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ABSTRACT  

 

Purpose: The purpose of this work is to help the company learn about its current situation, as 

well as to provide with improvement suggestions to increase the capacity and reduce the lead 

time in its assembly line. Today the company applies bench assembly, but they also want 

suggestions on how a assembly line could be designed. There is a clear link between capacity 

and productivity, where the company has overlooked its productivity. Therefore, the authors 

chose to answer the following questions:   

   • What would impact productivity and lead time in a bench assembly with a lot of craft 

moments and process times?  

• How would you design the workflow for a mounting line that increases productivity and 

reduces lead time in a fitting with many craft moments and process times? 

 

 Method: Through a case study, the authors have chosen to investigate the selected questions. 

It began with a process mapping and time study. Then a value-flow analysis was made. The 

authors also conducted a literature study that created a broader understanding of the analysis of 

the collected data. The authors have used interviews and observations to collect the data.    

  

Study Result: The result of the study shows a review of the processes at the company where 

the authors have identified existing bottlenecks. The mapping has been limited based on the 

assignment from the company with a focus on the installation. The detected deficiencies and 

bottlenecks were identified by the results of the process survey. These shortcomings include 

drying time and unnecessary work. To address these shortcomings, the two research questions 

have helped the progress of the study, resulting in a new layout combined with proposals for 

work processes around the assembly line.  

 

Conclusion: The purpose has been set by the process mapping and the analysis of the result. 

The study gives answer to the research questions that have enabled an analysis of the line 

design. The analysis of the work has resulted in a proposal for a new layout, alternative 

materials and tool presentation and also other working methods.  Recommendations: In order to 

proceed with the identified improvements, the company should find a standardized working 

method plus review their existing working methods and ergonomics of the assembly line. 

 

Keywords: standardized methods, wastes, assembly line, productivity, short-term reduction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Syftet med detta arbete är att hjälpa företaget Kanthal att kunna öka kapaciteten 

och sänka ledtiden i sin montering, inom produktionsområdet Heating Systems, genom 

att komma med förbättringsförslag. Idag tillämpar företaget bänkmontering, men vill även ha 

förslag på hur en monteringslina kan utformas. Det finns en klar koppling mellan kapacitet och 

produktivitet, där företaget har förbisett sin produktivitet. Därför har författarna valt att besvara 

följande frågeställningar:   

    

 Vad påverkar produktiviteten och ledtiden i en bänkmontering med hantverksmoment 

och processtider?   

 Hur utformar man arbetsprocessen för en monteringslina som ökar produktiviteten och 

sänker ledtiden i en montering med hantverksmoment och processtider?  

  

Metod: Genom en fallstudie har författarna valt att undersöka valda 

frågeställningar. Tillvägagångsättet började med en processkartläggning och tidsstudie för att 

sedan kunna göra en värdeflödesanalys. Parallellt genomförde författarna en 

litteraturstudie som skapar en bredare förståelse vid analys av insamlande data. För att samla in 

data har författarna använt sig av intervjuer och observationer.  

  

 Studiens resultat: Resultatet av studien visar genom en processkartläggning nuläget över 

processerna på företaget där författarna har identifierade befintliga flaskhalsar. Kartläggningen 

har begränsats utifrån uppdraget av företaget där fokus legat på monteringen. Brister och 

flaskhalsar som uppdagats av processkartläggningens resultat. Dessa brister är bland 

annat torkningstid och onödiga arbetsmoment. För att tackla dessa brister har de 

två forskningsfrågorna hjälpt studiens framfart vilket har resulterat i en ny layout i kombination 

med förslag på arbetsprocesser kring monteringslinan.  
 

Slutsats: Syftet har uppfyllts genom processkartläggningen och analysen av resultatet. Studien 

besvarar forskningsfrågorna som har möjliggjort en analys av monteringslinans utformning. 

Analysen över arbetet har resulterat i ett förslag på en ny layout och alternativa material och 

verktygspresentation samt andra arbetsmetoder.  

