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Förord 
 
Examensarbetet vid Fagerhult Belysning AB i Örnsköldsvik ingår i avslutningen av 
civilingenjörsstudierna inom Ergonomisk Design och produktion vid Luleå Tekniska 
Universitet. Arbetet hos Fagerhult har utförts under höstterminen 2005 och involverat en rad 
personer som arbetar där. 
Till dessa personer vill jag rikta ett stort tack för all den hjälp som jag har fått under arbetets 
gång då det har aldrig varit några problem att få hjälp med de problem jag har stött på under 
hösten. 
Jag tar även tillfället i akt att tacka min handledare Magnus Stenberg som lotsat mig rätt i mitt 
skrivande av rapporten. 
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Sammanfattning 
 
Fagerhult Belysning AB i Örnsköldsvik är en armaturtillverkare som har försett IKEA med 
armaturer till innertaken i deras varuhus. På grund av att en konkurrent har sänkt priset på sina 
armaturer och där med tagit över armaturordern till IKEA, vill Fagerhult sänka sin 
tillverkningskostnad och därmed åter kunna få leverera till IKEA. 
Examensarbetet har haft som mål att kunna hitta ett sätt att kunna tillverka bländskyddet som 
ingår i armaturen till en lägre kostnad. Fagerhult hade vid arbetets början en prototyp av ett 
nytt bländskydd kallat Beta Economic. Beta Economic är ett bländskydd som har få ingående 
delar i förhållande till ett traditionellt bländskydd samt att det är bättre anpassat till att kunna 
automatmonteras.  
Arbetet har resulterat i att bländskyddet Beta Economic är färdigställt kontruktionsmässigt 
och klart för produktion. Resultatet är ett bländskydd med endast sex stycken delar som 
behöver monteras i förhållande till det gamla med 40 stycken ingående delar. Detta utan att 
varken utseende eller funktion har blivit lidande. 
För att kunna tillverka Beta Economic till en lägre kostnad har en halvautomatisk 
produktionscell tagits fram. Cellen är automatiserad och klarar av att montera fyra av delarna i 
Beta Economic. Slutmontering av bländskyddets gavlar samt paketering på lastpall sköts av 
cellens operatör. 
Fagerhults krav för att lösningen skall vara godkänd är att bländskyddet skall uppfylla samma 
krav som det äldre bländskyddet. Tillverkningen skall klara av att producera 75000 stycken 
Beta Economic per år till en kostnad av 70 kronor per bländskydd, samt att pay off-tiden skall 
var högst 2 år. Resultatet av arbetet är att alla krav utom kravet på tillverkningskostnad 
uppfylls med den nya bländskyddsdesignen och produktionscellen. 
Lösningsförslagets lägsta tillverkningskostnad blir 71,36 kronor per bländskydd vilket inte är 
lika lågt som kravet. 
På grund av att resultatet inte motsvarar kravspecifikationens krav på en tillverkningskostnad 
av 70 kronor/bländskydd blir rekommendationen att Fagerhult bör titta på om det blir billigare 
med någon annan form av automatisering. Ett tänkbart område som företaget då kan titta 
närmare på är att använda sig av fleraxliga robotar istället för portalrobotar i 
produktionscellen. 
I fall att Fagerhult kan tänka sig att tänja på tillverkningskostnadskravet blir 
rekommendationen att Fagerhult bör titta närmare på rapportens lösning med 
produktionscellen och genomföra en övergång till Beta Economic. Beta Economics 
uppbyggnad bör även kunna användas på andra bländskydd inom Fagerhultkoncernen, vilket 
skulle göra investeringen än mer lämplig. 
 

 



 

Abstract 
 
This master thesis has been preformed at Fagerhult Belysning AB in Örnsköldsvik Sweden. 
Fagerhult is one of the biggest manufactures of luminaries on the Nordic market and the 
factory in Örnsköldsvik is one of the factories in Sweden. 
One of Fagerhult’s products is an armature called Tube Light specially made for the sealing in 
IKEA’s stores. Since the summer of 2005 IKEA has found a new manufacture that’s selling 
the armature cheaper than Fagerhult.  
Fagerhult wants to cut their expenses during the manufacturing of their armature Tube Light. 
One of the most expensive parts in Tube Light is the louvre called Beta.  
There has been made a concept for a new model called Beta Economic. Beta Economic has a 
new design solution that will reduce included parts from 40 to 6. The new design will also 
make it possible to automate the assembly operation or at least cut assembly time.  
This thesis shows the possibilities to cut production cost and manufacturing time by using the 
new concept Beta Economic combined with an automated production cell. 
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1 Inledning 
 
Fagerhult Belysning AB i Örnsköldsvik har levererat stora volymer av armaturen Tubelight 
till IKEA som monteras i de nya IKEA-varuhus som byggs runt om i världen.  
Från och med hösten 2005 har dock en av Fagerhults konkurrenter övertagit produktionen. 
För Fagerhult i Örnsköldsvik innebär det att man tappar en stor kund vilket leder till minskade 
intäkter. Företaget har därför tagit fram Beta Economic som är ett nytt koncept på hur själva 
bländskyddet i armaturen skall kunna tillverkas på ett mer kostnadseffektivt sätt, utan att 
design och funktion blir lidande.  
Materialet i ett bländskydd är väldigt dyrt då det ställs stora krav på hur bra materialytan 
reflekterar ljuset från lysröret. Materialkostnaden är på grund av materialkravet svår att 
minska trots att den står för cirka 50 procent av tillverkningskostnaden. Med det nya 
bländskyddet är det därför tänkt att monteringstiden skall minska, men till viss del även den 
materiella åtgången för att på så sätt minska totalkostnaden. 
Fagerhult vill därför titta på om det är möjligt att börja tillverka det nya bländskyddet Beta 
Economic till en lägre kostnad i förhållande till det existerande bländskyddet Beta. Om det är 
ekonomiskt försvarbart önskar Fagerhult att monteringen blir automatiserad till så stor del 
som möjligt, då det var en av tankarna med konceptet av det nya bländskyddet. 
 

1.1 Uppgiften 
Arbetet består av att slutföra designen av bländskyddet Beta Economic, undersöka vad som 
krävs för att det skall kunna tillverkas. Att undersöka vilka maskiner av dem som idag finns i 
maskinparken som går att använda, samt utreda vad som krävs för att kunna tillverka de nya 
delarna till bländskyddet. I uppgiften ingår också att undersöka om det är möjligt att behålla 
manuell montering eller om det är lönsamt att byta till en helt eller delvis automatiserad 
monteringslina.  
Som underlag till uppgiften finns ett konceptförslag på hur bländskyddet skall se ut och hur 
mycket det får kosta att producera. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet för Fagerhult är att få svar på hur slutdesignen av Beta Economic skall se ut och om det 
är möjlig att uppnå de ekonomiska kraven som innebär att produkten skall vara så billig som 
möjligt att producera, utan att kvalitén försämras. Resultatet av projektet skall svara på deras 
frågor om vilka maskiner som kommer att behövas, hur maskinparken skall vara uppbyggd, 
hur arbetsplatserna skall utformas och arbetet organiseras. Vad investeringar och tillverkning 
kan komma att kosta, samt om det ens är möjligt att byta till den nya designen. 
 
Målet med examensarbetet är att slutföra designarbetet för Beta Economic, samt ge en bild av 
hur produktionen av Beta Economic kan se ut och vad som krävs för att möjliggöra 
produktion. Ta fram förslag på produktionslinor med ingående maskiner och verktyg som kan 
användas för att tillverka produkten till Fagerhults önskade målkostnad. Visa kalkyler på vad 
produktionsinvesteringar och tillverkning kommer att kosta. 
Om manuell montering kommer att ingå i lösningen skall förslaget ha lösningar på hur arbetet 
skall organiseras och hur montörens arbetsplats skall se ut för att få en så effektiv och 
ergonomiskt riktig arbetsplats som möjligt. 
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1.3 Avgränsningar 
Examensarbetets projekttid är begränsad till 20 manveckor då det täcker de 20 högskolepoäng 
som kursen motsvarar. På grund av den förutbestämda projekttiden är det viktigt att ha 
avgränsningar för vad som skall och inte skall behandlas i arbetet. Detta för att arbetet inte 
skall utökas med nya kriterier som gör att arbetet tar för lång tid att utföra och den 
förutbestämda projekttiden överskrids. Efter samtal med handledaren vid LTU tydliggjordes 
avgränsningarna, för att på ett bättre sätt beskriva vad som skall behandlas i examensarbetet. 
Då uppgiften från Fagerhult Belysning i Örnsköldsvik endast rör Beta Economic kommer 
arbetet inte att behandla tillverkningen av andra bländskydd än Beta Economic. 
Maskinerna kommer att ha åtta produktionstimmar per dag, vilket är den tid som Fagerhult 
har använt sig av i sina egna tidiga beräkningar kring vad en ny produktionslina skulle kosta 
och hinna producera. Av samma anledning kommer personalkostnaden per person att vara 
250 kronor per timme. Fagerhults kalkyler återfinns i Bilaga 1:1. 
Materialflöden mellan olika stationer kommer inte att undersökas på djupet, lösningen 
kommer endast att ge riktlinjer för vad som bör vara rimligt. Omställningstiderna för 
maskiner kommer inte att prioriteras då examensarbetet gäller endast en produkttyp. 
Vid ett eventuellt automatiserat lösningsförslag, kommer endast förslag ges på vilken typ eller 
typer av robotar som är lämpliga att använda, samt placering, funktion och tänkbara gripdon. 
Personalens arbetsställning ur ergonomisk synvinkel kommer endast att behandlas om 
lösningsförslaget innehåller någon form av manuell montering eller upprepande arbete.  
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2 Företaget och produkten 
Fagerhult Belysning i Örnsköldsvik grundades 1945 men gick då under namnet TAIBA. 
Sedan 1991 kallas dock företaget Fagerhult Belysning AB på grund av en fusion mellan 
TAIBA- Falkenberg belysning och Fagerhult. 
I fabriken i Örnsköldsvik jobbar ca 130 personer i produktionen och 30 personer inom 
tjänstemannasidan. Fabriken hade 2004 en omsättning på 200 miljoner kronor och är ett av 
Örnsköldsviks större företag. Produktfloran innehåller armaturer avsedda för att belysa 
kontor, offentliga miljöer och industri, vilket ger en stor bredd på kundkretsen. 

2.1 Fagerhult Belysning AB 
Fagerhultgruppen, med en omsättning på 1600 miljoner kronor 2004 och cirka 1200 anställda 
varav mer än hundratalet utomlands, är Nordens största och en av Europas ledande 
belysningskoncerner. De utvecklar, tillverkar och marknadsför belysningslösningar för såväl 
offentliga rum som hemmiljöer. 
Tillsammans har företagen i Fagerhultgruppen många års erfarenhet av belysning, vilket 
hjälper dem att inspirerar varandra att tillsammans bidra till det goda ljuset i alla dess former. 
Själva företagsgruppen består av fyra företag, Fagerhults Belysning, Ateljé Lyktan, Belid, 
Elenco och LampGustaf som leds från huvudkontoret i Fagerhult norr om Jönköping. Deras 
största tillverkningsenhet ligger även den i Fagerhult, företaget har även tillverkning i 
Örnsköldsvik, Falkenberg, Åhus och Suzhou i Kina. Försäljningen av Fagerhults produkter 
utanför Sverige sköts av egna försäljningsbolag i Norge, Danmark, Finland, Estland, 
Tyskland, Holland, Storbritannien och Kina. Utöver dessa finns ett nät av samarbetspartners 
över hela världen, vilket gör att de har en världsomspännande försäljning av sina produkter. 
För den aktieintresserade finns Fagerhultguppen på Stockholmsbörsen sedan 1997. 

2.2 Tubelight 
Tubelight är en armatur som är gjord för att sitta i ett innertak kallat Caleidoscope. 
Innertaket används i IKEA’s varuhus vilket gör att IKEA är Tubelights största kund.  
Tubelight hängs upp i innertaket med hjälp av två krokar som finns på vardera kortsida av 
armaturen och dess design är anpassad till att se ut som innertaket. Se figur 1 nedan. 
Ljuskällan i Tubelight består av ett 35W t5 lysrör och ljuset sprids av ett reflekterande 
bländskydd vid namn Beta. Produktblad om Tubelight och funktionsbeskrivningar finns i 
Bilaga 2:1-2:3. 
 

 
 

Figur 1 Tubelight monterat i innertaket Caleidoscope 
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel kommer genomförandet av arbete att beskrivas, samt vilka metoder som 
använts för att komma fram till de lösningar som passar uppgiften. De beskrivna metoderna 
har valts då de är relevanta och lämpliga för att lösa uppgiften. Valet av vilka metoder som är 
lämpliga har gjorts efter litteraturstudier kring produktion och produktionsutveckling. 
 

3.1 Arbetsstruktur 
För att få en struktur för hur arbetet med att ta fram ett produktionssystem för Beta Economic 
skulle utföras, användes ett ramverk som föreslås av Wu i Bellgran & Säfstens (2005). 
Uppbyggnaden på ramverket ger möjligheter att använda sig av både existerande och nya 
maskiner för att bygga upp ett nytt produktionssystem. Denna tankegång passar detta projekt 
bra då Fagerhult önskar använda sig av befintliga maskiner och verktyg där det är möjligt.  
De olika faserna i ramverket bygger på att tidigare faser har genomförts med framgång, men 
det tillåter och kräver dock att tidigare faser görs flera gånger för att få det bästa resultatet. Se 
figur 2. 
 

