, båda kopplade till Saab 9-5. Det fortsatta utvecklingsarbetet 

som delvis beskrivs i denna rapport är kopplat till projekteringen av nya Saab 9-3. 

Frågeställningarna har utretts genom att de applicerats på utvalda områden i 

bilutvecklingsprojektet. För Lean Automation Robot Cell har det gällt akterspegel och 

takbalkar och för Lean AGV har det gällt flödet av dessa artiklar till nästa steg i processen – 

Stomme Inner. Utredningarna har sedan diskuterats och vidareutvecklats i en bred 

arbetsgrupp med deltagare från produktionsteknik, beredning, logistik och fackförening 

(skyddsombud). Samtidigt sker fortlöpande en förankring med produktionsledning och 

beredningsledning. 
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3 Teori och empiri 

3.1 Produktivitet 

Produktivitet kan definieras som det värde som produceras per enhet insatsfaktor [2]. Att 

detta är svårt att mäta är nog ingen överdrift, det närmaste som man kommer en mätning 

av produktivitet inom karossproduktion är ett mätetal som kallas BodyShopIndex (BSI). 

BSI definieras som Investering per Mängd Fogning och Timma. Mängd fogning definieras 

som antal ekvivalenta punktsvetsar. Det finns omräkningsfaktorer för att översätta andra 

fogningsmetoder: 30mm MIG-svets motsvarar en punktsvets och likaså 50mm strukturlim 

[3]. Som ett exempel skulle en investering på 60 miljoner $(US) motsvara BSI 375 om 

produktionstakten är 40 bilar per timma och antalet ekvivalenta punktsvetsar är 4000. Figur 

2 visar Body Shop Index för några olika installationer. 

 

Figur 2 BodyShopIndex för några olika installationer [4].  

Body Shop Index är alltså ett slags inverterat produktivitetstal som endast tar hänsyn till 

investeringsnivå. Det värdehöjande arbetet har översatts till ”ekvivalenta punktsvetsar per 

timma”. 

Ett verkligt produktivitetstal skulle innefatta även de rörliga kostnaderna, främst de för 

manuellt arbete. Man skulle då kunna ändra parametern ”Investering” till ”Årlig kostnad”. 

Det blir då möjligt att jämföra lösningar med olika automatiseringsgrad och risken för 

suboptimering minskar. 

Produktiviteten bestäms alltså av tre faktorer: Förädlande arbete, Produktionsvolym och 

Kostnader. Om exempelvis produktionsvolymen sjunker måste de andra faktorerna 

kompensera för detta för att behålla samma produktivitet.  
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3.2 Flexibilitet och omkonfigurerbarhet 

Flexibilitet kan definieras som ett systems förmåga att hantera variationer som är bestämda 

på förhand, medan omkonfigurerbarhet är systemets förmåga att hantera nya situationer [5].  

Inom karossproduktion definieras ofta en flexibel utrustning som en utrustning som kan 

producera ett antal (på förhand bestämda) varianter av en produkt i en fri mix, det vill säga 

utan att omställningen påverkar produktionstakten. Figur 3 åskådliggör sambandet mellan 

omställningstid och grad av förändring. [1] 

 

 

 

3.3 Volymflexibilitet 

3.3.1 Efterfrågan och installerad kapacitet 

Kravet på volymflexibilitet beror på variationer i såväl efterfrågan som kapacitet. Denna 

variation kan börja redan under planeringsfasen för att sedan övergå till verkliga variationer 

efter produktionsstart. Figur 4 illustrerar dessa variationer. 

Omställningstid 

Grad av 
förändring 

(volym eller 
produkt) 

Flexibel 
utrustning 

 
 
 
Inte flexibel 

Flexibilitet genom 
omkonfigurering 

sekunder minuter dagar veckor 

Figur 3 Samband mellan omställningstid och grad av förändring för en typisk utrustning [5]. 
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Produktion
Planering och 

installation

Kapacitet

Efterfrågan
Överkapacitet

Tid

Volym

A

B C

 
Figur 4 Variationer i volymer. Vid A ändras prognosen och därmed även den planerade kapaciteten. Vid B visar 
sig kapaciteten bli bättre än planerad samtidigt som efterfrågan blev lägre. Vid C justeras kapaciteten ner 

Differensen mellan kapacitet och efterfrågan varierar alltså av ett antal olika skäl. Prognoserna 

på efterfrågan varierar under hela projekteringstiden. Efter produktionsstart varierar den 

faktiska efterfrågan under hela livscykeln. Installerad kapacitet tar tid att ändra på och har svårt 

att följa variationerna i efterfrågan. 

Vid produktionsstart är störningsbilden som störst vilket gör att den verkliga kapaciteten 

inledningsvis rampar upp till ett mer stabilt läge. Detta är en kritisk period eftersom 

efterfrågan samtidigt är hög. 