  

Rekommendationer: För att gå vidare med förbättringarna som kartlagts bör företaget hitta 

ett standardiserat arbetssätt och samtidigt se över arbetsmetoderna och ergonomin 

i monteringen.   

 

Nyckelord: standardiserat arbetssätt, slöserier, monteringslina, produktivitet, 

ledtidsförkortning.   



 

 

FÖRORD 

 

Med stort intresse för teknik och utveckling har vi inom utbildningen Högskoleingenjör med 

inriktningen Innovation, Produktion och Logistik fått de grunder och verktyg för att ge förslag 

på förbättringar. Båda har ett driv att utveckla oss själva och ser möjligheter i allt vi tar oss an.   

  

Detta examensarbete har grundats i ett befintligt problem hos fallstudieföretaget, där de 

vill öka sin kapacitet och sänka ledtiden. Det har varit intressant och givande att få ingå i en 

projektgrupp som jobbar med detta problem; en möjlighet för oss att tillämpa våra kunskaper 

och bidra med förbättringar.   

  

Först och främst vill vi rikta vår tacksamhet till projektgruppen som involverat oss i arbetet och 

gett stöd, information och råd för att kunna utföra examensarbetet.  

  

Ett särskilt tack vill vi rikta till vår handledare Filip Flankegård från Mälardalens Högskola 

som med stort brinnande intresse, engagemang, rådgivning och givande diskussioner har hjälpt 

vårt arbete framåt. Vi är otroligt tacksamma för den värdefulla tiden som han har lagt ner på 

vårt arbete.    

  

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till monteringspersonalen som med glädje och öppna 

armar har tagit emot oss och som med gott humör har bidragit till vårt arbete. Vi vill även tacka 

för den kunskap och de värdefulla synpunkter som har bidragit till detta examensarbete.    

  

 Eskilstuna, juni 2018 

 

Simon Lindh och Jonatan Köhl 
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DEFINITIONSLISTA 

 

Hantverksmoment  Det författarna menar med hantverksmoment är moment så som att 

spackla, limma, såga, fila, borra och liknande moment.  

 

Arbetsprocessen 

kring en monteringslina  Med arbetsprocessen kring en monteringslina menar författarna 

materialförsörjning, presentation av material och verktyg samt 

arbetsmetod.  

 
Bearbetningstid  Den tid då produkten förädlas, inklusive torktid, i rapporten.  

  Bearbetningstid är det samma som cykeltid enligt författarna. 
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INLEDNIG 

 

1.1. Bakgrund 

 

För företag är det viktigt att ha kapacitet nog för att kunna möta kundens nutida och framtida 

efterfrågan på sina produkter, då de annars riskerar att gå miste om tillväxt och vinster. När 

man planerar för att öka kapaciteten kan man göra det på kort eller långt sikt. På lång sikt kan 

det handla om investeringar i nya maskiner, ny maskinpark eller en ny fabrik. På kort sikt 

handlar det om att identifiera och hantera flaskhalsar. Kapacitet definieras som den högsta 

outputen man kan få ut från en process eller ett produktionssystem (Krajewski, Malhotra & 

Ritzman, 2015).  Fare, Grosskopf & Kokkelenberg (1989) menar att kapacitet kan mätas i antal 

producerade produkter per timme, dag, vecka, månad o.s.v. 

   

Produktivitet är ett mått på hur mycket man får ut i förhållande till hur mycket resurser man 

sätter in och definieras ofta som output dividerat med input. Produktivitet kan, liksom 

kapacitet, mätas i hur många produkter en maskin eller människa kan producera per tidsenhet 

(Almström & Kinnander, 2011). 

   

LEAN är en produktionsfilosofi som kommer från Japan. Ett huvudfokus i denna 

produktionsfilosofi är att eliminera eller minska icke-värdeadderade aktiviteter och på så 

sätt kan företag både öka sin produktivitet och sänka sina ledtider (Liker, 2009). 
 