Problem

Analys av 
situation 

Formulering 
av mål 

Konceptuell utformning

Utvärdering av koncept 

Beslut

Detaljerad design

Utvärdering av alternativ

Beslut

 
 

Lösning 

Figur 2 (Säfsten, K 2002) 
 
Problem 
Vid arbetets start var kunskapen om plåtformning och automation inte mer än den kunskap 
författaren intagit under teorilektioner vid LTU. För att få större förståelse för hur 
tillverkningsprocessen sker på Fagerhult har därför ostrukturerade intervjuer genomförts med 
åtta till tio personer ur personalen allt eftersom informationen har behövts. En ostrukturerad 
intervju bygger på att frågorna inte är definierade från början, i motsats till en strukturerad 
intervju (Merriam, S 1994). Ostrukturerade intervjuer valdes eftersom att kunskapen om vilka 
frågor som var relevanta i början av arbetet var otillräcklig, samt att annan information än den 
efterfrågade skulle komma fram. 
Tack vare intervjuerna med den personal som handhar maskinerna, ökades förståelsen för hur 
maskinerna arbetar och vilka krav som ställs i bearbetningen av materialet.  
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Tillverkningskostnader och tillverkningstider för Beta har hämtats från Fagerhults 
affärssystem ASV400, allt för att få tillförlitlig data att utgå från vid konceptframtagning av 
produktionssystem till Beta Economic. Tillverkningsinformationen om Beta är betydelsefull 
att använda som måttstock vid konstruktion av produktionssystemet till Beta Economic. 
Tillverkningstiderna kan användas som riktlinjer för hur snabbt maskinerna kan arbeta. Med 
hjälp av kilopriser på material kan tänkbara materialkostnader för Beta Economic beräknas.  
 
Den 24 augusti 2005 besöktes Nordic hallen i Sundsvall som stod som värd för IndustriMässa 
- Fackmässa för tillverkande företag. Besöket gjordes för att få större kunskap om vilka 
maskiner, verktyg och lösningar som finns att tillgå på marknaden. 
 
Analys av situationen 
På grund av att Beta Economic skiljer sig väsentligt i konstruktion från Beta är det svårt att ge 
en analys av produktionen av Beta Economic. Analysen av nuläget har därför gjorts på den 
befintliga manuella monteringen. Under en eftermiddag genomfördes ostrukturerade 
intervjuer med tre personer från personalen som monterar ihop bländskyddet Beta. Dessa gav 
svar på vad som är bra och dåligt med dagens helt manuella montering. Personalen berättade 
om vilka moment i monteringen som var slitsamma för kroppen, samt för och nackdelar med 
den monteringsjigg de har till förfogande vid arbetsbänkarna. Svaren från 
monteringspersonalen gav idéer till vad som bör och inte bör finnas med i ett produktions-
system avsett för Beta Economic. Personal vid maskinverkstan har beskrivit vilka 
förbättringar de tycker är relevanta för att förbättra de befintliga maskinernas funktion. De 
idéer de har kring vad som är möjligt att göra med maskinerna för att förbättra dessa har varit 
inspirerande för det fortsatta arbetet med att utveckla produktionssystemet för Beta Economic.    
Personalen vid maskinverkstan har kontaktats under hela examensarbetet vid både små och 
stora frågor kring maskin- och tillverkningsfrågor. 
Dessa möten och ostrukturerade interjuver har därmed inte blivit dokumenterade då de har 
fungerat som källa för både kunskapsbyggande och idéutbyte i det dagliga arbetet med 
examensarbetet.   
 
Formulering av mål 
En genomarbetad kravspecifikation är viktig för arbetets slutresultat. Den kravspecifikation 
som gavs av Fagerhult vid arbetets början har varit ledande för vad som skall uppnås. Detta 
för att få ett resultat som kan nå upp till företagets önskemål kring produktionskapacitet och 
produktionskostnad.  
Slutgiltiga krav togs fram genom att sammanföra företagets kravspecifikation och resultatet 
av analysen av produkt och produktionsprocess. 
Resultatet blev en utökad kravspecifikation som förslaget skall sträva efter att uppfylla. 
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Konceptuell utformning 
Nästa steg i utformningen av hur Beta Economic skall tillverkas, var att tillsammans med 
personal från utvecklingsavdelningen och maskinverkstan föra diskussioner om vilka 
maskiner som skulle vara möjliga att använda. De förslag och tips som framkom genom de 
diskussioner som ägde rum, har varit riktlinjer för vilka maskiner och verktyg som kommer 
att behövas.  
På grund av att Fagerhult i Örnsköldsvik inte har automatiserat sin produktion i någon större 
utsträckning gjordes ett studiebesök hos Wijo i Örnsköldsviks kommun den 14 september 
2005. Studiebesökets syfte var att få större förståelse för vad som är möjligt att genomföra 
med hjälp av automatisering, samt utbyta erfarenheter kring automation. En så kallad 
Funktionsinriktad Benchmarking. 
Wijo har sedan 1996 installerat industrirobotar för att kunna effektivisera sin produktion av 
hängrännor med tillhörande tillbehör. I dagsläget har de 16 stycken robotar som har hand om 
allt från packning till plåtbockning. Tack vare Wijos höga automationsgrad var de ett 
passande företag att besöka för att få större kunskap kring automatisering. 
Studiebesöket fokuserades på rundvandring i produktionshallen för att få en inblick i hur Wijo 
har gjort för att kunna använda industrirobotar i sin egen produktion. Wijos fabrikschef och 
automationsansvarige beskrev vad som hade förbättrats i produktionen och vilka problem som 
hade uppstått. Studiebesöket var givande då det gav idéer till olika lösningar för hur Beta 
Economic skall tillverkas. 
Arbetet med den konceptuella utformningen startade med att ta fram förslag till 
automatiserade produktionslinor. För att få ungefärliga tider på hur snabbt maskiner, robotar 
och monteringspersonal kan arbeta användes data från existerande produktion. Cykeltider för 
maskiner och robotars rörelsehastighet kompletterades med uppskattade tider av 
maskinverkstans personal. Tillverkningen är tänkt att gå så snabbt som möjligt vilket betyder 
att alla onödiga moment i tillverkningsprocessen skall tas bort och för att hitta dem gjordes ett 
processflödesschema av produktionslinan. Processflödesschemat i figur 3 nedan, gjordes efter 
förslag från boken Produktion – Strategier och metoder för effektivare tillverkning 
(Andersson, J 1992).  
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Figur 3 Processflödesschema 
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Schemat synliggör de moment som måste genomföras innan den totala tillverkningscykeln är 
slutförd. Schemat kompletterades även med cykeltider och färgkodning för varje delcykel, 
detta för att se att inte några arbetsmoment krockade med varandra samt se hur lång tid den 
totala produktionscykeln beräknas ta. Om processflödesschemat hade visat på onödiga och 
tidskrävande arbetsmoment hade dessa kunnat elimineras. Detta gäller även om det hade visat 
krockar mellan olika arbetscykler som inte kan ske samtidigt. Tider från processflödes-
schemat användes sedan som grund för de tider som sedan användes i en enklare simulering 
av processen. Simuleringen visualiserades i Macromedia Flash MX 2004 genom att göra 
enkla tvådimensionella animeringar. Tack vare de enkla animeringarna kunde eventuella fel i 
processflödesschemat uppmärksammas samt att det var enklare att se hur processen skulle 
kunna gå till. 
 
Utvärdering av koncept och beslut 
Efter den konceptuella utformningen fördes vid ett tillfälle samtal med personal ansvarig för 
produktionsberedning och logistik. Diskussionen gällde vilket koncept som var lämpligast att 
fortsätta arbetet med, alternativen hade givits namnen Linjär-cell U-cell.  
Eftersom att U-cellen är mer lätt överskådlig i förhållande till Linjär-cellen samt att den 
utrymmesmässigt ansågs vara lättare att placera i fabriken valdes den till det koncept som 
arbetet skulle fort gå med. Att cellen skall vara lättöverskådlig är positivt på grund av att om 
automatcellen körs av en eller ett par operatörer kan dessa enklare övervaka processen 
visuellt.  
Mer information kring produktionskoncepten samt deras för och nackdelar hittas under 
kapitlet Konceptförslag.  
 
Detaljerad design 
För att få en bättre bild av hur stor U-cellen skulle bli ritades den upp med verkliga mått i 
Solid Edge. Modellen hjälpte därmed till att få grepp om hur mycket ytan en produktionscell 
kommer att uppta av golvytan i fabriken. Med hjälp av modellen kan även områden som kan 
vara farliga för personalen att vistas inom uppmärksammas. 
Förslag på olika typer av gripdon, monteringsjiggar samt maskinplacering togs fram för 
utvärdering. Förslagen var relativt lika varandra då målet var att få dem så enkla men 
funktionella som möjligt.  
 
Utvärdering av alternativ 
Förslagen på hur monteringsjigg och gripdon visades upp för personal vid maskinverkstan för 
diskussioner kring vilka alternativ som skulle passa bäst för ändamålet. Under diskussionerna 
framkom förbättringar och förändringar av de givna förslagen som infördes på de skisser och 
ritningar som var framtagna. De slutgiltiga förslagen ritades därefter upp som 3D-modeller i 
Solid Edge för att kunna placeras i den virtuella U-cellen. U-cellen kunde därmed studeras 
visuellt som helhet för idéer till ytterligare förbättringar. 
 
Beslut och Lösning 
Besluten som varit grundande för de lösningförslag som tagits fram har skett genom 
användning av rapportens teoridel och kravspecifikation samt i samarbete med den personal 
som haft kunskap i frågan. 
Lösningarna har på så vis systematiskt arbetats fram för att bäst uppfylla Fagerhults önskemål 
samt stämma med teorin som framkommit under litteraturstudierna. 
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3.2 Design 
Arbetet med det slutgiltig utseende för Beta Economic har utförts i samarbete med 
utvecklingsavdelningen på Fagerhult Belysning i Örnsköldsvik. Störst vikt har lagts på 
utformningen av gavelreflektorerna då det inte fanns några skisser framtagna på dessa när 
examensarbetet startade.  
Arbetet började med att studera en tidig prototyp av Beta Economic som Fagerhult låtit 
tillverkat. Efter att personal på utvecklingsavdelningen förklarat vilka brister och fel den 
tillverkade prototypen hade, utfördes studier av en nyare men ännu inte tillverkad prototyp 
som fanns uppritad i CAD-programmet Solid Edge.  
Arbetet med att färdigställa Beta Economics utseende hur uteslutande gjorts i Solid Edge då 
det är det CAD-system som företaget använder sig av. 
Utformningen av gavelreflektorerna gjordes med utgångspunkt på hur existerande 
gavelreflektorer ser ut, detta på grund av att företaget vet att det är ett fungerande utseende 
och att det passar till resterande delar av Beta Economic.  
Målet med förändringsarbetet av gavelreflektorn var att skala bort onödiga delar från 
existerande gavelreflektor och på så sätt minska materialåtgången. 
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4 Analys av situation 
I dagsläget är tillverkningen av Beta till största delen manuell och produktionen har inte 
automatiserats i någon form. Nedan beskrivs denna produktion och bländskyddet mer 
ingående. 

4.1 Beskrivning av produkten 

 
 

Figur 4 Beta sett från sidan 
 

Det bländskyddet i figur 4 ovan kallas Beta och är det bländskydd som idag är monterat i 
armaturen Tubelight. Beta är ett bländskydd med dubbelparaboliska tvärreflektorer i 
halvblank metalliserad aluminium. Tvärreflektorerna är tillverkade i ett material kallat MIRO 
som har väldigt goda reflektionsegenskaper. 

 

 
 

Figur 4 Figurerna ovan illustrerar tvärreflektorn. 
 

Bländskyddet är uppbyggt av två sidoreflektorer, två gavelreflektorer samt 19 stycken 
tvärreflektorer. Beta förankras i armaturen med hjälp av två stycken fästfjädrar som sitter på 
vardera gavelreflektors utsida, se figur 5 nedan. På varje gavelreflektor sitter även ett fäste för 
kabelskon till jordkabeln. 
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Figur 5 Fästfjädern på gaveln 
 
Beta-bländskyddet har i princip två funktioner, dels att reflektera ljuset samt att skydda 
användaren från att bli bländad. Sidoreflektorerna tillsammans med tvärreflektorerna sprider 
ljuset efter ett förutbestämt mönster. Olika bländskydd har olika spridningsmönster beroende 
vad de skall användas till. Beta har en relativt bred spridning på ljuset för att lysa upp stora 
ytor med ljus på IKEAs varuhus.  