Jämfört med den planerade kapaciteten är den verkliga oftast högre. En orsak till detta är 

de reservmarginaler som byggs in i flera led (beställare – leverantör – underleverantör) och 

som blir tydlig vid en jämförelse mellan verkliga uppmätta tider för robotsvetsning och de 

tider som används vid projektering (se Figur 5). En annan orsak är de trappstegseffekter 

förhindrar balansering till 100%.  
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Figur 5 Uppmätta tider för robotsvetsning (varje ”prick” motsvarar en robot) jämfört med 
utrustningsleverantörers kalkylerade tider (röd linje). X-axeln är antal punktsvetsar mellan varje större 
omorientering, Y-axeln är tid per punktsvets. 

Samtidigt visar sig ofta efterfrågan vara lägre än prognostiserat. För att kompensera är det 

därför vanligt att köpa utrustning till en volym som utgör 80% av prognosen (se Figur 6). 

Denna princip tillämpas av exempelvis Suzuki [6].  

Produktion
Planering och 

installation

Planerad kapacitet

Prognos efterfrågan

Tid

Volym

80% av prognos

Verklig kapacitet

Verklig efterfrågan

 

Figur 6 Variationer som kompenserats genom att köpa utrustning med lägre kapacitet  
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Baserat på dessa variationer och osäkerheter kan man nu upprätta en målbild över vad som 

krävs för att kunna optimera den installerade kapaciteten: 

 Kort ledtid mellan kapacitetsbeslut och produktionsstart 

 God överensstämmelse mellan planerad och verklig kapacitet 

 Möjlighet att snabbt och till låg kostnad utöka kapacitet efter idrifttagning. 

 Möjlighet att utnyttja investering till annat när kapacitetsbehovet sjunker. 

3.3.2 Sammanlagringseffekter 

När flera modeller produceras i samma fabrik kan dessa antingen tillverkas i separata eller 

gemensamma flöden. Ofta är huvudflödet ett gemensamt flöde medan delflödena är 

uppdelat per modell eller variant, se Figur 7.  

 
Figur 7 Exempel på ett gemensamt huvudflöde med delflöden som också är gemensamma eller är separerade 
per modell. 

En av de stora fördelarna med ett gemensamt flöde är att respektive produktmodells 

volymvariation får mindre genomslag. Dels tar individuella upp- och nedgångar ut varandra 

och dels minskar den relativa påverkan, se Figur 8 

 
Figur 8 Den övre grafen visar ett exempel på volymförändring över tid i absoluta tal. Den undre visar 
procentuell förändring mot utgångsläget. Även om enstaka produktmodeller varierar med tiotals procent blir 
den sammanlagda variationen bara enstaka procent 
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3.3.3 Volymflexibilitet genom balansering av operatörer 

På Saab används begreppen Takttid (TT) och Aktuell Takttid (ATT), där Takttid är den 

takt som motsvarar produktionsvolymen och Aktuell Takttid är en något snabbare takt 

som används för att kompensera för störningar [7]. 

Vid balansering försöker man alltså komma så nära Aktuell Takttid som möjligt. Detta görs 

genom att arbetet delas in i element som kan flyttas mellan operatörer (se Figur 9). Samtidigt 

ska man kontinuerligt försöka minska skillnaden mellan Taktid och Aktuell Takttid [7]. 

Ändringar i TT och ATT kan ske flera gånger per år, men inte oftare än en gång per 

månad.  

Takttid

Aktuell takttid

Operatör
1

Operatör
2

Operatör
3

Balansering av operatörer

Operatör
4

 

Figur 9 Balansering av operatörer där varje ruta i stapeln motsvarar ett element som kan flyttas mellan 
operatörer. 

Lagkonceptet i Toyota Produktion System innebär små lag, 5-8 personer och en teamledare 

[8]. Motsvarande i Saab Lean System innebär 4-6 personer och en lagledare [7]. En av 

lagledarens uppgifter är att stödja laget och se till att takttiden innehålls. En annan uppgift 

är att förebygga och avvärja störningar. Som ett resultat kan, och vågar, man minska det 

genomsnittliga gapet mellan den faktiska cykeltiden och Takttid (se Figur 10). 

Takttid

Aktuell takttid

Operatör
1

Operatör
2

Operatör
3

Ombalansering av 
operatörer

Operatör
4

 
Figur 10 Jämfört med Figur 9 har Aktuell Takttid närmat sig Takttid vilket möjliggjort en ombalansering som 
reducerat en operatör. 
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3.4 Lean AGV 

En av skillnaderna mellan svensk och asiatisk fordonsproduktion är användningen av en ny 

typ av AGV:er som är mycket enklare och billigare än de traditionella AGV-systemen. 

Dessa enkla AGV:er ingår i som en komponent i de enkla byggsystem för materialflöden 

som baseras på enkelt ombyggbara ”flowracks” där standardiserade moduler används1. [1]. 

Den nedre delen av AGV’n i Figur 11 är uppbyggd av dessa standardiserade komponenter i 

form av stålrör och kopplingar. 