Faktorer som har påverkan på kapacitet är tillgängliga arbetstimmar, ställtider, antal maskiner 

samt processtider (Krajewski et al., 2015). Det vanligast sättet att öka kapaciteten på är att 

antingen öka personalstyrkan, införa flera skift, beordra övertid eller att investera i nya eller 

flera maskiner (Bellgran & Säfsten, 2005). 

   

Produktivitet kan förbättras genom att antingen öka antalet tillverkade produkter per tidsenhet 

eller minska tidsåtgången för att göra ett antal produkter. För att göra det finns det tre viktiga 

faktorer som påverkar; metod, prestation/prestanda och utnyttjandegrad (Almström & 

Kinnander, 2011). 

   

Ledtid definieras som den tid det tar från att kunden lägger en order till dess att kunden har 

erhållit produkterna (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 2006). Genom att få bort moment som 

inte tillför något värde till produkten, som man fokuserar på inom LEAN, så kan man korta ner 

tiden som produkten befinner sig i tillverkningsprocessen och på så sätt sänka sina ledtider 

(Liker, 2009). 

 

1.2. Problemformulering 

   

Företaget Kanthal har som de utrycker det själva, varit ett företag med fokus på forskning och 

utveckling och har i vissa delar förbisett produktiviteten i sina flöden. De har sen en tid tillbaka 

fått ett kontrakt från en ny kund som ställt krav på ledtider samt att en viss volym ska 

produceras varje år.  

 

Företaget har därför initierat ett uppskalningsprojekt för att adressera dessa utmaningar som 

examensarbetet är en del av. Syftet med detta projekt är att öka kapaciteten och sänka ledtiden, 

där författarnas huvudfokus har varit superthalmonteringen, för att hantera detta 

problem. Företaget har idag bristfällig kontroll på de nuvarande momenten inom monteringen 
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med avseende på tidsåtgång och önskar kartlägga detta för att ha som grund för projektets 

framfart.  

   

I dagsläget tillämpar företaget bänkmontering, men vill nu se över hur de ska kunna 

implementera en monteringslina för att få ett bättre flöde i monteringen, som en del i 

projektet.   

   

1.3. Syfte och frågeställningar 

 

Direktiven författarna har fått från projektledaren är att hjälpa företaget att: 

  

         Kartlägga nuläget och göra en värdeflödesanalys.  

         Komma med förbättringsförslag för att öka kapacitet och sänka ledtiden.  

         Förslag på en layout för en monteringslina.  

 

Syftet med detta arbete är att hjälpa företaget att kartlägga sitt nuläge i monteringen, att få ökad 

förståelse på tidsåtgången för alla aktiviteter och komma med förbättringsförslag för 

att öka kapaciteten samt sänka ledtiden.  

   

Utifrån problemformuleringen och syftet, där det framgått att företaget tidigare förbisett sin 

produktivitet, har författarna kommit fram till sina forskningsfrågor.   

Författarna kan se en koppling mellan kapacitet och produktivitet och har beslutat att använda 

produktivitet istället för kapacitet i sina forskningsfrågor.   

  

 Forskningsfrågor i detta arbete är:   

  

Vad påverkar produktiviteten och ledtiden i en bänkmontering med hantverksmoment 

och torkningstider?   

  

Hur utformar man arbetsprocessen för en monteringslina med syfte att öka produktiviteten och 

sänka ledtiden i en montering med hantverksmoment och torktider?  

 
 

 

1.4. Avgränsningar  

 

Projektgruppen som författarna har arbetat med har vid projektets start instruerat vilka 

produkter de vill ha en processkartläggning av. Då processen för att tillverka 

den utvalda produkten, som författarna har studerat, innefattar tillverkning 

av råmaterial, bearbetning av råmaterial, montering samt packning så har författarna valt 

att avgränsa sig till att enbart fokusera på monteringsprocessen. Produkten tillverkas i tre 

olika dimensioner och innehåller samma arbetsmoment.  