4.2 Beskrivning av produktionen 
Det metalliserade aluminiummaterialet som Beta tillverkas av kommer till Fagerhult i batcher 
om 300 kg. Materialet är upprullat på rullar och har en tjocklek på 0,5 mm. 
Aluminiumbanden har en påklistrad plastfilm som sitter kvar under hela 
tillverkningsprocessen fram tills att delarna skall monteras ihop till ett färdigt bländskydd. 
Gavelreflektorn och tvärreflektorerna sänds dock till företaget Samhall där de rensas från 
plastfilm och för att förse gavelreflektor med en fästfjäder. 
Idag tillverkas delarna till bländskyddet Beta i bandautomater som stansar ut dem ur 
aluminiumbanden. Delarna läggs efter bandautomaterna på pall för att sedan skickas till 
montering eller plastdragning. 
Sidoreflektorerna får sin välvda form och uppbockade kant i en separat press som sköts av en 
operatör. Övriga delar är färdiga då de kommer ut ur bandautomaterna. 
Själva monteringen av Beta utförs av monteringspersonal som sätter ihop bländskyddet 
manuellt. Vid monteringsstationerna sker monteringen på följande sätt: tvärreflektorerna 
snäpps fast för hand en och en i sidoreflektorerna. Det finns dock i viss mån tillgång till 
monteringsjiggar där tvärreflektorerna läggs och trycks ihop innan sidoreflektorerna 
monteras. När jiggen öppnas snäpper tvärreflektorerna fast i sidoreflektorn. 
Gavelreflektorerna fästs genom att sidoreflektorerna har två utstickande flänsar som passar 
mot hål i gavelreflektorn. Dessa flänsar viks sedan för att fixerar gavelreflektorn i 
sidoreflektorerna. Slutligen monteras ett fäste för jordkabelns kabelsko på varje gavelreflektor 
med en pop-nit. Bländskyddet går efter färdigställandet till paketering eller till inmontering i 
armaturen Tubelight.  
 

4.2.1 Analys av nuvarande produktion 
Nedan följer en genomgång av nuvarande produktion med beskrivningar av vilka 
värdegenererande och icke värdegenererande moment som finns i dagsläget. Analysen har 
genomförts för att de onödiga momenten inte skall upprepas, samt att värdeskapande moment 
skall lyftas fram och kunna optimeras i en framtida produktionslina.
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Icke värdegenererande moment 
 

• Problemet med att skyddsplasten måste avlägsnas från aluminiummaterialet. 
Momentet tillför inte produkten något, det existerar enbart på grund av att 
maskinverktygen skadar materialet. Med nya verktyg som inte skadar materialet går 
momentet att utesluta ur tillverkningen. 

 
• I dagsläget fraktas de tillverkade delarna från ena ändan av fabriken till den andra för 

att där monteras ihop. 
Momentet kan vara svårt att komma ifrån, men med en tillverkningslina som även 
innehar monteringsmomentet minskas transporterna till att endast behöva frakta en 
färdig produkt istället för tre separata komponenter. Arbetet med att paketera upp 
delarna ur de kartonger de fraktas i blir även det eliminerat om delarna monteras direkt 
där de tillverkas. 

 
• Vid tillverkningen av sidoreflektorerna förflyttas dessa från stansmaskinen till pressen 

manuellt. Om detta moment skulle kunna automatiseras på ett ekonomiskt försvarbart 
sätt, skulle personen som har hand om maskinen kunna utföra även andra uppgifter 
samtidigt som denne bevakar att maskinen arbetar som den skall. 

 
Värdegenererande moment 
 

• Tillverkningen av de ingående delarna i Beta är alla värdegenererande, men de kan bli 
effektivare med hjälp av effektivisering av tillverkningsprocessen. Tillverkningen 
skulle kunna bli snabbare med hjälp av ombyggnad av existerade maskiner eller inköp 
av nya och snabbare maskiner. Problemet som då framkommer är om det är 
ekonomiskt försvarbart med en sådan investering. 
Vid tillfället för examensarbete genomför Fagerhult förbättringar inom företaget 
genom att arbete mot LEAN production. Denna övergång kan i sig medföra att 
ledtider och produktivitet förbättras, utan att stora investeringar krävs. 

 
• Monteringen är det slutliga momentet för att sammanställa Beta-bländskyddet.  

Arbetet i sig med att sammanställa bländskyddet är värdegenererande, men det är inte 
kostnadseffektivt i den form det utförs i dagsläget. Tiden för att utföra monteringen är 
tidskrävande vilket medför att det krävs många montörer för att hinna med att montera 
tillräckligt med bländskydd per tidsenhet. Ifall monteringen skulle kunna 
tidseffektiviseras medför det att produktionen kan ökas allternativt det inte behövs lika 
många montörer, vilket leder till en kostnadseffektivare produktion. 

 
Fagerhult har en bra produkt som de tillverkar med god kvalitet. Tyvärr är produkten 
tidskrävande att tillverka och materialet dyrt. Materialkostnaden är troligen den utgift som är 
svårast att minska då ett material med goda reflektionsegenskaper krävs för att bländskyddet 
skall svara mot de krav som ställs på produkten. Däremot kanske designen kan ändras för att 
på så sätt spara material utan att den eftersträvade ljusbilden försämras. 
Monteringspersonalen är snabb i sitt monteringsarbete, men då det är många moment som 
krävs för att alla delarna i bländskyddet skall sitta på plats tar det än dock en hel del tid att 
slutföra monteringen.  
Potential finns för att kunna effektivisera tillverkningen, frågan är dock vilken väg som är 
effektivast både tillverkningsmässigt och ekonomiskt? Kanske förbättra den mauella 
monteringsprocessen eller rentav automatisera den. 
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5 Teori 
Teoriavsnittet går igenom de för arbetet passande kunskapsområden inom ljus- samt 
produktionsteori. Kapitlet beskriver de delar inom kunskapsområdena som har ansetts 
nödvändiga för att kunna skapa ett bra bländskydd samt en väl fungerande produktionsenhet. 

5.1 Ljusteori 
Nedan beskrivs radiometriska och fotometriska storheter. Radiometriska storheter används 
vid strålning som en ljuskälla sänder ut och fotometriska storheter vid strålning som 
människans synsinne har gjort om till ljus. Källor Starby, L (2003) och Renström, K (2004). 
 
Radiometrisk Fotometrisk 
Strålningsflöde Φe Watt = joule 

per sekund 
Ljusflöde Φ Lumen = 

candela per 
steradian 

Strålningsstyrka Ie Watt per 
steradian 

Ljusstyrka I Candela = 
lumen per 
steradian 

Strålningstäthet 
eller radians 

Le Watt per 
steradian 
per m2

Luminans L Candela per 
m2

Strålningseffekt 
eller irradians 

Ee Watt per m2 Belysningsstyrka E Lux = lumen 
per m2

 
Steradian är enheten för Rymdvinkeln ω=A/r2. Starby beskriver rymdvinkeln som en 
”tredimensionell” vinkel som till exempel kan beskriva omfånget på ett ljusknippe.  

För rymdvinkeln ω är förhållandet 
mellan den av en ljusstråle utskurna ytan 
A på sfären och kvadraten på radien r. 

r 

Rymdvinkeln ω = A/r2 
A

 ω Starby (2003) 

Sfär  
Figur 6 

 
Ljusflöde 
Enhet för hur mycket ljus en ljuskälla avger i alla riktningar, har enheten lumen (lm). 
 
Ljusstyrka 
Ljusflödets intensitet i en bestämd riktning, anges i candela (cd). Ljusstyrkan anges av 
armaturtillverkare med hjälp av en ljusfördelningskurva. Ljusfördelningskurvan används för 
att beskriva hur ljusstyrkan varierar runt en armatur.  
Belysningsstyrka 
Ett mått på hur mycket ljus som faller på varje kvadratmeter av en belyst yta. Har enheten  
lux (lx) 
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Luminans 
Anger hur mycket av ljuset som reflekteras till ögat från en belyst yta, benämns som 
candela/m2 (cd/m2). En mörk yta absorberar ljuset och omvandlar det till värme medan en ljus 
yta reflekterar det mesta av ljuset. 
 

5.1.1 Optiska egenskaper hos material 
 
Reflektionsegenskaperna hos ett material kan variera mellan speglande, diffuserande och 
blandad reflektion. För att kunna utnyttja så stor del som möjligt av ljuset från ljuskällan 
används speglande material i bländskydd. Ett material kan inte reflektera 100 procent av det 
infallande ljuset, men med hjälp av material med hög reflektans kan upp till 95 procent av 
ljuset reflekteras. Materialet som används för att uppnå denna höga reflektans är eloxerat 
renaluminium, ett exempel på hur detta är uppbyggt finns nedan i figur 7.  
Materialtypen är väldigt användbar i bländskydd på grund av att ljuskällans utnyttjandegrad 
skall vara så hög som möjligt. 
 

 
 

Figur 8 Exempel på hur ett eloxerat renaluminium är uppbyggt. Starby (2003) 
 

5.1.2 Armaturverkningsgrad 
Armaturverkningsgrad är egentligen en onödig uppgift då den sällan kommer till användning.  
De som kan använda sig av armaturverkningsgraden är t.ex. ljuskonsulter som vill kunna 
jämföra olika tillverkares armaturer mot varandra. De tittar på vilken av armaturerna som 
sänder ut mest ljus i förhållande till hur mycket ljus ljuskällan alstrar. 
De jämför vilken som förlorar minst eller mest ljusflöde, alltså verkningsgraden på armaturen. 
Förutsättningen är att armaturerna har identisk ljusfördelning, annars är jämförelsen 
meningslös. Armaturverkningsgraden hittas i tillverkarna produktkataloger. 
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För att få rätt uppgifter om hur bra armaturen är för det ändamål den är avsedd för kan 
verkningsgradsmetoden användas. Verkningsgradsmetoden används för att ta reda på hur stor 
medelbelysningsstyrkan blir i lux i det rum man vill undersöka. 
Formeln för att räkna ut medelbelysningsstyrkan ser ut på följande vis, Starby (2003): 
 

A
E ηβΦ
=  

E  = medelbelysningsstyrkan i lux 
Ø = installerat ljusflöde i lumen 
η  = totalverkningsgrad 
β  = bibehållningfaktor 
A = den belysta ytans storlek, m2

 

5.1.3 Avskärmningsvinkeln 
För att inte användaren skall bli bländad av ljuset från armaturen finns det riktlinjer för hur 
liten den minsta avskärmningsvinkeln skall vara. Som exempel används konceptbländskyddet 
Beta Economic som har en minsta avskärmningsvinkel på 15˚. Se figur 9. 
 

 
Figur 9 

 
Avskärmningsvinkeln är beroende av hur kort avståndet är mellan centrum på två 
tvärreflektorer, även kallat CC. Höjden på tvärreflektorerna är även den avgörande. Ett 
bländskydd med höga tvärreflektorer kan ha ett större CC utan att minsta 
avskärmningsvinkeln blir för liten. Ett exempel på detta är Beta Economic som har lägre 
tvärreflektorer än vad Beta har, vilket resulterar i att Beta Economic måste ha ett mindre 
värde på CC. 
Minsta avskärmningsvinkel i förhållande till ljuskällans luminans visas i tabell 1 nedan, 
Fagerhult Belysning (2004). 
 

Ljuskällans luminans (kcd/m2) Minsta avskärmningsvinkel 
20-< 50 15˚ 
50-< 500 20˚ 
      >500 30˚ 

Tabellvärdena gäller inte uppljusarmaturer och ljuspunkter placerade under ögonhöjd 
Tabell 1 
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5.2 Process och layout 
Besluten om hur utformning av process och layout skall vara uppbyggd bör utföras 
systematiskt för att få ett så rättvisande beslutsunderlag som möjligt. 
Ett förslag på hur beslutsprocessen kan se ut enligt Slack 2001 visas figur 10 nedan. 
 

 
 

Figur 10 Kopplingen mellan samt beslut rörande layout och typ av process (Slack et al. 2001) 
 

5.2.1  Process 
Det finns i Bellgran och Säfstens bok förslag från Mattsson och Jonsson (2003) på tre 
grupperingar av processtyper att välja bland. 
- Enstycksprocess 
- Intermittent process 
- Kontinuerlig process 
 
Enstycksprocess och intermittent process är beskrivningar av tillverkning av diskreta 
produkter. Diskreta produkter innebär att produkter anges styckevis och ses som individuella 
enheter. Dessa kan delas in i enkla och sammansatta produkter, där de sammansatta består av 
minst två delar som är sammanfogade till en enhet. 
En intermittent process har olika produktslag som liknar varandra, t.ex. Fagerhult som 
tillverkar armaturer av olika slag men med samma funktion och till viss del ingående delar. 
Produkterna kan tillverkas i olika steg och vid behov mellanlagras mellan de olika 
operationerna. 
Kontinuerlig process är beskrivningen av kontinuerlig produktion av samma produktslag. 
Produkten tillverkas alltid från råvara till färdig produkt. 
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5.2.2  Layout 
För att maskinerna skall placeras på rätt sätt i verkstaden i förhållande till vilken 
tillverkningsprocess som valts behövs en layout på hur dessa skall vara placerade.  
Nedan beskrivs fyra grundläggande sätt att placera maskinerna enligt Miltenburg (1995). 

• Fast position – all förädling sker på ett och samma ställe 
• Funktionell layout – utrustning av samma typ är samlokaliserade 
• Flödesgrupp (cell) – olika utrustning och processer som behövs för att producera en 

produkt är samlokaliserad 
• Linjebaserad layout – den utrustning som behövs för att producera en produkt är 

placerad på rad i den ordning aktiviteterna ska genomlöpas 
 
Fast position layout 
Fast position används för tillverkning av stora produkter samt specialprodukter i små volymer. 
Exempel på detta är flygplan, fartyg och oljeplattformar, där automation inte är möjlig och 
produkten svår att flytta mellan olika stationer. Materialet och personal transporteras till 
produktens fasta tillverkningsplats och inte tvärtom. Även mindre serier av små men 
komplexa produkter kan använda sig av en fast position för tillverkningen. 
 