 
Figur 11 Enkel AGV på NUMMI-fabriken, USA, byggd av Toyotas produktionspersonal med komponenter från 
Creform 

Systemet är anpassat för att kunna byggas upp av användarna. Det krävs inga avancerade 

programmeringskunskaper. I sin enklaste form följer AGV:n en magnetslinga som tejpats 

ovanpå golvet. Stoppositionen bestäms likaså av en magnettejp (på tvären) och startsignal 

ges med en tryckknapp. Just denna enklaste funktion har använts i Saab’s första Lean 

AGV-installation (se Figur 12) 

 
Figur 12 Lean AGV på Saab Automobile 2010 för transport av motorhuv. Lastbäraren är uppbyggd av Saab’s 
produktionspersonal och anpassad för operatören på monteringslinan. Styrskåp, batteripack och drivenhet (från 
vänster till höger) har monterats av leverantören Trilogiq Nordic AB. 

Pilotinstallationen blev mycket framgångsrik genom att den till en låg kostnad skapade ett 

enkelt och robust materialflöde. Vidare minskade gångtiden för operatören på 

                                                 
1 Exempel på leverantörer verksamma i Europa: Creform, Trilogiq och Li-Hu Logistik AB 
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monteringslinan genom att en ”single pick point” skapades [1]. I den avsändande ändan 

lastas huvarna på vagnen av en robot, men eftersom den utrustningen inte från början var 

avpassad för en AGV-lösning krävs det en manuell förflyttning av vagnen. Vagnen rullas in 

i en ficka och måste sedan dras ut samma väg. Vid lossningspositionen fortsätter däremot 

slingan framåt. Detta var en av lärdomarna från projektet, en sluten slinga utan krav på 

fram/back ger en enkel automatisk funktion utan krav på komplicerad styrning. Vagnarna i 

flödet köar upp bakom den framförvarande vagnen som står i lossningsposition. När 

lossningen är klar ger operatören klarsignal så att vagnen startar. Den bakomvarande 

vagnen kör fram som en följd av att hindret försvann och stoppar sedan när stoppsignalen 

(magnettejp på golvet) detekteras. 
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4 Utredning I. Lean Automation och volymflexibilitet 

4.1  Ombalansering mellan operatörer 

En ombalansering mellan operatörer förutsätter att det är fysiskt möjligt att flytta 

elementen. På en monteringslina finns det goda möjligheter till detta och det finns också 

många operatörer att sprida ut arbetet på. Situationen i en karossverkstad är oftast inte lika 

gynnsam, något som modulariseringen i Lean Automation skulle kunna förbättra (se Figur 

13). En viktig förutsättning är då att se till att robotcellerna faktiskt placeras bredvid 

varandra på en lång rad. Figur 13 illustrerar också hur ett förändrat processupplägg kan 

samla ihop lagen och förbättra förutsättningarna för lagledaren att stödja lagmedlemmarna. 

 

 
Figur 13 Skillnaden mellan skräddarsydda automatiserade komplex och modulariserade celler uppställda för att 
befrämja överblick och balansering. 
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4.2 Volymflexibilitet genom balansering av robotar 

Robotars arbete kan balanseras på samma sätt som det manuella arbetet. I Figur 14 visas ett 

exempel på detta. Exemplet demonstrerar också möjligheten att omvandla element från 

manuellt till automatiserat arbete (exempelvis förflyttning av en artikel). 

 
Figur 14 Exempel på taktökning genom ombalansering till ny robotresurs.  Ett av de manuella elementen 
automatiseras.  

Typ av process och fysisk åtkomst är faktorer som begränsar möjligheten till ombalansering 

mellan robotar. Den fysiska åtkomsten innebär inte bara att roboten ska kunna nå den 

aktuella artikeln, även verktygsbestyckningen måste vara den rätta. 
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4.3 Traditionell metod för balansering 

Projektering av automatiserad utrustning innebär av tradition att man siktar på en specifik 

takttid. Utrustningens händelseförlopp beskrivs i ett ”Väg-tiddiagram”, se Figur 15. Tiderna 

som används är teoretiskt uppskattade tider med väl tilltagna marginaler (se Figur 5). Trots 

att noggrannheten i de uppskattade tiderna är låg används en tidskala med en upplösning 

på sekundnivå.  

Väg-tiddiagrammet i exemplet nedan beskriver förloppet i en Lean Automation Robot Cell. 

Robotens totala arbetscykel täcks in, medan operatörens cykel beskrivs delvis eftersom 

arbetet i cellen bara utgör en del av den totala cykeln. 

Syftet med diagrammet är främst att verifiera att den uppsatta takttiden uppnås. 

Diagrammet används också som underlag för programmering och för att upprätta en 

arbetsbeskrivning för operatörens arbete. Efter produktionsstart används inte diagrammet 

mer och uppdateras därför inte heller. 

Som underlag till programmering fungerar inte diagrammet särskilt bra eftersom beroenden 

mellan aktiviteter inte redovisas fullt ut. Verktyg som löser detta har föreslagits i ett aktuellt 

forskningsprojekt. [9] 

 

 

Figur 15 Exempel på Väg-Tiddiagram som beskriver händelseförloppet i en automatiserad utrustning. (Vissa 
rader har raderats av utrymmesskäl) 

4.4 Förslag på förbättrad metod för balansering 

Figur 16 visar en alternativ metod att beskriva ett händelseförlopp, baserad på en metod 

som används för att balansera operatörer på en monteringslina. Metoden kallas ”väggen” 

och innebär att element pusslas ihop genom att magnettejp klipps ut och placeras på en 
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ståltavla. Här har samma koncept använts för att skapa processupplägg med Lean 

Automation Robot Celler. 