 

Författarna har valt att fokusera på att skapa sig en förståelse för processtegen vilket inneburit 

en avgränsning där en omfattande tidsstudie inte kunnat genomföras, på grund av tidsbrist.  

Vid datainsamling och analys har författarna valt att avgränsa sig till att enbart titta på metod 

och utnyttjandegrad vid svar på frågeställningen, angående produktivitet. Detta på grund av att 

det inte har funnits något standardiserat arbetssätt eller några tider för vilken tidsåtgång ett 

moment bör ha. Vidare har författarna valt att bortse från montörernas pauser och personlig 

tid.   
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2. ANSATS OCH METOD 

 

2.1. Ansats 

 

Efter ett godkännande av handledare, företag och examinator så kunde arbetet påbörjas.   

Examensarbetet har grundats utifrån ett existerande problem hos företaget där ett projekt hade 

startats. Problemet som Kanthal stod inför var att deras nya kund ställde krav på kortare 

ledtider och ökad tillverkningsvolym.  

 

För att få en bättre förståelse över Kanthals monteringsprocess samt vilka utmaningar och 

förbättringsmöjligheter som fanns, så genomförde författarna en processkartläggning. I 

samband med processkartläggningen genomfördes en tidsstudie då företaget saknade 

tiddokumentation för sin monteringsprocess.  

 

Utifrån processkartläggningen och tidsstudien så kunde författarna sedan göra en 

värdeflödesanalys. Värdeflödesanalysen låg sedan till grund för projektets fortskridande. 

Parallellt under kartläggningen genomfördes en litteraturstudie.  

   

Författarna och projektgruppens medlemmar kommunicerade under fortskridandet av arbetet 

där ändringar och information kom till kännedom för författarna under arbetets gång. 

Förändringar har gjorts i monteringen medan projektet har pågått, vilket författarna har tagit i 

beaktning vid besvarande av forskningsfrågor.   

  

Genom en tydlig processkartläggning och tidsstudie resulterade detta i ett förslag på layout på 

monteringslinan för att minska ledtiden och öka produktiviteten.    

  

Figur 1 nedan visar vilka steg som utförts i arbetet:   

  

 
Figur 1: Arbetsmodellen (Egen bild, 2018-04-30) 

2.2. Forskningsmetod 

 

Det som karakteriserar kvantitativ forskning är att man samlar in en stor mängd numeriska 

data för att sedan använda statistik och grafiska modeller för att analysera den. Kvalitativ 
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forskning fokuserar istället på att samla in icke-numeriska data som ord och bilder. Det är dock 

vanligt förkommande att man kombinerar dessa forskningsmetoder.  

  

Eftersom syftet med studien var att öka produktiviteten, sänka ledtiden samt ge förslag på 

ny layout, där kvalitativa data behövde samlas in för att förstå processerna, men 

även kvantitativa data för att kunna ta reda på tidsåtgången för de olika momenten, så har 

författarna använt en kombination av de två forskningsmetoderna (Saunder, Lewis & Thornhill, 

2016).  

2.3. Metodansats 

 

 Att ha en deduktiv ansats betyder att man först ställer upp en teori som man sedan testar 

genom att samla in data. Denna ansats används mycket inom naturvetenskap. Med en induktiv 

ansats samlar man istället först in data som man sedan analyserar och bygger en teori 

på (Saunders et al., 2016). En deduktiv ansats förknippas oftast med kvantitativ forskning och 

induktiv med kvalitativ (Bryman, 2011). 

 

Eftersom författarna har jämfört empiri med redan existerande teori för att kunna svara på 

forskningsfrågorna så har en deduktiv ansats använts.    
 

2.4. Forskningsstrategi   

 

En fallstudie låter en forskare fokusera på ett fall, medan man fortfarande har ett holistiskt och 

verklighetsbaserat perspektiv. Definitionen på en fallstudie är att det är en empirisk förfrågan 

som undersöker ett nutida fenomen på djupet och inom sitt verkliga sammanhang, och lämpar 

sig till forskningsfrågor som börjar med hur eller varför (Yin, 2014). 