Funktionell layout 
Funktionell layout passar till tillverkning av små serier av många olika typer av produkter. 
Maskinerna är organiserade efter maskintyp och liknande maskiner är placerade intill 
varandra, t.ex. svarvar med svarvar, borrmaskiner med borrmaskiner etc. 
En svaghet med funktionell layout är att det kan skapas köer vid långsammare maskiner, 
delarna måste transporteras mellan de olika maskinerna. Om någon maskin får problem med 
tillverkningen kan efterföljande maskin bli stillastående. Problemet blir i slutändan att det 
finns risk för onödiga lager, långa genomloppstider, vilket resulterar i hög kapitalbindning 
och låg leveranssäkerhet. 
 
Flödesgruppen 
I Bellgran & Säfstens bok framhåller Olhager (2000) flödesgruppen som en passande layout 
för att tillverka detaljer som görs i större serier och kanske i många varianter. 
Beskrivning av hur en flödesgrupp arbetar visas med figur 11 nedan. 

 

 
 

Figur 11 I en flödesgrupp är hela gruppen en planeringspunkt och maskinerna eller 
funktionerna placeras i flödesriktningen (Olhager, 2000) 

 
I en produktionslina där olika maskiner eller moment är beroende av varandra är det viktigt att 
den del eller delar (nyckelmaskiner) som är dyrast att driva inte behöver vänta på övriga 
moment i processen. Den maskin eller det moment som är mest kostsam skall alltså vara 
ledande för övriga maskiner. Mindre kostsamma maskiner är inte lika beroende av att ha en 
kontinuerlig drift. Målet är dock att alla maskiner i en produktionslina skall kunna jobba hela 
tiden. 
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Om en tillverkningsprocess där alla moment och maskiner har samma cykeltid inte är möjlig 
att uppnå, skall om möjligt alternativa uppgifter ges till de stationer som är sysslolösa under 
längre tider av tillverkningsprocessen. 
Flödesgruppen är mindre flexibel i förhållande till en funktionell layout. Fördelen med 
flödesgruppen är dock att den har endast en planeringspunkt. Detta medför att det räcker med 
att skicka ut en enda tillverkningsorder till hela gruppen. Flödesgruppen är inte heller lika 
personalkrävande men ställer istället högre krav på att operatören har bredare kompetens. 
Flödesgruppen kräver även att de ingående maskinerna har snabba omställningstider för att 
den efterstävade flexibiliteten skall uppnås. Flexibiliteten är viktig för att snabbt kunna byta 
produktion mellan olika typer av produkter. Låg beläggning i en flödesgrupp ger höga 
kostnader då den ofta innehåller flera maskiner. 
 
Linjebaserad layout 
Linjebaserad layout används med fördel vid massproduktion av standardiserade produkter. 
Produkten är det som styr layouten och inte maskinerna. I figur 12 nedan visas hur en 
linjebaserad layout kan vara uppbyggd. 
 
 

 
 

Figur 12 Linjebaserad layout med 15 minuters operationstid per station (Olhager, 2000) 
 
 
Materialet transporteras mellan stationerna med antingen styrande eller flytande band. Det 
första har inga buffertar medan det andra tillåter mindre buffertar mellan stationerna. 
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6 Kravspecifikation 
En av förutsättningarna för ett lyckat lösningsförslag till hur Beta Economic skall se ut och 
hur produktionen skall gå till är att uppnå kravspecifikation. Nedan beskrivs de krav på 
produkten och produktionen som fastställts efter samtal mellan Fagerhult och 
rapportförfattaren, samt förklaringar till varför kraven finns. 
 
Design av Beta Economic 
 

• Utseendet skall inte vara sämre än det utseende Beta har idag. 
När bländskyddet är monterat i armaturen är det endast undersidan av bländskyddet 
som är synligt. Dessa delar prioriteras därför under designarbetet. 

 
• Kvalitén skall inte vara sämre än den kvalitet Beta har idag. 

Fagerhult Belysning AB tillverkar kvalitetsprodukter och vill därmed att alla deras 
produkter håller samma goda kvalitet. 
 

• Beta Economic måste klara samma säkerhetskrav som Beta. 
Bländskyddet skall vara jordat och inte kunna ramla ned. 
 

• Ingen försämring av avbländning och ljusbild i förhållande till Beta. 
Bländskyddet Beta är framtaget för att uppnå de ljusegenskaper som överensstämmer 
med produktypens ändamål. Beta Economics egenskaper skall därmed efterlikna 
Betas. 
 

• Bländskyddet skall kunna monteras i befintlig armatur. 
På grund av att det endast är bländskyddet och inte hela armaturen som skall byta 
utseende, är det viktigt att Beta Economic kan monteras i armaturen TubeLight. 
 

• Minsta möjliga materialåtgång 
Materialet som används i bländskyddets delar är väldigt dyrt, därmed skall 
materialspillet minimeras. 

 
Produktion 

 
• Produktionskapacitet 75000 bländskydd per år. 

Fagerhult ställer kravet att lösningsförslaget skall klara av att producera 75000 Beta 
Economic per år. Kravet ställs emot att maskiner och personal har åtta 
produktionstimmar per dag och att arbetsåret innehåller 215 stycken arbetsdagar. 
Produktionskapaciteten är ett väldigt viktigt mål att uppnå då det är en förutsättning 
för att Fagerhult skall kunna leverera tillräckligt många färdigställda armaturer. 
 

• Minimera antalet monteringsoperationer. 
Desto färre delar som måste monteras för att få ett färdigt bländskydd, desto snabbare 
kan monteringen ske. Det förutsätter dock att delarna inte är svårmonterade. När 
monteringen går snabbare ökar antalet färdigställda bländskydd per montör. 
Monteringskostnaden per bländskydd blir därmed lägre. 
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• Automation vid ekonomisk vinning. 

Tillverkning och montering skall inte automatiseras så länge det är billigare att 
producera produkten manuellt. Förutsätter dock att det inte är en operation som är 
olämplig eller hälsovådlig att utföra för en arbetare. Om det är ekonomiskt försvarbart 
och tekniskt möjligt är automation en bra lösning för att effektivisera delar av eller 
hela produktionen. 

 
• Maximal cykeltid 82,56 sekunder per operation 

För att enligt produktionskravet klara av att tillverka 75000 bländskydd, får en enskild 
maskin eller moment inte ha en cykeltid längre än 82,56 sekunder. Tiden är teoretisk 
och förutsätter att maskiner och personal inte har någon icke produktiv tid under 
arbetsdagen. Det är i verkligheten omöjligt då det alltid sker tidsförluster vid 
påfyllning av material, service etc. Lösningsförslaget måste därför ha cykeltider som 
understiger 82,56 sekunder. 

 
• Personalens arbetsförhållanden 

Personalen skall inte arbeta under förhållanden som påverkar deras psykiska och 
fysiska hälsa negativt. Arbetsplatsen skall därför anpassas för en god arbetsmiljö. 

 
Ekonomi 
 

• Målkostnad: 70 kronor per färdigställt Beta Economic. 
Fagerhult har som mål att kostnaden för att tillverka ett Beta Economic bländskydd 
inte skall överskrida 70 kronor. Om inte tillverkningskostnaden för Beta Economic 
kan minskas i förhållande till vad det kostar att tillverka Beta, är inte investeringen 
med att kunna tillverka Beta Economic befogad. Målet att nå en tillverkningskostnad 
på 70 kronor är därmed ett av de viktigaste målen att uppnå. 
 

• Investeringarna skall klara av en pay off tid på två år. 
För att ett projekt skall förverkligas krävs det av företaget att investeringen har 
bekostat sig själv efter två år. Investeringar som inte klarar det kravet har svårt att bli 
genomförda. 
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7 Beta Economic - funktion och utseende 
Beta Economic är namnet på det nya bländskyddet som är tänkt att ersätta det befintliga Beta. 
Beta Economic är framtaget för att möjliggöra snabbare och enklare monteringen, därmed 
finns förhoppning om att monteringstiden skall kunna minskas. Själva idén med Beta 
Economic är att tvärreflektorerna är förankrade i varandra på grund av att de är tillverkade i 
samma aluminiumstycke.  
Materialkraven för ingående delar i Beta Economic är högre än för motsvarande i Beta. Beta 
Economic kommer därför att tillverkas i ett dyrare och mer reflekterande metalliserat 
aluminiummaterial kallat Satma. Kravet på högre reflektionsgrad kommer av att den 
reflekterande ytan är mindre i Beta Economic än vad den är i Beta.  
I figur 13 nedan beskrivs vart de olika delarna kallas och vart de är placerade i bländskyddet 
Beta Economic. 
 

 
 

Figur 13 Beskrivning av delarna i Beta Economic. 

7.1 Gavelreflektor 
På varje kortsida av bländskyddet sitter en gavelreflektor. Gavelreflektorn har som funktion 
att hindra ljuset från att försvinna ut på kortsidorna. Gavelreflektorn är även den del som 
slutligen binder ihop alla delar till en solid enhet. På gavelreflektorn sitter också den fästfjäder 
som håller bländskyddet på plats i armaturen. 

7.2 Sidoreflektor 
På långsidorna av bländskyddet sitter två sidoreflektorer. För att få önskad ljusbild har 
sidoreflektorerna en specifik radie. Radien varieras mellan olika typer av bländskydd 
beroende på hur konstruktören önskar att ljusbilden skall se ut.  
Beta Economics sidoreflektorer har i konstruktionen som funktion att fixera placeringen av 
tvärreflektorerna. Utan sidoreflektorerna skulle tvärreflektorerna kunna glida fram och 
tillbaka i horisontalled. Botten av sidoreflektorn har formen av ett S, se figur 14.  
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S-formen finns för att ge stöd åt den slutliga bockoperationen i sammansättningen av 
bländskyddet. Utan S-formen skulle det vara svårt att vid slutmonteringen pressa en 90 
graders fixeringsbockning utan att även övriga delar i bländskyddet deformeras. 
 

 
 

Figur 14 
 

7.3 Tvärreflektor 
En tvärreflektor är den del i bländskyddet som förhindrar att användaren blir bländad av 
ljuskällan inom specificerade områden. De 35 tvärreflektorer som finns i Beta Economic 
sprider tillsammans med gavel- och sidoreflektorer ljuset från ljuskällan för att uppnå önskad 
ljusbild.  
I Beta Economic är det tvärreflektorerna som är det revolutionerande. Traditionellt tillverkas 
tvärreflektorerna en och en i en stansmaskin som spottar ut en ny var annan sekund beroende 
på hur snabbt taktad maskinen är. Tvärreflektorerna i Beta Economic är istället förankrade i 
varandra på grund av att de inte klipps isär. Se figur 15.  
Tack vare att alla tvärreflektorerna sitter samman i en enda enhet minskar antalet delar som 
måste monteras väsentligt. 
 

 
Figur 15 
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Då tvärreflektorerna stansas ut efter varandra kan inte CC mellan dem vara mindre än det 
avstånd som krävs för att två tvärreflektorer skall kunna stansas ut efter varandra. På grund av 
att Beta Economic har ett CC som är mindre än vad avståndet är mellan två tvärreflektorer, 
kommer det att behövas två lager av tvärreflektorer för att kunna uppnå det CC som krävs. I 
figur 16 nedan visas de två lagren av tvärreflektorer i rött och grönt. Den röda tvärreflektorn 
kommer i fortsättningen av rapporten att kallas för yttre tvärreflektor och den gröna för inre 
tvärreflektor. 
 

 
 

Figur 16 
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8 Konceptförslag 
Kapitlet kommer att beskriva de konceptförslag som har tagits fram för utvärdering. De 
koncept som har stämt bäst med kravspecifikationen i kap.6, teoriavsnittet samt Fagerhults 
önskemål har därefter använts i de slutgiltiga lösningsförslaget.  

8.1 Beta Economic utseende 
På grund av att gavelreflektorn var den enda del i Beta Economic som inte var framtagen har 
den varit av största intresse att vidareutveckla. Personal på utvecklingsavdelningen hade innan 
examensarbetets början arbetat fram ett koncept med alla delar till Beta Economic utom 
gavlarna. De hade gjort skisser och prototyper av Beta Economic till dess att de tyckte att de 
hade en bra lösning på hur sidoreflektorer och tvärreflektorer skulle se ut. Deras kunskap och 
tester ansågs av rapportförfattaren som tillräckliga för att endast lägga koncentrationen på 
gavelreflektorn. På grund av detta är det endast gavelreflektorn som beskrivs i texten nedan. 

8.1.1 Gavelreflektor 
Vi examensarbetets början fanns inte någon gavelreflektor med i konceptförslaget. Efter att ha 
studerat hur en gavelreflektor ser ut på befintliga bländskydd gjordes ett förslag till hur 
gavelreflektorn skulle kunna se ut på Beta Economic. Vid studierna av befintliga bländskydd 
uppkom frågan om varför det behövdes ett separat fäste för kabelskon till jordkabeln. 
Gavelreflektorn har outnyttjat material som kan användas för att formas till att få likvärdig 
funktion som det eftermonterade separata fästet. Olika skisser på hur en lösning med 
integrerat jordkabelfäste skulle kunna se ut togs fram för utvärdering. Några skisser återfinns i 
Bilaga 5:1. 
Lösningen blev att den materialbit som stansas bort för att ge plats åt lysröret i Betas 
gavelreflektor fick ett annat utseende. Istället för att lämna en rundad utstansning lämnas två 
materialbitar som har utseende som det existerande jordkabelfästet.  
Konceptets funktion kontrollerades genom att tillverka en gavelreflektor med den nya 
designen i 0.5mm tjock aluminiumplåt. Då 0.5mm är för tunt för att få tillräcklig tjocklek att 
fylla ut jordkabelns kabelsko lades två stycken bigningar in i aluminiumplåten. Bigningarna 
illustreras i figur 17 nedan.  
 