Förslaget på bilden har gjorts i MS-office Power Point. Skalan till vänster visar takttiden 

och är uppdelad i 12-sekundersintervaller. Genom att använda ”halvrutor” fås en 

upplösning på 6 sekunder. Skalan till höger visar motsvarande ”Job Per Hour” 

 

Figur 16 Förslag på alternativ metod för att utveckla och beskriva händelseförlopp 

Jämfört med Väg-tiddiagrammet är ”Väggen” mindre detaljerad eftersom syftet inte är att 

ge ett underlag för programmering. Fördelen är att olika processupplägg enkelt kan testas 

under projekteringen. Det ger också en bättre överblick genom att allt kan samlas på en 

enda A4-sida. 

En Lean Auto Robot Cell styrs direkt från roboten eftersom enkelheten i processupplägget 

har eliminerat behovet av en överordnad styrning. Behovet av underlag för programmering 

uppstår därför inte förrän tidigast i samband med off-line programmering. Väggen kan då 

ha förändrats i flera loopar utan att detta har påverkat kostnaden för programmering. 

Flödet i projekteringen innebär då att man går från grovplanering till finplanering och att 

man i högre grad gör rätt från början. 

Efter produktionsstart kan samma verktyg användas vid ombalanseringar. 

4.5 Att strukturera för volymflexibilitet 

Strukturen på ett processupplägg, hur aktiviteter fördelas på olika resurser, påverkar 

möjligheten att klara framtida förändringar i produktionsvolym. För att kunna jämföra olika 

upplägg studerades ett antal sammanbyggnader: Roof Front Header , Roof Rear Header 

och Rear End Lower, det vill säga två takbalkar och en akterspegel. Utgångspunkten är en 
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nettovolym på 23 JPH vilket motsvarar en Takttid på 156 sekunder. En marginal på 18 

sekunder ger en Aktuell Takttid på 132 sekunder. Förändringen som studeras innebär en 

Aktuell Takttid på 156 sekunder (plus 18%). 

Två olika upplägg studeras. Upplägg A fokuserar på en optimering för 132s. Flera 

robotceller samverkar för att åstadkomma en hög utnyttjandegrad, se Figur 17 och Figur 

18. 

 
Figur 17 Upplägg A1 , optimering mot Aktuell Takttid 132s 

 

 
Figur 18 Upplägg A2 Robot 2 friläggs vid Aktuell Takttid 156 sekunder 
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Upplägg B fokuserar på enkelhet. Ingen av cellerna interagerar med varandra. Se Figur 19 
och Figur 20. 
 

 
Figur 19 Upplägg B1. Uppdelning mellan geometrisättande robotceller och celler för färdigsvetsning. 

 
 
 

 
Figur 20 Upplägg B2 Robot 5 friläggs vid Aktuell Takttid 156 sekunder 

Upplägg B kan komma att kräva en extra förflyttning av material om färdigsvetsningen görs 

i robotceller. En alternativ lösning som inte kräver någon extra förflyttning vore att låta 
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Robot 4 och Robot 5 vara placerade i huvudflödet så att färdigsvetsningen görs när 

artiklarna sitter på karossen. En variant på detta är att utföra färdigsvetsning som en del av 

operationen när artikeln lyfts in till huvudflödet. 

Vid volymsänkningen friläggs en av robotarna i båda uppläggen. Skillnaden är att den 

frilagda roboten i upplägg A är svårare att utnyttja. Takttiden i cellen bör vara den samma 

som de omgivande cellerna eftersom de knyts ihop av operatörens arbetscykel. Mest troligt 

är att fysiska omflyttningar krävs för att kunna utnyttja roboten ge en rationell arbetscykel 

för operatören. Roboten som friläggs i upplägg B är däremot separerad från området där 

ingående artiklar laddas, vilket innebär att fixturerna där kan behålla sina platser och att 

materialställ inte behöver flyttas. Förändringar i färdigsvetsningsområdet är lättare att 

åstadkomma, eventuellt krävs bara omprogrammering. 

Att fördela arbetet på resurser i ett gemensamt flöde innebär att sammanlagringseffekter 

kan utnyttjas så att en volymökning för en modell kan kompenseras av volymsänkningar 

för en annan (se Figur 8). 

Slutsatsen blir att man bör sträva mot enkla upplägg som koncentrerar förändringar till den 

senare delen av flödet där det ofta räcker med omprogrammering vid en taktändring. Om 

dessa förändringar dessutom kan ske i ett flöde som är gemensamt med flera modeller 

innebär sammanlagringseffekterna ytterligare en positiv effekt i form av minskade 

variationer och en högre genomsnittlig beläggning.  
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5 Utredning II. Materialflöde och produktionsupplägg 

5.1 Att knyta ihop delsammanbyggnader med huvudflöde 

Många produktionstekniker drömmer om en ideal fabrikslayout där alla 

sammanbyggnadssteg ligger i fysisk anslutning till varandra. Problemet med en sådan lay-

out är att den förutsätter att inga förändringar sker, eller att alla delar är totalt flexibla. Ett 

annat problem är att personalen blir utspridd över hela fabriken vilket leder till låg 

beläggning och dålig överblick. En av grunderna i Saab Lean System är produktionslaget 

som stöttas av en lagledare. Ett sådant upplägg förlorar mycket av sin menig om inte 

lagledaren kan överblicka produktionsläget. Uppställningen av Lean Automation Robot 

Celler på rad innebär däremot att laget samlas och att produktionen blir överblickbar (se 

Figur 13). Flexibilitet uppnås genom cellernas moduluppbyggnad som gör att produktionen 

hela tiden kan vara konfigurerad efter rådande förutsättningar. 