   

Författarna valde att göra en fallstudie på företaget då de fokuserat på ett fall vilket har varit 

monteringsprocessen. 

 

2.5. Datainsamlingsmetod   

Primärdata   
Primärdata är data som samlas in specifikt för en forskningsstudie (Saunders et al., 2016). För 

att samla in primärdata har interjuver och observationer använts. 

  

Intervjuer  
Det finns olika typer av intervjuer så som strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. I 

strukturerade intervjuer använder man sig av förutbestämda och standardiserade frågor vars 

svar ska vara lätt att mäta som kvantitativ data. I semistrukturerade har intervjuaren istället en 

lista med teman som ska gås igenom och vissa specifika frågor kan ställas. Frågorna behöver 

inte följa en viss förutbestämd ordning. I en ostrukturerad intervju ges den intervjuade friheten 

att tala fritt om utvalda ämnen (Saunders et al., 2016). 
  

Författarna har under studiens gång tillämpat semistrukturerade intervjuer med olika personer 

på fallstudieföretaget för att få en djupare förståelse för verksamheten. Tillvägagångsättet 

har varit att en inledande fråga har ställts av intervjuaren där mottagaren tillåtits att fritt berätta 

om sitt kunskapsområde där följdfrågor har ställts vid behov av förtydligande.  

   

I datainsamlingen för monteringsprocessen har ett flertal intervjuer genomförts med den 

montören som haft mest kunskap om de tre artiklarna författarna tittat på. Vid varje nytt 

monteringssteg har författarna satt sig ner med montören och låtit hen gå igenom alla steg i 
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monteringsmomentet vilket har dokumenterats. Montören har även medan hen har monterat fått 

tala om vilka steg hen har gjort. Denna arbetscykel har återupprepats till dess att författarna har 

fått full förståelse för monteringsprocessen. Vid senare intervjuer har även författarna lagt vikt 

på att fråga varför montören gör ett visst moment som skett i samband med 

observationer. Detta för att undersöka om vissa moment inte behövs, alternativt om de kan 

effektiviserats.    

  

Observationer   
De två olika typer av observationer som finns är deltagande observationer och strukturerade 

observationer. Deltagande observationer är kvalitativ vars syfte är att förstå varför en människa 

gör något. I strukturerade observationer, som är kvantitativ, är man istället intresserade vad en 

person gör och hur frekvent de gör det (Saunders et al., 2016). 

   

Författarna har använt sig av både deltagande och strukturerade observationer. Deltagande 

observationer har använts för att få full förståelse för monteringsprocessen. Detta har 

tillämpats samtidigt som vissa av de semistrukturerade intervjuerna. Strukturerad observation 

har använts vid tidsstudien.  De olika observationerna har gjorts vid olika tillfällen. Först när 

författarnas förståelse för processerna varit tillräckligt stora så har strukturerade 

observationer tillämpats. Tiderna har uppmätts med tidtagarur.    

 

Sekundärdata   
 

Sekundärdata är data som från början samlats in för ett annat ändamål. Genom att analysera 

denna typ av data kan den tillföra mer kunskap kring ett ämne (Saunders et al., 

2016). Författarna har genomfört en litteraturstudie och företaget har tillhandahållit 

dokumentation  

   

Litteraturstudie   
En litteraturstudie genomförs för att "ta reda på vilka kunskaper som redan finns på området 

och vad som gjorts tidigare”, allt för att slippa uppfinna hjulet (Bryman, 2011, s. 97).  

   

Författarna har genomfört en litteraturstudie för att hitta användbara teorier, för att få kunskap 

om de berörda ämnesområdena. Mälardalens högskolebiblioteks sökverktyg Primo har 

använts för att hitta litteratur, artiklar och tidskrifter i ämnena. Sökmotorerna Emerald Insight 

och Google Schoolar har även använts för att hitta vetenskapliga artiklar.  