 
 

Figur 17. Gavelreflektorn sett snett uppifrån. De två utbuktningarna på fäste för kabelskon är 
bigningarna som hjälper till att få rätt tjocklek. 
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Jordkabeln har två viktiga funktioner för ett bländskydd, den skall jorda vid eventuell 
kortslutning samt fungera som fångrem om bländskyddet ramlar loss från armaturen. Båda är 
mycket viktiga funktioner som inte går att frånse. Med den nya lösningen där jordkabelfästet 
är integrerat i gavelreflektorn måste därmed dessa funktioner även uppfyllas här. Tack vare att 
jordkabelskon skär in i gavelreflektorns material när den träs på fästet blir det automatiskt 
kontakt mellan dessa och kravet på att bländskyddet skall vara jordat är uppfyllt. 
Då armaturerna är upphängda i taket är det av naturliga skäl inte önskvärt att ett bländskydd 
skall kunna falla ned och skada någon person eller materiell. Kravet på att bländskyddet inte 
skall kunna lossna från jordkabeln är därför viktigt. I dagens Betabländskydd är jordkabeln 
fäst i ett plåtfäste som är mycket hårdare än gavelreflektorns aluminiummaterial.  
Problemet ligger i att kabelskons hulling som klickar fast i hålet på fästet inte greppar mot 
hålets hela materialhöjd. Detta ansågs kunna underlätta för hullingen att skära igenom 
aluminiummaterialet 
I Solid Edge gjordes en simulering av ett dragprov på fästet för att se om aluminiummaterialet 
skulle hålla för den belastning som bländskyddets vikt utsätter det för. Förutsatt att rätt data 
har angivits till simuleringsprogrammet skulle materialet ha en säkerhetsfaktor på 9,96. Då 
bländskyddet är beräknat att väga ca 550 gram skulle det betyda att bländskyddet skulle 
kunna väga drygt 5 kilo innan fästet ger vika. Resultatet är dock inte helt rättvisande då de 
villkor som sattes upp inte tog hänsyn till att hullingen på kabelskon inte verkar mot hela 
materialtjockleken. Hela simuleringen återfinns i Bilaga 3:1-3:3  
Gavelprototypen som tillverkats har även testats om den håller för verkliga dragbelastning. I 
figur 18 nedan visas den prototyp som testen utförts på. 
 

 
Figur 18. Prototyp av gavelreflektorn. På det vänstra fästet sitter en jordkabel monterad. 

 
Proven utfördes inte med några verkliga bländskydd på grund av ett designfel på prototypen 
som gjorde att den inte gick att montera på ett befintligt bländskydd. Resultatet är därmed 
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tveksamt då det inte heller fanns någon tillgång till någon dynamometer. Dynamometern var 
tänkt att användas för att se vilken kraft det krävs för att få kabelskon att skära genom 
materialet och därmed släppa från fästet. Provet utfördes på enklast tänkbara vis genom att 
gavelreflektorn fästes i ett skruvstäd. Med handkraft drogs sedan jordkabeln bort från fästet. 
Det krävdes en hel del kraft innan hullingen skar genom materialet. Resultatet var dock 
varierande mellan olika prototyper beroende på hur väl dessa var tillverkade i förhållande till 
de mått som kabelskon passar mot. Det är svårt att uppskatta med hur många kilo det 
behövdes innan materialet havererade, men det var lång över Beta Economics vikt. 
Vid en serieproduktion skulle kvalitén på gavelreflektorns fästen vara högre vilket bör 
resultera i att fästet uppfyller de krav som krävs på hängande föremål. Det måste dock 
kontrolleras med betydligt mer kvalitativa prov än vad som kunde utföras under rapportens 
genomförande. 
 

8.1.2 Värdering 
Gavelreflektorn har utvecklats allt eftersom examensarbetet har framskridit. I bilaga 5:1 
återfinns några skisser av gaveln som är gjorda under utvecklingsarbetet. I slutända blev det 
ett förslag som uppfyllde kravspecifikationen. De övriga förlagen föll på att de inte kunde 
monteras i armaturen utan komplikationer. Ett av förslagen var att placera jordkabelfästet på 
utsidan av gaveln och ha en integrerad fästfjäder i mitten. Idén förkastades dock på grund av 
monteringen skulle omöjliggöras då fästet fastnar i armaturstommen samt att 
aluminiummaterialet inte fungerar som fjädermaterial. Det var därmed inte genomförbart då 
det skulle försämra design och funktion på gavelreflektorn. 
Lösningen med att ha jordkabelfästen i mitten av gaveln uppfyller kravspecifikationen på alla 
punkter och denna lösning kommer där med att användas.  

8.2 Produktionslinor 
Nedan beskrivs de två konceptförslag Linjär- och U-cell som tagits fram för utvärdering. 
Arbetsgången för de båda produktionslinorna är i princip lika förutom hur själva transporten 
igenom bearbetningsmomenten sker. Gemensamt för båda förslagen är att monteringen av 
gavelreflektorerna sker manuellt. Valet av manuell montering var inte givet från början men 
efter samtal och rådgivning med personal kunniga inom automation valdes manuell 
montering. Problemet var inte att det inte skulle gå att automatisera, utan att det skulle kosta 
för mycket att bygga ett system som skulle klara av det.  
Av kostnadsskäl skall även den eller de personer som övervakar tillverkningsprocessen utföra 
monteringen av gavelreflektorn samtidigt som de kontrollerar att tillverkningen inte drabbas 
av driftstopp eller tillverkningsfel. Detta gör att operatören är sysselsatt med montering så 
länge inte något driftstopp inträffar och om ett driftstopp skulle inträffa kan operatören 
korrigera felet för att sedan återgå till montering. 
Produktionen av gavel- och sidoreflektorer kommer att i båda förslagen ske i maskiner som 
inte ingår i produktionscellen. För bättre förståelse för hur de båda koncepten är tänkta att 
fungera finns animeringar på den medföljande CD-skivan. 

8.2.1 Linjär-cell 
Linjärcellen har som namnet säger en linjär struktur, se figur 19 nedan. Obearbetat material 
matas in från vänster sida och kommer ut som ett färdigt bländskydd på högersida. Det 
obearbetade aluminiumbandet matas in i stansmaskinen från vänster sida. Efter bearbetning i 
stansmaskinen har aluminiumbandet fått grundformen för hur tvärreflektorn kommer att se ut. 
I stansmaskinen bearbetas både yttre och inre tvärreflektor. Stansmaskinen stansar ut 
tvärreflektorer i cykler om varannan yttre och inre tvärreflektor. Tvärreflektorerna 
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transporteras med hjälp av transportband åt höger för att nå nästa bearbetningsmoment. För att 
tillverkningen inte skall vara personalkrävande sköts hanteringen av tvärreflektor och 
sidoreflektorer av två stycken portalrobotar. Portalrobotarna går på en skena i taket för att ta 
så lite plats som möjligt samt att det medför att portalrobotarnas rörelser blir stabila och 
positionsriktiga. 
Den yttre tvärreflektorn går efter stansningen in i pressen för att dess långsidor skall bockas 
90 grader. När pressmomentet är utfört läggs den yttre tvärreflektorn i en monteringsjigg.  
Den inre tvärreflektorn placeras därefter ovanpå den yttre tvärreflektorn i monteringsjiggen. 
Under tiden som inre och yttre tvärreflektor tillverkas plockar den högra portalroboten upp två 
sidoreflektorer från den lastpall de ligger på. Sidoreflektorerna placeras därefter i en fixtur för 
att de alltid skall ha rätt position för monteringsmomentet. Portalroboten plockar de 
positionskalibrerade sidoreflektorerna och monterar dessa på tvärreflektorerna. 
Monteringsjiggen har ett pressverktyg på vardera långsida som fixerar sidoreflektorerna i 
tvärreflektorerna. Den högra portalroboten förflyttar bländskyddet till den manuella 
monteringen av gavelreflektorerna.  

 

 
Figur 19 Linjär-cell 
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8.2.2 U-cell 
I U-cellen utförs tillverkningsmomenten på samma sätt som i Linjär-cellen. Skillnaden är att 
tillverkningsflödet har formen av ett U, se figur 20.  
U-formen gör att portalrobotarna inte kan hänga på en gemensam skena i taket, utan måste ha 
varsin skena att färdas efter. Detta medför inte några problem men kan vara värt att nämnas. 

 
 

Figur 20 U-cell 

8.2.3 Värdering av automatcellerna 
Båda förslagen har tidsmässigt samma teoretiska arbetscykel, vilket gör dem produktivt 
likvärdiga och klarar därmed den maximala cykeltid som finns i kravspecifikationen. 
För att kunna avgöra vilket av förslagen som skall användas i det fortsatta arbetet gjordes en 
värderingsmatris (tabell 2 nedan) baserad på produktionsdelen i kravspecifikationen. 
 

Skala 1-3, 1 dåligt 2 medel 3 bra 

V
ik

t 

LI
N

JÄ
R

-
C

EL
L 

U
-C

EL
L 

ARBETSFÖRHÅLLANDE 3 2 3 
CYKELTID 2 3 3 
EKONOMI 3 2 2 
MONTERINGSMOMENT 1 3 3 
PRODUKTIONSKAPACITET 2 2 2 
TOTALT  25 28 

 
Tabell 2 Värderingsmatris för val av produktionssätt 

 
Resultatet i värderingsmatrisen förstärker bilden av att U-cellen och L-cellen är väldigt lika 
varandra. U-cellen uppfyller dock kravet om en god arbetsmiljö för operatören bättre på grund 
av att den är lättare att överblicka. Operatören har enklare att se om något står stilla i 
produktionen och därmed snabbt åtgärda felet. U-cellen kommer därför att användas i 
lösningsförslaget. 
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9 Detaljerat lösningsförslag 
I texten nedan kommer de delar och moment som har blivit undersökta under examensarbetet 
att redovisas genom presentationer av de lösningar som tagits fram. Lösningsförslagen 
kommer att jämföras mot den kravspecifikation som gjordes i början av arbetet, för att 
kontrollera att de uppfyller de krav som ställdes på lösningarna 

9.1 Slutgiltig design 
Kapitel 9.1 går igenom hur designen av Beta Economic är tänkt att se ut vid produktion. 
Ritning och figurer på Beta Economic återfinns i Bilaga 6:1-6:4 

9.1.1 Gavelreflektor 
Gavelreflektorn har som tidigare nämnts i rapporten en annan lösning för att fästa 
jordningskabeln än den gavel som sitter på Beta-bländskyddet idag. Resultatet för hur bra 
lösningen är var skiftande enligt de tester som gjorts. Rekommendationen är ändock att 
lösningen med integrerade fästen för kableskon används. Den sparar både material och 
monteringstid vilket i slutändan ger en lägre produktionskostnad. Ytterligare tester skulle visa 
på om lösningen är en fullvärdig ersättare till dagens eftermonterade fästen. 
Figur 21 nedan visar på hur rapportmakaren tänk sig att gavelreflektorn skall se ut. 
 

 
Figur 21 
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Gavelreflektorn har det tidigare nämnda fästet för kableskon integrerat i gaveln. Funktionen 
med de två flänsarna som fixerar fjädern har valts att behålla. Detta på grund av att inte någon 
bra lösning på att komma runt problemet med att behöva montera en separat fjäder har 
framkommit. Grundutseendet är därmed relativt lika som gaveln till det existerande  
Beta-bländskyddet. Gavel kommer dock att vara mindre då Beta Economic har en lägre höjd 
än Beta. 

9.1.2 Sidoreflektorn 
Sidoreflektorn får behålla det utseende konstruktionsavdelningen tagit fram. Detta på grund 
av att den design av sidoreflektorn som var framtagen redan vid examensarbetets start, passar 
mycket bra för den typ av automation som rapporten behandlat. 
De detaljer som hjälper till vid den automatiserade monteringen är spåren på långsidan som 
hjälper till att placera sidoreflektorn i rätt position mot tvärreflektorerna. 
S-formen på långsidorna hjälper till att stabilisera bockoperationen som sker i 
monteringsjiggen. Utan denna skulle inte operationen kunna utföras utan att sidoreflektorn 
trycks sönder. 
Kortsidorna har flänsar är av rätt storlek för att personen som har hand om slutmonteringen 
utan problem skall kunna fixera gavelreflektorn med övriga delar. Dessa är samtidigt 
tillräckligt stora för att kunna hålla fast gaveln. 
 