Återstår då att transportera sammanbyggnader till huvudflödet. 

5.2 Ett skarpt case 

Efter pilotinstallationen med Lean AGV-transport av huvar har flera andra flöden 

undersökts som potentiella områden för nästa AGV-installation. I början av 2011 valdes 

flödet till Stomme Inner ut. Området är under projektering som en del av projektet för nya 

Saab 9-3. De ingående artiklarna kommer att tillverkas i Lean Automation Robot Celler. 

Den mottagande delen av huvudflödet (Stomme Inner) finns ännu inte fysiskt, den är också 

under projektering. 

Flera av resultaten i denna rapport har redan använts i projekteringen. Ett sådant exempel 

är att antalet robotceller har reducerats genom att delar av färdigsvetsningen har flyttats till 

huvudflödet. 

Exemplet innefattar två varianter, med och utan soltak. Fem sammanbyggnader (som 

produceras i Lean Auto Robot Celler) och en singelartikel (från pressverkstaden) ingår i 

flödet. Tre sammanbyggnader är gemensamma, en sammanbyggnad samt singelartikeln är 

unika för normaltak och en sammanbyggnad (där singelartikeln också ingår) är unik för 

soltak (se Figur 21). 

 
Figur 21 Sammanbyggnader som ska ingå i AGV-flödet. Röd linje indikerar de fem artiklar som krävs för en bil 
med normaltak. Blå linje indikerar de fyra artiklar som tillhör en bil med soltak. 
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5.3 Traditionell lösning 

Transporter mellan delsammanbyggnader och huvudflödet sker vanligen genom att 

artiklarna packas i ett emballage som sedan förflyttas med gaffeltruck. Vid huvudflödet 

flyttas sedan artikeln manuellt från emballaget till ett accumulerande magasin. Sista steget är 

sedan en robot som hanterar artikeln från magasinet. En variant på detta är att emballaget 

packas av en robot och ibland även att lossningen sker med robot. Dessa olika fall 

illustreras i Figur 22. 

 

 

 
Figur 22 Exempel på delsammanbyggnader som transporteras till huvudflödet. 

5.4 Möjligheter med en AGV-transport 

Med utgångspunkt från upplägget i Figur 22 framträder ett antal möjligheter med att 

använda AGV-transport: 

 Höjd säkerhet genom att eliminera gaffeltrucktrafik 

 Minskade löpande kostnader genom automatiserad transport och robotplockning 

från AGV istället för manuell laddning av magasin. 

 Minskad investering genom att eliminera accumulerande magasin och 

speciallbyggda rack. (Förutsätter att AGV-lösningen är billigare) 

 Möjlighet att i framtiden öka variantfloran genom ett sekvenserat AGV-flöde. 
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5.5 Möjliga lösningar 

5.5.1 Automatisk plundring av Lean Automation Robot Cell 

En färdig sammanbyggnad kan antingen lastas på en AGV manuellt eller med robot. 

Konceptet är förberett för att möjliggöra enklast tänkbara AGV-slinga i en riktning och 

utan krav på fram/back-körning genom att cellerna är uppställda med en meters 

mellanrum. Vid manuell lastning låter man AGV:n passera mellan cellerna och stanna på 

ett lämpligt ställe. Vid automatisk lastning stannar AGV:n mellan cellerna. 

 
Figur 23 Princip för automatisk lastning av AGV vid Lean Automation Robot Cell 

5.5.2 Automatisk lossning vid förbrukande station 

Tre av de fyra fördelarna med AGV-transport som nämns ovan har en stark koppling till 

att lossningen sker automatiskt: 1) Minskade löpande kostnader genom automatiserad 

transport och robotplockning från AGV istället för manuell laddning av magasin. 2) 

Minskad investering genom att eliminera accumulerande magasin och speciallbyggda rack 

och 3) Möjlighet att i framtiden öka variantfloran genom ett sekvenserat AGV-flöde. 

Processupplägget i den mottagande stationen är inte helt fastställt, men inriktningen är att 

en robot plockar fem av artiklarna och en annan robot plockar den sjätte. 

5.5.3 Parallellt eller seriellt flöde 

Ett parallellt flöde skulle innebära en mycket komplex trafiksituation och svårigheter för 

robotarna i den mottagande stationen att nå alla plockpositioner. 

Ett seriellt flöde skulle bli mycket enkelt att styra, men en förutsättning är att slingan kan 

passera samtliga lastnings- och lossningspunkter.  