   

De sökord som har använts är; LEAN, layout, kapacitet/capacity, ledtid/leadtime, 

produktivitet/productivity och linjebalansering/line balancing,takttid, värdeflödesanalys.   

 

Dokumentation  
Fallstudieföretaget har tillhandahållit följande information till författarna; Prognos för 

produkten kommande år, ritning över monteringshallen samt ritningar över produkterna.   

 

2.6. Analys av data  

 

Vid analys av förbättringsförslag har författarna utgått ifrån insamlad data på 

fallstudieföretaget och litteraturstudien för att kunna identifiera ett framtida läge 

för monteringsprocessen.  
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Metoder som används av författarna har främst varit brainstorming där författarna har 

involverat monteringspersonal. Teori och empiri har jämförts och tagits i beaktning för att 

komma fram till det slutgiltiga resultatet.    

 

2.7. Reliabilitet och Validitet   

 

Reliabilitet  
Reliabilitet syftar till att en annan forskare ska kunna genomföra samma undersökning igen och 

komma fram till samma forskningsresultat; då anses den vara pålitlig (Saunders et al., 2016). 

   

Författarna har varit tydliga med hur datainsamlingen i monteringen har genomförts. Genom att 

både ha observerat och intervjuat angående hur monteringsprocessen gått till, samt diskuterat 

det sinns emellan och med montören så upplever författarna att undersökningen är pålitlig. Det 

hot som finns mot reliabiliteten är dock att montören inte alltid gör vissa moment; momenten 

görs inte alltid i samma sekvens och med samma tidsåtgång. Författarna upplever dock att 

dessa hot mot reliabiliteten inte är tillräckligt signifikanta för att påverka resultatet.    

  

Validitet  
Inom kvalitativ forskning betyder validitet att verklighet och tolkning av verklighet stämmer 

överens (Olsson & Sörensen, 2011). 

   

För att säkra validiteten med datainsamlingen har triangulering använts. Triangulering betyder 

att man använder flera metoder för att samla in data eller att man samlar in data från flera 

källor. Till exempel har både montören intervjuats och arbetet observerats vid datainsamlingen 

för monteringsprocessen (Olsson & Sörensen, 2011). 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

3.1. Förbättring av produktivitet   

 

Mäter man produktivitet i till exempel antal tillverkade produkter per timme så kan den 

förbättras genom att man antingen ökar antal tillverkade produkter per timme eller gör samma 

antal produkter på mindre än en timme (Almström & Kinnander, 2011). 

  

När man vill förbättra produktivitet så finns det tre viktiga faktorer att ta hänsyn till och de 

gäller för maskiner såväl som för människor; metod, prestation och utnyttjandegrad.  

Dessa tre faktorer kan uttryckas i en ekvation, produktivitet= Metod x prestation x 

utnyttjandegrad. Eftersom faktorerna multipliceras med varandra så betyder det att även små 

förbättringar i någon av de tre faktorerna leder till en betydelsefull förbättring på 

produktiviteten (Almström & Kinnander, 2011). 

  

Metodfaktorn syftar till att förbättra metoden för hur tillverkningen av en produkt går till och är 

den viktigaste faktorn.  Byter man tillexempel ut en manuell svarv mot en automatisk svarv så 

ökar man produktiviteten tiofaldigt. Man mäter metodfaktorn i antal producerade produkter per 

tidsenhet, den bör utföras i normal hastighet och utan några störningsmoment (Almström & 

Kinnander, 2011). 

   

Faktorn prestation syftar till ifall en människa håller ett snabbare eller långsammare 

arbetstempo än vad som anses normalt. Gällande en maskin mäter man om cykeltiden är högre 

eller kortare i förhållande till maskinens ideala cykeltid. Prestationsfaktorn utrycks i procent 

(Almström & Kinnander, 2011). 