 
 

Figur 22 
 

9.1.3 Tvärreflektorn 
Tvärreflektorn (se figur 23) är kärnan i hela arbetet, för konceptet med att använda sig av 
sammansatta tvärreflektorer är det som drivit fram denna rapport. Lösningförslaget är därför 
att behålla det koncept som framtagits av utvecklingsavdelningen i Örnsköldsvik. Lösningen 
är undersökt under examensarbetets gång och idén anses kunna vara funktionell även i 
praktiken.  
Med den tilltänkta avbländningen kommer det att behövas två lager, en yttre och en inre 
tvärreflektor för att uppnå detta. Detta får anses vara en bra lösning då materialkostnaden är 
lägre än för Beta, detta trots de dubbla lagren. Mer information om materialkostnaden finns i 
Ekonomikapitlet.  
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På grund av att den inre tvärreflektorn ligger på den yttre kommer dess tvärlameller att vara 
på en högre höjd än den yttres tvärreflektorer. Detta problem är dock löst genom att den inre 
tvärreflektorns tvärlameller är nedtryckta med höjden av materialtjockleken. På grund av detta 
hamnar de på samma nivå som den yttre tvärreflektorns tvärlameller. Bländskyddet får med 
detta varken försämrat utseende eller avbländning. På vardera sida om de tvärlameller som 
bildar tvärreflektorn finns det spår som skall passas in mot sidoreflektorns spår.  
Långsidorna kommer när slutmonteringen är klar att vara bockade i 2 x 90 grader. Denna 
dubbelbockning kommer att hålla ihop Beta Economics delar som en solid enhet. 
 

 
 

Figur 23 

9.2 Produktion i U-cellen 
Kapitel 9.2 går igenom U-cellens funktion och uppbyggnad samt ingående maskiner och 
arbetsmoment. Ritningar och layoutmodeller över U-cellen återfinns i Bilaga 4:1-4:4 

9.2.1 U-cellen 
U-cellen är den lösning som bäst uppfyller kravspecifikationen, och de rekommendationer 
som personalen på Fagerhult har angivit. Teoretiskt sett uppfyller U-cellen process och layout 
delen genom att klassas som en intermittent process med layouten av en flödesgrupp även 
kallad cell. Trots att de avgränsningar som angavs i början av rapporten begränsar arbetet till 
att enbart anpassa tillverkningen till att producera Beta Economic har flödesgruppen valts för 
att ha möjlighet att kunna tillverka andra produkter med samma uppbyggnad som Beta 
Economic. Flödesgruppen passar mycket bra för tillverkningen av Beta Economic men har 
samtidigt framtida omställningsmöjligheter för produktion av liknade produkter. Detta gör 
flödesgruppen till en bra lösning både teoretiskt och för framtida förändringar i produktfloran. 
Tack vare att U-cellen har formen av ett U bör behovet av flera operatörer samtidigt inte 
finnas. Operatören kan samtidigt som denne sköter slutmontering och paketering övervaka 
tillverkningsprocessen. Om något blir fel i tillverkningen kan operatören tack vare att denne 
har kan se hela tillverkningsprocessen lättare se vart felet har inträffat och genast åtgärda det. 
Ett problem med att ha endast en operatör är att denne måste ha stor kunskap om hur alla 
delarna i cellen fungerar. Utan den kunskapen måste reparatör eller annan kunnig personal 
tillkallas vid fel. Utbildning av operatören kring hur U-cellen fungerar är därför av stor vikt 
för att hela tiden kunna ha en så felfri tillverkning som möjligt utan långvariga 
produktionsstopp. 
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De uppskattade tider som använts vid simuleringen av hur cellen fungerar ger operatören ca 
50 sekunder att montera gavelreflektorerna samt lägga dem på pall. 50 sekunder bör vara gott 
om tid för en person att hinna med montering och paketering. Detta gör att det räcker med en 
operatör som sköter hela tillverkningen av tvärreflektorerna samt slutmonteringen av Beta 
Economic. Övriga delar som sido- och gavelreflektorer görs i maskiner utanför U-cellen. För 
tillverkning av dessa kan befintliga maskiner användas, dock måste nya verktyg köpas in. Om 
den uppskattade cykeltiden på 50 sekunder även stämmer i verkligheten uppnås 
kravspecifikationens maxtid på 82 sekunder. I verkligheten har tyvärr ingen 
tillverkningsprocess hundraprocentig produktivitet, men glappet mellan den uppskattade tiden 
på 50 sekunder och kravspecifikationens 82 sekunder är så pass stort att tillverkningen klarar 
några produktionsstopp utan att totaltiden överskrids. U-cellen kan därför klara kravet på att 
producera 75000 Beta Economic per år. 
Layouten i form av ett U gör att U-cellen får en kompakt utformning och bör vara realistisk 
att kunna placera i Fagerhults produktionsanläggning i Örnsköldsvik. Utformningen gör även 
att det tänkta automatiska magasinet med sidoreflektorer inte behöver sticka ut utanför U-
cellens rektangulära form och stjäla utrymme som kan användas till annan 
tillverkningsutrustning. 

9.2.2 Stansautomat 
I teoridelen beskrivs värdet av att en nyckelmaskin skall vara styrande och övriga maskiner 
skall anpassas efter den. I U-cellen är det stansmaskinen som är nyckelmaskin. Stansmaskinen 
är den som styr hur snabbt de övriga momenten måste ske på grund av att den tillverkar en av 
huvuddelarna till Beta Economic. Stansmaskinen skall alltså inte behöva vänta på några andra 
moment i tillverkningen då den tillför Beta Economic drygt en tredjedel av materialvärdet. 
Det är ett tillverkningsmoment som är alltför värdegenererande för att stå outnyttjat, vilket är 
en av anledningarna att stansmaskinen valdes som nyckelmaskin i U-cellen. 
Ett problem med tillverkning av Beta Economic är att den inre och yttre tvärreflektorn har 
olika bredd. Detta medför att vid tillverkning av både inre och yttre tvärreflektor i samma 
stansmaskin, kommer det att bli spillmaterial vid varje tillverkningscykel av den inre 
tvärreflektorn. Problemet skulle kunna byggas bort genom att tillverka inre och yttre 
tvärreflektor i separata maskiner. De problem som då uppstår är att resterande produktion i U-
cellen inte kommer att hinna med, samt att produktionen kommer i otakt. Att produktionen 
kommer i otakt beror på att den yttre tvärreflektorn måste kantbockas för att få rätt utseende 
innan den kan slutmonteras. Kantbockningen tar enligt de simuleringar som är gjorda nästan 
lika lång tid som det tar att tillverka en inre tvärreflektor i pressmaskinen. Det resulterar i att 
tillverkningen inte förlorar tid på att tillverka den inre tvärreflektorn samtidigt som den yttre 
tvärreflektorn kantbockas. Kostnaden för det spillmaterial som blir över vid tillvekningen av 
varje inre tvärreflektor är samtidigt för liten för att kunna motivera den ökade kostnaden för 
att investera i en extra stansmaskin. Beräkningar på vad spillet kostar återfinns i 
Ekonomikapitlet. 
Verktygen som används i stansmaskinen för att kunna tillverka tvärreflektorerna kommer att 
behöva utföra många operationer innan en färdig tvärreflektor är tillverkad. Detta ställer höga 
krav på verktygen samt att det kommer att krävas fler verktyg än vad som idag är möjligt att 
applicera i de maskiner som finns hos Fagerhult i Örnsköldsvik. Kravet på att verktygen skall 
vara bättre än vad de är i dagsläget kommer av att tillverkningen är tänkt att inte använda sig 
av den skyddsfilm som sitter på aluminiummaterialet som används till Beta. För att 
tillverkningen skall vara möjlig utan skyddsfilmen måste dyrare högglanspolerade verktyg 
användas för att tvärreflektorerna inte skall bli repiga under tillverkningen.  
För att fler verktyg skall kunna få plats i existerande stansmaskin måste den byggas om eller 
en investering i en ny stansmaskin göras. 
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9.2.3 Kantpress 
Kantpressen tar hand om kantbockningen av den yttre tvärreflektorn och det är den enda 
uppgift den har. Att behöva en stor press för att enbart pressa kanterna på den yttre 
tvärreflektorn kan tyckas onödigt. Anledningen till att den behövs är att operationen med att 
bocka kanten 90 grader inte går att åstadkomma i stansmaskinen. Kanten måste bockas i en 
enda operation vilket inte är möjligt med stansmaskinen då de verktyg som används i den är 
mycket kortare än längden på den yttre tvärreflektorn. Förslag fanns på att låta den yttre 
tvärreflektorn gå genom en rullvals direkt efter stansmaskinen. Detta skulle ha eliminerat 
kantpressen men operationen ansågs bli för svår att kontrollera. Figur 24 nedan visar hur 
kanten bockas 90 grader i kantpressen. I verkligheten är det båda långsidorna som bockas. 
 

 
Figur 24 Vänstra figuren visar den yttre tvärreflektorns form före bockningen av den 

längsgående kanten och den högra hur den ser ut efter bockoperationen 
 
Kantpressen kommer att behöva öppna sig relativt mycket för att portalroboten skall kunna 
komma åt och placera den yttre tvärreflektorn i rätt position i pressen. Genom att verktyget i 
kantpressen måste öppna sig så pass mycket måste det kunna röra sig snabbt. Detta uppnås 
genom att rörelsen mellan start och ändläge görs snabb med hjälp av snabba men inte så 
kraftfulla hydraulkolvar. Precis innan pressverktyget tar i tvärreflektorn tas rörelsen över av 
kraftigare hydraulkolvar som har tillräckligt med kraft för att kunna utföra bockoperationen. 
Med denna teknik uppnås både den eftertraktade snabbheten samt den kraft som behövs. 
 

9.2.4 Portalrobotar 
För att tanken med den tilltänkta U-cellen skall fungera kommer transporten av Beta 
Economics delar inom U-cellen skötas av automatiserade portalrobotar. Transporten sköts av 
två portalrobotar då det inte räcker med en. Endast en portalrobot hinner inte med att ta hand 
om de transport- och monteringsmoment som kommer att krävas.  
Portalrobotarna kommer att horisontellt röra sig efter var sin skena ovanför U-cellen. På 
grund av att de rör sig efter individuella skenor kan de arbeta inom sitt arbetsområde utan risk 
för kollisioner eller störningar av den andra portalroboten. Båda portalrobotarna kommer även 
att kunna röra sig linjärt upp och ned. De kommer dock ha var sin typ av gripdon för att kunna 
utföra de arbetsmoment som de är ämnade för. 
Den första portalroboten tar hand om transporten mellan stansmaskinen och 
monteringsjiggen. Där emellan lyfter portalroboten in den yttre tvärreflektorn i 
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pressmaskinen. Den andra portalroboten sköter om att montera sidoreflektorerna samt 
transporten av bländskyddet till slutmontering.  

9.2.5 Gripdon 
För att den första portalroboten skall kunna lyfta tvärreflektorerna från transportbandet till 
pressen och monteringsjiggen har den ett gripdon som lyfter tvärreflektorn i dess lameller. 
Gripdonets utseende kan liknas vid en stor gaffel, se figur 25.  
Stavarna på gripdonet skjuts in mellan lamellerna i tvärreflektorn och kan på så sätt lyfta den, 
se figur 26. Lösningen med att använda sig av ett gripdon med utseendet av en gaffel valdes 
på grund av att konstruktionen skulle var funktionell och enkel. Konstruktionen medför även 
att höjden på gripdonet blir låg vilket medför att kantpressen inte behöver öppna upp sig så 
mycket när den yttre tvärreflektorn ska placeras i den. Pressoperationen kan utföras snabbare 
desto mindre sträcka pressverktyget behöver öppnas, vilket hjälper till att hålla cykeltiden så 
kort som möjligt. 
Ett problem med ett så enkelt gripdon är att det är svårt att avgöra om det kommer att klara av 
att ha tillräckligt med precision att placera tvärreflektorn i rätt läge i pressen och 
monteringsjiggen. Tvärreflektorn bör placera sig rätt i pressen och monteringsjiggen även om 
den inte ligger exakt i rätt läge på gripdonet. Detta på grund av att pressen och 
monteringsjiggens konstruktion gör att den glider till rätt position när gripdonet lägger ned 
den. 
 

 
Figur 25 Gripdon för förflyttning mellan transportband, press och monteringsjigg. 
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Figur 26. Illustrerar hur gripdonet lyfter tvärreflektorn. 

 
 
Gripdonet på den andra portalroboten tar hand om att förflytta sidoreflektorerna från lastpall 
till monteringsjiggen, samt förflyttningen av det ihopmonterade bländskyddet till 
slutmonteringsbordet. Gripdonet lyfter sidoreflektorerna med hjälp av sugkoppar, som med 
vakuum suger fast dessa för att sedan kunna utföra transporten. En principbild av hur 
gripdonet skulle kunna se ut visas i figur 27. 
 

 
Figur 27. Gripdon med sugkoppar. 

 
 
Den andra portalroboten kommer att börja med att hämta två sidoreflektorer åt gången från en 
lastpall. Därefter lyfts dessa till en fixtur där portalroboten lastar av dem. Med hjälp av 
fixturen hamnar sidoreflektorerna alltid i rätt position för att portalroboten skall kunna 
montera dem på tvärreflektorerna. Efter att sidoreflektorerna är rätt positionerade lyfter 
portalroboten dem vidare till monteringsjiggen där den monterar sidoreflektorerna på 
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tvärreflektorerna. När monteringsjiggen har fixerat tvärreflektorerna med sidoreflektorerna 
lyfts bländskyddet till slutmontering av gavelreflektorerna.  
Den andra portalroboten kommer att utföra fler samt mycket mer komplicerade operationer än 
vad den första portalroboten gör. På grund av att gripdonet skall klara av att utföra så många 
varierande rörelser är det svårt att bestämma någon exakt design på hur gripdonet skall se ut. 
En principiell beskrivning av hur gripdonet skall se ut och röra sig finns i figur 28 nedan. Den 
operation som kommer att bli mest komplicerad är när gripdonet skall montera 
sidoreflektorerna på tvärreflektorerna. Trots att de hål i sidoreflektorn som skall passas mot 
tvärreflektorns lameller är utformade för att kunna monteras utan hundraprocentig passning, 
kommer det att krävas att sidoreflektorn alltid är rätt placerad i gripdonet samt att gripdonet 
kan utföra den precisa rörelse som krävs.  
 