Om det finns fler än en modell eller variant krävs någon form av sekvensering. I det 

aktuella fallet med endast två varianter, normaltak och soltak, finns en mellanvariant som 

innebär att alla artiklar lastas och endast de artiklar som behövs lossas. Kvarvarande artiklar 

åker med tillbaka och sedan kompletteras lasten med det saknas. Fördelen med detta 

system (som är ett slags Kanban-system) är att det inte krävs någon styrning. 

När antalet artiklar/modeller/varianter blir stort kan det seriella systemet övergå i ett 

parallellt vid vissa avsnitt i slingan.  

5.5.4 Buffert 

Skillnaden mellan Takttid och Aktuell Takttid innebär att takten vid en enskilt station 

(Aktuell Takttid) är högre än den genomsnittliga produktionstakten (Takttid). För att kunna 
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utnyttja skillnaden krävs buffertar i flödet. En annan orsak till buffertar är att jämna ut 

ryckigheter i produktionsplaneringen. Ett tredje skäl är att frikoppla störningar från 

varandra för att undvika kedjeeffekter. 

Placeringen av en buffert kan vara vid den sändande stationen, vid den mottagande eller i 

transportsystemet. Av dessa tre alternativ är buffert i transportsystemet ofta det dyraste. 

5.6 Förslag på lösning 

Ett förslag på lösning visas i Figur 24 och innebär att artiklarna lastas manuellt vid de 

avsändande stationerna och lossas med robot vid den mottagande. Flödet är seriellt och 

varje vagn lastas med en av varje artikel (totalt sex artiklar på en vagn). I mottagande station 

lossas artiklarna med robot. Den huvudsakliga bufferten hanteras manuellt och placeras vid 

sändande station medan transportssystemet innehåller en effektiv buffertplats och den 

mottagande stationen innehåller ytterligare en buffertplats. 

 

 
Figur 24 Förslag på lösning med AGV-transport med reservation för att antalet lastnings och lossningsplatser 
ännu inte är definierat. 

5.7 Motiv till lösning 

Vid upphandlingen av robotcellerna lämnade anbudsgivarna ett optionspris på en lösning 

med robotpackning av AGV. Leverantören som fick kontraktet hade lämnat ett optionspris 

som motsvarade en tid på åtta år för ”break even”, det vill säga innan den löpande 

kostnaden vid manuell lastning uppgick till samma summa som investeringen. Att välja 

manuell lastning var därför ganska självklart, speciellt som optionslösningen var ytterst 

komplicerad. Möjligheten finns då att hitta en bättre och billigare lösning efter 

övertagandet. 

Att välja ett seriellt flöde bygger på lärdomen från pilotinstallationen att styrningen då blir 

oerhört enkel – utan överordnat system. Dessutom begränsas antalet AGV:er. Den 
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grundläggande förutsättningen - att slingan kan passera samtliga lastnings- och 

lossningspunkter – är uppfylld. 

Den höga frekvensen på vagnflödet (samma som takttiden) är en utmanande tanke för alla 

som är vana vid flöden med gaffeltruckar som kräver lägsta möjliga frekvens. Skillnaden är 

att varje leverans innehåller olika sorters artiklar, i detta fall sex olika artiklar. Som 

jämförelse kan nämnas att emballagen för de akterspeglar som transporteras med truck i 

dagens produktion innehåller tolv (likadana) artiklar. I ett pågående examensarbete 

(Chalmers, Erik Hartwig och Johan Blidstedt) som studerar just det aktuella AGV-flödet 

påvisas att en fördubbling av enhetslasten bara skulle minska antalet AGV:er med en. Ett 

system med fyra AGV:er och dubbel enhetslast skulle motsvara fem AGV:er med enkel 

enhetslast. [10] 

Det finns flera skäl till att begränsa enhetslasten. Det enkla konceptet att ”roboten tar vad 

den behöver” förutsätter att det finns åtkomst till alla artiklar även om vissa inte plockas 

och dessutom kan operatörens ergonomiska situation optimeras (se Figur 25). Spridningen 

i hämta-positionen begränsas vilket minskar tekniska störningar vid robotplocket. 

 

 
Figur 25 Enkel visualisering (Google SketchUp) av artiklarnas packning i en vagn och transportvägen för AGV-
flödet 

Av liknande skäl bör antalet AGV:er i flödet hållas på lägsta möjliga nivå. Tekniska 
störningar minimeras både genom färre komponenter och genom en begränsad spridning i 
hämta-positionen. 

Mycket talar för att buffertbehovet kommer att vara som störst under den första tiden av 

produktion. Efterfrågan är då stor samtidigt som inkörningsproblem ger ett ryckigt flöde. 

Bufferten bör därför vara billig och enkel att variera i storlek. Detta är motivet till att 

placera bufferten vid sändande station och att den inledningsvis inte ska automatiseras. För 

att inte tillföra mer hantering än nödvändigt ingår denna buffert inte i det normala flödet. 

Bufferten byggs upp vid ”fullt ut”, det vill säga när ingen AGV-vagn finns tillgänglig. 