 
 

Figur 28 Rörelseillustration 

9.2.6 Monteringsjigg 
Monteringsjiggen används för att fixera sido- och tvärreflektorerna till en solid enhet. 
Figur 29 nedan visar hur den är tänkt att se ut.  

 
Figur 29 Monteringsjiggen 
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Monteringsjiggen består av en ram som övriga delar är monterad på. I mitten av ramen är en 
fixtur monterad. Fixturen har som uppgift att hålla den yttre och inre tvärreflektorn i rätt 
position för att montering av sidoreflektorerna skall vara möjlig. Med hjälp av fixturen är 
tvärreflektorerna fixerade för att inte kunna röra sig i sid- och längdled. Fixturen är monterad 
med skruv i ramen för att lätt kunna bytas ut eller kunna byta till en fixtur med annat CC.  
Tio stycken pneumatiska kolvar fungerar som kraftkälla till de skyttlar som bockar kanterna 
på den yttre tvärreflektorn. Pneumatiska kolvar valdes på grund av de kan utföra 
bockoperationen snabbt samt att de inte medför en alltför kostsam investering.  
Skyttlarna som bockar tvärreflektorns kant glider mellan ramen och styrplåten som sitter 
ovanför dem. Styrplåten är monterad i ramen med hjälp av distansskruvar, där 
distansskruvarnas längd är anpassad för att skyttlarna skall glida lätt mellan ramen och 
styrplåten.  
Fixeringen av sidoreflektorerna i tvärreflektorerna går till på följande vis. Portalrobotarna 
placerar de ingående delarna i monteringsjiggen enligt figur 30 nedan. 

 
Figur 30 Illustrerar bländskyddet i monteringsjiggen 
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Efter att delarna är placerade i monteringsjiggen skjuts skyttlarna in mot centrum av 
monteringsjiggen vilket medför att den yttre tvärreflektorns långsidor bockas 90 grader. 
Bockoperationen av långsidorna resulterar i att tvär- och sidoreflektorerna blir förankrade i 
varandra till en solid enhet. Se figur 31 för visuell förklaring av momentet. Bländskyddet är 
efter denna bockoperation färdigt för slutmonteringen av gavelreflektorerna och paketering. 

    
Figur 31 Figurerna visar hur bockoperationen av långsidorna går till i monteringsjiggen. 

Skytteln skjuts åt vänster för att utföra bockoperationen. 
 

På grund av att portalrobotarna inte rör sig efter samma linje kommer monteringsjiggen att 
vara rörlig i sidled, se figur 32. Med en i sidled rörlig monteringsjigg behöver inte 
portalrobotarna vara rörliga i mer än två led. Minst en av dem skulle behöva vara rörlig i tre 
led med en stillastående monteringsjigg. 

 
 

Figur 32. Illustrerar monteringsjiggens rörelser i sidled sett uppifrån. 
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9.2.7 Manuell slutmontering 
För att slutföra monteringen av Beta Economic monteras gavelreflektorerna manuellt vid ett 
monteringsbord, se figur 33. 
 

 
Figur 33. Monteringsbordet och de två höj och sänkbara borden för lastpallar. 

 
Monteringsbordet är halvautomatiskt på så vis att när montören har monterat sidoreflektorerna 
och lägger det färdiga Beta Economic på lastpallen matar bordet fram ett nytt bländskydd för 
montering av gavelreflektorer. Om montören vid något tillfälle skulle vara upptagen med 
någon annan arbetsuppgift under en kortare tid fungerar även bordet som buffertzon för 
bländskyddet. U-cellen behöver alltså inte avbryta arbetet med att producera bländskydd på 
grund av att montören inte har jobbat med samma hastighet som övriga maskiner i cellen. 
Manuell montering av gavelreflektorerna valdes på grund av att operationen ansågs vara 
alltför komplicerad att utföras av en portalrobot som inte skulle bli för kostsam att bygga. 
Operatören fick därför även uppgiften att agera montör av gavelreflektorn. 
Monteringsbordet är höj och sänkbart för att arbetshöjden skall bli så rätt som möjligt 
oberoende av hur lång montören är, se figur 34. 
 

  
 

Figur 34. Illustration av monteringsbordet sett från sidan. 
 
Monteringsbordet är smalare än vad Beta Economics längd är, detta för att montören lätt skall 
kunna montera sidoreflektorerna utan bländskyddet skall behöva lyftas upp från bordet. 
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Lastpallarna som antingen innehåller gavelreflektorer eller skall lastas med färdigmonterade 
Beta Economic står på höj- och sänkbara bord. Detta för att montören inte skall ha en 
ogynnsam arbetsställning då denne hämtar eller lämnar delar på lastpallarna.  
Tack vare att Beta Economic är tillverkat av aluminium kommer inte montören att behöva 
utföra några tunga lyft då bländskyddets vikt är under ett kilo. Detta är viktigt då montören 
under en arbetsdag kommer att hantera mellan 350-400 stycken bländskydd. 

9.2.8 Magasin för sidoreflektorer 
För att operatören inte skall behöva byta lastpall varje gång den är tömd på sidoreflektorer 
kommer U-cellen att ha ett automatiskt magasin för lastpallar, se figur 35. Magasinet fylls 
med tre till fyra lastpallar fyllda med sidoreflektorer, när en lastpall är tom matas en fylld pall 
fram och portalroboten kan fortsätta att plocka sidoreflektorer från den istället. En truck kan 
sedan allteftersom fylla på magasinet med nya lastpallar samt frakta bort de tomma pallarna. 
 

 
 

Figur 35 Pallmagasin 
 
 

9.2.9 Säkerhet 
Säkerheten kring automatiska maskiner och robotar är hårt styrd. På de figurer och ritningar 
av U-cellen finns inte några säkerhetssystem, avgränsningar eller skydd utritade. Dessa måste 
vid ett förverkligande av U-cellen finnas med i konstruktionen.  
Specifik information kring säkerheten runt maskiner återfinns hos Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut. 

9.3 Manuell produktion 
Vid examensarbetets start var tanken att ett förslag för hur en helt manuell montering av Beta 
Economic skulle tas fram. Allt eftersom arbetet fortskridit har tankarna kring en manuell 
tillverkning kretsat kring hur förflyttningar av tvärreflektorerna skall ske. På grund av Beta 
Economics utseende verkar det inte vara en lämplig produkt att montera manuellt. Problemet 
framträder när montören skall lyfta tvärreflektorerna från t.ex. lastpall eller transportband. 
Tvärreflektorernas längd kombinerat med att de är tillverkade i 0,4mm tjock aluminium 
kommer att medföra att de blir väldigt otympliga att lyfta. Då materialet är så tunt är risken 
väldigt stor att tvärreflektorn kommer att böja sig med risk för knäckning på mitten. 
Vid själva monteringen kommer nästa problem med att tvärreflektorerna är svår att lyfta. På 
grund av otympligheten kommer det att vara svårt att lägga den inre och yttre tvärreflektorn i 
varandra utan att ytan på reflektorerna skadas. När sedan tvärreflektorerna och 
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sidoreflektorerna skall fixeras i varandra måste en monteringsjigg fortfarande användas då en 
montör inte orkar bocka långsidorna för hand. 
Manuell montering skulle kunna ske med hjälp av någon form av lyfthjälpmedel. På 
marknaden finns små traverser som rör sig efter hur operatören flyttar sin hand i rymden. En 
sådan travers skulle kunna utrustas med ett gripdon som lyfter tvärreflektorn i flera punkter. 
Ett sådant hjälpmedel skulle på så vis eliminera problemet med att tvärreflektorerna blir 
otympliga och böjer sig om de lyfts i endast två punkter. Det är dock svårt att avgöra om 
montörerna i längden skulle använda lyfthjälpmedlet eller om de skulle lyfta tvärreflektorerna 
för hand då det antagligen går fortare. Försök skulle kunna utföras där möjligheterna till att 
lyfta tvärreflektorerna för hand utvärderas, allt för att se om en manuell produktion skulle vara 
lämplig. 
Ekonomiskt sett är en manuell montering billigare att investera i på grund av att det inte 
behövs några portalrobotar och de relativt dyra styrsystem som de behöver. Det är dock mer 
personalkrävande, samt att kostnaderna fortfarande är lika höga för de i produktionen behövda 
maskinerna. På kort sikt är manuellmontering billigare på grund av lägre 
investeringskostnader, på lång sikt är U-cellen en lönsammare lösning. För mer detaljerade 
förklaringar av den ekonomiska delen se Ekonomikapitlet. 



Ekonomi – investeringskostnader 

 

42 

10 Ekonomi – investeringskostnader 
För att ett projekt skall kunna förverkligas måste det vara lönsamt att genomföra det. 
Fagerhult hade vid examensarbetets början önskemål om ett produktionsförslag som klarade 
av att tillverka Beta Economic för 70kr samt att projektet skulle klara av en pay off-tid på 2år. 
I texten nedan redovisas till vilken kostnad Beta Economic rimligen bör kunna tillverkas till 
samt vilka delar som bidrar till produktionskostnaden. 
 

10.1 Kostnader Beta 
Bländskyddet Beta som används i dag i TubeLight tillverkas till en kostnad av 112,65kr. 
Kostnaderna i tabell 3 nedan för de olika ingående delarna i Beta bländskyddet är hämtade ur 
Fagerhults affärssystem ASW400. 
 

      
Kostnader för TubeLight 1x35W  
     
Sidoreflektorer 52,992 kr 
Tvärreflektorer 25,916 kr 
Gavelreflektorer 9,852 kr 
Nitar 0,208 kr 
Jordbleck 0,272 kr 
Montering 23,408 kr 
      
Totalt 112,648 kr 

 
Tabell 3 Kostnader TubeLight 

 
För att lättare kunna avgöra materialkostnaden mellan Beta och Beta Economic visar tabell 4 
nedan de rena materialkostnaderna för Beta exklusive materialhantering. 
 

Materialkostnad  
Beta             

  
Längd 
[mm] 

Bredd 
[mm] 

Tjocklek 
[mm] 

Antal 
[st] 

Materialpris 
[kr/kg] 

Materialkost 
[kr] 

Vikt 
[kg] 

Tvärreflektor 70 116 0,5 19 58,9 12,268 0,208
Gavelreflektor 80 135 0,5 2 58,9 1,718 0,029
Sidoreflektor 1470 100 0,5 2 78 30,958 0,397
Fjäder               
Totalt           44,943 0,634
Säkerhet 15%           51,685   

 
Tabell 4 Materialkostnad för Beta 
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10.2 Kostnader Beta Economic 
Beta Economic måste vara billigare att tillverka i förhållande till Beta för att det skall vara 
värt att starta tillverkningen, samt att den kan betala tillbaka investeringarna på två år. 
Tabell 5 nedan visar rena materialkostnaden för Beta Economic exklusive materialhantering. 
 

Materialkostnad  
Beta Economic             

  
Längd 
[mm] 

Bredd 
[mm] 

Tjocklek 
[mm] 

Antal 
[st] 

Materialpris 
[kr/kg] 

Materialkost 
[kr] 

Vikt 
[kg] 

Yttre tvärreflekt 1470 110 0,4 1 78 13,622 0,175
Inre 
tvärreflektor 1470 110 0,4 1 78 13,622 0,175
Gavelreflektor 100 91 0,4 2 78 1,533 0,020
Sidoreflektor 1470 58 0,4 2 78 14,365 0,184
Fjäder               
Totalt           43,141 0,553
Säkerhet 15%           49,612   

 
Tabell 5 Materialkostnad för Beta Economic 

 
Skillnaden i materialkostnad mellan Beta och Beta Economic är endast 1,80kr men till Beta 
Economics fördel. Detta till trots att Beta Economic tillverkas i ett dyrare material samt har en 
materialspillkostnad på 2,30kr per tillverkat bländskydd. Materialspillkostnaden kan 
elimineras om U-cellen kan göras annorlunda så att den inre tvärreflektorn inte behöver lämna 
spillmaterial. Spillkostnaden är hämtat från tabell 6 nedan. 
 

Spillförluster vid användning av samma 
plåtbredd på inre och yttre tvärreflektor   
      
Längd 1000 [mm]   
Tjocklek 0,4 [mm]   
Bred bredd 109 [mm]   
Smal bredd 91 [mm]   
      
Densitet 2,7 [kg/dm3]   
Kilopris 78 [kr/kg]   
      
Spillkostnad 1,51632 [kr/m]   

 
Tabell 6 Materialspillkostnad 

 
Beta Economic är ca 1,8kr billigare i materialkostnad och med 75000 enheter på ett år är det 
en besparing på cirka135000kr i materialinköp. 
 