Artiklarna placeras då på ett särskilt buffertställ. Vid störningar fylls sedan AGV-vagnarna 

på från dessa buffertställ. Lagledarna har här en viktig roll. När kön med AGV-vagnar når 

en viss punkt (som ska vara markerad) ska en AGV-vagn lastas från buffertstället. 



Lean Automation på Saab Automobile AB – ett hållbart och flexibelt produktionskoncept 
 

24 
 

Lastningen initieras av lagledaren och kan utföras av antingen lagledaren eller operatören, 

beroende på situationen. 

Den resterande delen av bufferten består av en mellanlagringsplats i mottagande utrustning 

och den överkapacitet i AGV-flödet som har till syfte att jämna ut små och frekventa 

variationer. Flödessimuleringen har visat att det behövs fem vagnar för att upprätthålla 

flödet i ett inkört läge med normala störningar och variationer. En sjätte vagn skulle kunna 

motiveras med att ett tekniskt fel på en av vagnarna inte omedelbart skulle sänka systemets 

kapacitet. Ett argument mot att skaffa denna marginal är att en sådan ”försäkringspremie” 

redan har betalats genom Lean-konceptets överbemanning i form av en hög andel lagledare 

som har till uppgift att kompensera för störningar. 

5.8 Generella riktlinjer för internt materialflöde i 
karossverkstaden 

Baserat på pilotfallet Lean AGV-transport av huvar samt utredningen kring AGV-transport 

av delsammanbyggnader till Stomme Inner har ett förslag på generella riktlinjer för 

konceptval av interna materialflöden tagits fram, se Figur 26.  

 

 

Figur 26 Förslag på generella riktlinjer för interntransport i karossverkstad 

Ett exempel på hur dessa riktlinjer kan användas vid konceptval visas i Figur 27. Exemplet 

bygger på transport av stora sammanbyggnader till huvudflödet på samma sätt som vårt 

”skarpa case”. AGV-alternativet är här helautomatiskt, sammankopplat med både 

robotlastning och -lossning 
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Figur 27 Exempel på hur riktlinjerna kan användas för att jämföra olika koncept 

Alternativ som innefattar gaffeltrucktransport kommer alltid att få lågt betyg på 

variantflexibilitet eftersom kravet på ”en enda plockposition” inte uppfylls. 

Volymflexibilitet är däremot gaffeltruckens starka sida, liksom ändrade positioner för 

lassning och lossning. Personsäkerhet och (liten) enhetslast innebär ofta lägsta betyg för 

gaffeltrucken.  

Totalkostnaden är troligen den största orsaken till att det ändå finns kvar gaffeltruckar i 

våra verkstäder. Vid förflyttning av stora enhetslaster med hög vikt (typ pressade artiklar) är 

det svårt att finna billigare alternativ. Kopplingen gaffeltruck – batchproduktion är stark. 

I exemplet ovan är artiklarna skrymmande vilket innebär en hög löpande kostnad för 

gaffeltrucken. Vagntåget innebär att samma transport kan ta med flera olika artiklar vilket 

ger en lägre kostnad. AGV’n har en mycket låg löpande kostnad (främst batteribyten) men 

en högre initial kostnad. 

Parametern ”Isolerade operatörer” har stor betydelse för hur väl operatörer kan balanseras 

över tid. I exemplet ovan straffas alternativen som innehåller magasinsladdning. 

Automatiseringen som åstadkommes med robotlossad AGV innebär här en stor fördel när 

området är isolerat. Automatisering i den sändande ändan har inte motsvarande fördel i 

vårt ”skarpa case” eftersom operatörerna där inte är isolerade. 

 

5.9 Totalt produktionsupplägg 

Lean Auto Robotcell är utformad för tillverkning av delsammanbyggnader. Varje cell är 

dedikerad till en specifik modell. Flexibiliteten åstadkommes genom att de kan konfigureras 

om, i bästa fall genom omprogrammering (vid volymändring), men vid större förändringar 

krävs fysiska förändringar i form av att verktyg och fixturer byts ut. 
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Grupperingen av celler bör göras så att celler med samma takttid placeras bredvid varandra 

eftersom produktionscykeln knyts ihop av operatörens arbetscykel. 

Nästa steg i flödet är sammanbyggnad av större moduler, exempelvis Bakre Golv eller Sida 

Yttre. Dessa moduler går sedan in i ett huvudflöde. Begreppet ”modulsammanbyggnad” 

introduceras härmed för att beteckna detta steg mellan delsammanbyggnader och 

huvudflöde.  

Vissa delsammanbyggnader går direkt in i huvudflödet (som i vår ”case”), men de flesta 

ingår i modulsammanbyggnaden. 

Dessa tre nivåer – delsammanbyggnad, modulsammanbyggnad och huvudflöde – illustreras 

i Figur 28 och där föreslås också att de två högsta nivåerna ska vara flexibla och 

sekvenserade. Med flexibla avses här ”flexibilitet i cykeln”, det vill säga att omställningen 

mellan varianter sker inom takttiden. Tack vare detta kan flödet vara seriellt och 

sekvenserat vilket minskar variationer i volym. 

 

Figur 28 Förslag på generellt produktionsupplägg för en karossverkstad 

Saab har ett huvudflöde som är flexibelt (klarar alla modeller) och sekvenserat. Genom att 

standardisera produktgränssnitt skulle även nivå 2, modulsammanbyggnad, kunna göras 

flexibel utan att kräva avancerade och dyra utrustningslösningar. På så vis kan nivå 2 gå 

från att vara ett parallellflöde till att bli ett huvudsakligen seriellt flöde. Nivå 1 innehåller 

enkel och dedikerad utrustning. Flexibilitet kan ändå åstadkommas genom en 

produktutformning där en stor andel av delsammanbyggnaderna är gemensamma för olika 

modeller och varianter. En variant på detta är att referenspunkter och struktur är 

gemensamma mellan modellprogrammen så att hårdvaran (fixturer) inte behöver ändras 

utan endast mjukvaran (robotprogrammen). 
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6 Diskussion och slutsatser 

Studien av de två olika uppläggen för produktion av akterspeglar och takbalkar påvisade 

ingen egentlig nackdel med att planera för framtida volymändringar. Antalet robotar är det 

samma och det finns ingen skillnad i mängd manuellt arbete. Förutom den ökade 

volymflexibiliteten är processen enklare och mindre sammankopplad vilket ger en bättre 

tillgänglighet (minskad stopptid). Tillsammans med lagkonceptet ger det förutsättningar för 

en högre beläggningsgrad genom att man vågar lägga Aktuell Takttid närmare Takttid. 

Pilotinstallationen och studien av AGV-transport till huvudflödet har visat att Lean AGV 

handlar om mycket mera än att automatisera en transport. Ett enkelt och visuellt flöde ger 

omedelbar återkoppling till produktionslaget vilket ökar effektiviteten. Ergonomin kan 

optimeras när enhetslasten minskar. Samtidigt innebär enkelheten och det sekvenserade 

flödet att nya modellvarianter kan föras in snabbt och till en låg kostnad.  

En av förutsättningarna för ett framgångsrikt förändringsarbete är att förutom den 

tekniska/fysiska förändringen även inkludera person- och organisationsutveckling [11]. 

Före införandet av Lean Automation fanns redan mycket av person- och organisations-

utvecklingen på plats i form av lagkonceptet och Saab Lean System. Detta kompletteras 

genom Lean Automation med en teknisk/fysisk förändring som möjliggör en ökad 

produktivitet. Kontrasten är stor: Istället för utspridda arbetsplatser samlas laget ihop. 

Lagledaren får överblick och möjlighet att ge stöd där det behövs. Ständig förbättring 

underlättas av att processen blir tydlig och av att utrustningen är förberedd för förändring.  
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7 Framtida arbete 

Lean Automation på Saab Automobile har en stor potential att utvecklas ytterligare. I listan 

nedan och i Tabell 2 sammanfattas några aktuella frågeställningar och ytterligare potential. 

 Användning av ”väggen” för balansering av operatörer och robotar är enkelt och 

visuellt. Kan virtuella verktyg bidra till att ytterligare förenkla processen? 

 Interaktion mellan AGV och automatisk utrustning är ännu till stor del olöst. Vilka 

billiga och enkla lösningar kan användas för personskydd, kommunikation och 

positionering? 

 Enkelhet och standardisering kan innebära kortare ledtider. Separationen mellan 

typbunden utrustning (fixtur och verktyg) och icke typbunden innebär att 

projektering kan ske parallellt. Att sedan även utnyttja förenklingen till att utföra 

mer arbete i ”eget hus” skulle innebära en radikalt kortare ledtid. Förutsättningen är 

att man verkligen planerar annorlunda för Lean Automation. 

 Lean Automation på Saab Automobile har hittills bara utnyttjats för 

delsammanbyggnader och artikelflödet till nästa sammanbyggnadssteg. Vilka av 

dessa lösningar är applicerbara för andra delar av produktionen? 

Problem Förbättring Ytterligare potential 

Lågt resurs-

utnyttjande 

över tid 

Enklare att balansera operatörer. 

Enklare att balansera om även maskin. 

Högre grad av maskinbalansering med 

enbart omprogrammering 

Använd virtuella verktyg för att 

förbereda för ombalansering och 

ytterligare förenkla 

genomförandet. 

Komplexa 

materialflöden 

med dålig 

effektivitet 

Enklare materialförsörjning till celler 

som ligger samlade på rad. Enklare att 

samköra och vid behov sekvensera 

utleverans från celler som ligger 

samlade. Kombinera robotceller med 

Lean AGV. Ersätt magasinsladdning 

med Lean AGV. 

Enkel och billig interaktion 

mellan robot och Lean AGV. 

Långa ledtider 

vid produkt-

förändringar 

Process och fixtur/verktyg kan 

separeras och utvecklas parallellt. 

Använd en kortare tidplan för 

Lean Automation installationer. 

Utnyttja förenklingen och låt 

produktkonstruktören konstruera 

även fixturen. 

Liten andel 

återanvändbar 

investering 

Hela processinstallationen är 

återanvändbar utan dyra 

omställningskostnader 

Utöka konceptet till att omfatta 

mer än delsammanbyggnader. 

Tabell 2  Sammanställning av uppnådda förbättringar och ytterligare potential med Lean Automation. 
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