På grund av att inga offerter har tagits in under examensarbetet för att avgöra vad maskinerna 
i U-cellen skulle kosta att köpa in, är siffrorna i beräkningarna uppskattade med hjälp av 
tidigare projekt och kunskap inom företaget.  
Sedan tidigare fanns dock en offert på vad verktygen som skall tillverka tvär- och 
sidoreflektorerna skulle kosta att köpa. Offerten som är från Fagerhults verktygstillverkning i 
Habo, har använts som underlag för att beräkna vad verktygsinvesteringen skulle kosta. 
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Tabell 7 nedan visar kostnader för de investeringar som krävs för att kunna tillverka Beta 
Economic. 
 

Investeringar Kostnad [kr] 
Verktyg Tvär.refl 900000
Verktyg Gavel.refl 250000
Verktyg Sido.refl 330000
Stansmaskin 1500000
Kantpress 1000000
Port.rob, mont.jigg etc. 2000000
Totalt 5980000

 
Tabell 7 Investeringskostnad 

 
Tabell 7 ovan visar att investeringskostnaden för att byta till produktion av Beta Economic 
skulle kosta cirka sex miljoner kronor. Med en tänkt produktion på 75000 Beta Economic per 
år blir investeringskostnaden per färdigt bländskydd 40 kronor vid en pay off-tid på två år. 
 
Med hjälp av Fagerhults beräkningsmallar har driftkostnaden per timma för U-cellen 
beräknats bli 1040kr, beräkningen har då skett med avseende på att en person bemannar U-
cellen.  
För att få fram en tillverkningskostnad har driftkostnaden slagits samman med 
materialkostnaden samt tillverkningskostnader för de delar i Beta Economic som tillverkas 
utanför U-cellen. 
Tabell 8 nedan redovisar tillverkningskostnad för Beta Economic vid två olika cykeltider i U-
cellen. 52 sekunder används på grund av att det är den lägsta cykeltid som har kommit fram 
vid simuleringarna och 82 sekunder används då det är den längsta cykeltid som är tillåten 
enligt kravspecifikationen för att kunna tillverka Beta Economic. 
 

Kostnad/Beta Economic i U-cellen vid produktion av 75000 Beta Economic/år 
       
Cykeltid 52 s 82 S 
Materialkostnad/blsk 43,14 kr 43,14  Kr 
Driftkostnad U-cell/blsk 15,02 kr 23,69  Kr 
Driftkostnad övriga maskiner/blsk 13,20 kr 13,20  Kr 
          
Tillverk.kost/Beta   112,65 kr 112,65  Kr 
Målkostnad/blsk 70,00 kr 70,00  Kr 
Tillverk.kost/Beta Economic 71,36 kr 80,03  Kr 
Diff Målkost- Kostnad -1,36 kr -10,03  Kr 
Diff Kost Beta - Kost Beta Economic 41,28 kr 32,62  Kr 
Beta Economic %-billigare än Beta 36,6%   29,0%   
          
Möjlig pay off-tid 1,93 år 2,44 År 

 
Tabell 8 Tillverkningskostand Beta Economic 

 
Enligt beräkningarna kommer Beta Economics tillverkningskostnad att näst intill uppnå 
kravspecifikationens mål på en tillverkningskostnad på 70kr ifall cykeltiden kan hållas under 
52 sekunder.  
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11 Diskussion 
Målet med examensarbetet var att slutföra designarbetet för Beta Economic, samt ge en bild 
av hur produktionen av Beta Economic kan se ut och vad som krävs för att möjliggöra denna 
produktion. I målet ingick även att ta fram förslag på produktionslinor med ingående 
maskiner och verktyg. Slutligen att se om Beta Economic var möjlig att tillverka till 
Fagerhults kostnadskrav. 
 
Tillverkning av Beta Economic är möjligt enligt de resultat som framkommit i rapporten. Som 
start lever produkten upp till de designkrav som ställts i kravspecifikationen och kan därmed 
räknas som en produkt för Fagerhult att satsa på rent designmässigt.  
Lösningen med sammansatta tvärreflektorer är en bra lösning som förbättrar produkten rent 
produktionsmässigt utan att försämra utseendet. U-cellen möjliggör tillverkning av Beta 
Economic med ett teoretiskt gott resultat och är en bra lösning för en relativt låg 
investeringskostnad. Den klarar av kravet att tillverka 75000 bländskydd/år, pay off-tiden blir 
kortare än kravspecifikationens maxtid på 2år då resultatet redovisar en teoretisk cykeltid på 
52 sekunder. U-cellen tillsammans med bytet till bländskyddet Beta Economic ger en 
tillverkningskostnad på drygt 71 kr/bländskydd. Tillverkningskostnaden motsvarar där med 
inte kravspecifikationen och skall kraven hårddras är resultatet misslyckat då resultatet inte 
nådde upp till kraven.  
 
De delar som gör att resultatet kan ifrågasättas är lägsta cykeltid, investeringskostnad och att 
det endast behövs en person som bemannar U-cellen. 
För att börja med cykeltiden så är den uträknad med hjälp av tvådimensionella animeringar 
som skapats efter de uppskattningar som är gjorda på hur snabbt olika maskiner i U-cellen har 
möjlighet att arbeta. Arbetstiderna är framtagna tillsammans med personal som är kunnig 
inom området men de är trots allt uppskattade. Cykeltiden kan därmed ses som en osäker 
faktor i resultatet, då den i verkligheten skulle kunna vara både längre och kortare.  
Den del som varit svårast att uppskatta arbetstiden för, är när sidoreflektorerna skall hämtas 
från pall och läggas i fixturen, för att sedan monteras i monteringsjiggen. Det är svårt att få 
grepp om hur lång tid en sådan operation kommer att ta vilket gör att cykeltiden på 52 
sekunder skulle kunna vara längre eller kortare. Något som kan anses säkert är att cykeltiden 
inte kommer att överstiga den enligt kravspecifikationen maximala cykeltiden på 82 sekunder. 
Även med en cykeltid på 82sekunder kommer tillverkningskostnaden relativt nära en 
tillverkningskostnad på 70 kr. Vid en cykeltid på 82sekunder görs trots allt en besparing på ca 
32,6 kr i förhållande till att tillverka gamla Beta. Vid en produktion på 75000 enheter/år skulle 
det bli en besparing på 2448000kr/år.  
Det kommer inte bara att bli besparingar i fall Fagerhult skulle byta produktionssätt. För att 
förändringen skall ske måste det investeras i nya maskiner och verktyg. Investeringskostnaden 
är beräknad till ca 6 miljoner kronor. Det som har störst sannolikhet att kunna bli dyrare än de 
antagna investeringskostnaderna är portalroboten som monterar sidoreflektorerna. Detta på 
grund av att den måste utföra så många rörelser att den har risk att bli för komplicerad och 
därmed dyr. 
Pay off-tiden var satt till två år vilket förslaget klarar av ifall cykeltiden är 52 sekunder. Om 
cykeltiden är på 82sekunder blir pay off-tiden på nästan 2,5 år vilket ändå får anses som en 
bra pay off-tid. Om företaget kan frånse att pay off-tiden överskrids med några månader vid 
en längre cykeltid än drygt 52 sekunder får de en investering som även går att anpassa för 
andra produkter. 
Beräkningarna som är gjorda är baserade på att det är en person som bemannar cellen och 
kommer då att ha som arbete att slutmontera gavlarna, samt att övervaka tillverkningen. Det 
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är dock svårt att avgöra om det kommer att vara rimligt att en person skall hinna med båda 
uppgifterna. De antaganden som är gjorda för att komma fram till att en person kommer att 
hinna med sina arbetsuppgifter är att cellen arbetar felfritt, samt att någon som arbetar utanför 
cellen hjälper till att fylla på och plocka bort tomma och fulla lastpallar. Det känns överflödigt 
att det skulle behövas två personer tillägnade till cellen då arbetsbördan inte är tillräcklig för 
att sysselsätta två personer på heltid. 
Vid ett antagande på att behovet av en extra person utgör en 30% tjänst skulle kostnaden vid 
en cykeltid på 52 sekunder stiga till 72,46 kr/blsk och pay off-tiden till 1,98 år. Det blir en 
ökning med ~10 öre/blsk och en pay off-tid som ökar med ~18 dagar.  
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12 Rekomendationer 
Som avslutning på rapporten kommer rapportförfattaren att ge rekommendationer på hur 
Fagerhult kan gå vidare i arbetet med Beta Economic 
 
På grund av att resultatet inte motsvarar kravspecifikationens krav på en tillverkningskostnad 
av 70 kronor/bländskydd blir rekommendationen att Fagerhult bör titta på om det blir billigare 
med någon annan form av automatisering. Ett tänkbart område som företaget då kan titta 
närmare på är att använda sig av fleraxliga robotar istället för portalrobotar. 
I fall att Fagerhult kan tänka sig att tänja på tillverkningskostnadskravet blir 
rekommendationen att Fagerhult bör titta närmare på rapportens lösning med U-cellen och 
genomföra en övergång till Beta Economic. Beta Economics uppbyggnad bör även kunna 
användas på andra bländskydd inom Fagerhultkoncernen, vilket skulle göra investeringen än 
mer lämplig. 
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Information angående preliminära beräkningar angående tillverkningskostnad för Beta 
Economic givna av Fagerhult vid arbetets början. 

 

Preliminärkalkyl "Produktion Beta Economic" (Tubelight) 
Produktion i Sverige      
Operatörskostnad 250 SEK/timme     

       
Kalkylen bygger på en kapacitet motsvarande en-skift (dag).     
Antal arbetsdagar 215 st      
Antal blsk/år 75000 st 19 lameller 1 425 000 Tot. Antal lameller 
Antal blsk/dag 348,8 st/dag    6 627,91 Lameller/dag 
Tid/blsk 82,56 sek    828,49 Lameller/timme 
Tid/blsk&person 165,12 sek 2,5 personer 80 % arbete 13,81 Lameller/min = min takt 
     Maskintakt 20-60 slag/min 
Övriga detaljer som körs i automaterna körs i ett andra 
skift.    

 

  
SEK/ 
timme h/år Investering År (avs) Invest./år Kostnad   Kostnad/st

Automat bländskydd 200 1 720    344 000  4,59
Automat refl.sida, 
gavel 200 1 720    344 000  4,59
Kantpress 170 1 720    292 400  3,90
IN/UT – enhet   100 000 3 33 333 33 333  0,44
Buffert blsk   100 000 3 33 333 33 333  0,44
Buffert sida, gavel   100 000 3 33 333 33 333  0,44
3 st operatörer 
(3*250) 750 1 720    1 290 000  17,20
           
Verktyg blsk   750 000 3 250 000 250 000  3,33
Verktyg sidorefl, 
gavel   400 000 3 133 333 133 333  1,78
Verktyg 
optikupphäng   100 000 3 33 333 33 333  0,44
           
Totalsumma           2 787 067   37,16
           
Kost per bländskydd      37,16    
Material      38,26  38,26
           
Tot.kost/blsk           75,42   75,42
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Produktspecifikation för TubeLight 
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Figurer av TubeLight armaturen 
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Förstoring av Tubelights upphängningsfästen. Används för att fästa armaturen i innertaket i 
IKEA-varuhusen. 
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Dragprov jordkabelfäste 
 
1. Introduction 
 
Dragprovet simulerar hur fästet för jordkabeln påverkas när bländskyddet Beta Economic 
hänger i dem. Bländskyddet har en vikt av 0,548kg. Då det finns två fästen på bländskyddet 
blir kraften som använts i simuleringen (9,82*0,548)/2. Kraften har avrundats uppåt till 3N. 
 
2. Material Properties 
 

Material Name Aluminium, EN AB-
46200 (AlSi8Cu3) 

Mass Density 2,75000000 kg/mm^3 
Young's Modulus 68947570,000 kPa 
Poisson's Ratio 0,33 
Thermal Expansion 
Coefficient 0,0000 /C 

Thermal 
Conductivity 0,120 kW/m-C 

Yield Strength 27579,028 kPa 
Ultimate Strength 68947,570 kPa 
 
3. Load Information 
 
Load Set Name drag 
Load Type Force 
Number of Load 
Elements 1 

Load value 3000,000 mN 
 
4. Study Properties 
 
Mesh Type Shell Mesh 
Number of 
elements 245 

Number of nodes 247 
Solver Type Nastran 
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5. Stress Results 
Type Extent Value X Y Z 

Minimum 2,134e+002
kPa 

11,00 
mm -3,00 mm0,20 

mm Von Mises 
Stress Maximum2,769e+003

kPa 8,15 mm -0,35 mm0,20 
mm 

 

  
 
 
6. Displacement Results 
 
Type Extent Value X Y Z 

Minimum 0,00e+000
mm 0,68 mm -2,33 

mm 
0,20 
mm Resultant 

Displacement Maximum 2,00e-004 
mm 2,36 mm 2,12 mm 0,20 

mm 
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7. Factor of Safety 
Factor of 
Safety Value 9,96 
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Ritning över maskinparken med information om hur stor yta U-cellen upptar samt beskrivning 
över ingående maskiner. 
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Maskinparken i dess tänkta form sett snett upp ifrån. 
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Maskinparken sett från sidan. 
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Maskinparken sedd fram ifrån. 
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Skisser över hur förslagen till olika gavelreflektorlösningar såg ut under arbetet. 
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Ritning föreställandes Beta Economic. 
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Illustration över hur Beta Economic är tänk att se ut som färdig produkt. 
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Illustration över hur den yttre tvärreflektorn skall se ut färdigbearbetad. 
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Gavelreflektorn till Beta Economic. 
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