  

Den sista faktorn, utnyttjandegrad, vilket avser hur mycket tid av totaltiden som används till att 

utföra direkt arbete på produkten. Exempel på faktorer som påverkar utnyttjandegraden för en 

maskin är ställtid, oväntade stopp och när maskinen står still i väntan på att operatören skall 

sätta igång maskinen. För en människa så påverkas utnyttjandegraden av till exempel 

personlig tid, raster och ställtid (Almström & Kinnander, 2011). 

 

3.2. Förkortning av ledtid  

 

Ledtid definieras som den tid det tar från det att en kund lagt en order till dess att kunden har 

erhållit produkten. Genomloppstid definieras istället som tiden det tar för en produkt eller order 

att gå igenom ett visst avsnitt av ett flöde; till exempel alla steg i en tillverkningsprocess. Slår 

man ihop alla genomloppstider för en produkt så får man ledtiden (Aronsson et al., 2006).   

Det som påverkar ledtiden är kötid, ställtid, bearbetningstid, transporttid och väntetid. Kötid 

syftar på när produkten väntar på att bearbetas. Ställtid är de förberedelser som behöver göras 

när man går från att tillverka en produkt till en annan. Bearbetningstiden är den tid då 

produkten förädlas. Väntetid är när produkten väntar på att transporteras till nästa station och 

när den transporteras är transporttid (Olhager, 2013). 

  

Åtgärder för förkortning av ledtid  
Nedan följer sju åtgärder som kan användas för att reducera ledtid (Aronsson et al., 2006): 

  

 Eliminera: Eliminera moment som inte tillför något värde.  

 Förenkla: Göra moment enklare att utföra.   
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 Integrera: Slå ihop aktiviteter som görs separat om det inte tillför något mervärde.   

 Parallellisera: Om möjligt, gör moment parallellt med varandra istället för efter 

varandra.  

  Synkronisera: Planera så att produkten kan börja bearbetas direkt i nästa steg av flödet 

eller med så kort kötid som möjligt.  

  Förbereda: Förbereda material, verktyg och fixtur i förväg innan produkten ska börja 

förädlas för att förhindra stopp i flödet.   

 Kommunicera: Förbättra kommunikationen och se till att rätt information ges. 

(Aronsson et al., 2006) 

 

3.3. LEAN  

 

Introduktion till LEAN  
Lean är en ideologi som har sitt ursprung hos Toyotas utvecklingsstrategi inom Toyota 

Produktion System (TPS). Ideologin syftar till att maximera kundnyttan samtidigt som man vill 

minera olika typer av sölerier genom att jobba med effektiviseringar. Öka den produktionstid 

där produkten tillför ett värde (Liker, 2009). 

  

Målet är att definiera kundvärdet, värdeflödet samt tillverka mot kundorder för att få det att 

flyta jämt i produktionen med en hög kvalitet. Med LEAN-arbete vill man använda mindre 

mänskliga ansträngningar i produktion, mindre tillverkningsutrymme, mindre tid att tillverka 

en produkt, hålla mindre lager, minska produktionsfel samt kunna möte en ökad efterfrågan 

med ett bredare sortiment. Målet är att minska de aktiviteter som inte tillför något värde till 

produktionen och fokus bör ligga på att skapa ett kontinuerligt flöde genom 

värdeadderade processer utan stopp och uppfylla efterfrågan (Liker, 2009). 

   

   

Fokusområden inom LEAN:  

    

 Man vill fokusera på värdeskapande aktiviteter för kunden och eliminera de som inte 

skapar värde.    

 Skapa ett kontinuerligt flöde av de aktiviteter som är värdeskapande.    

 Standardisera aktiviteter genom att eliminera variation i en process    

 Få medarbetare medvetna om status kring processen    

 Arbetet med ständiga förbättringar och eliminera alla aktiviteter som är kopplat till 

slöseri för att uppnå ett önskvärt värdeflöde (Liker, 2009). 

 

De 7+1 slöserierna  
I processer är de aktiviteter som tillför något värde och på grund av det är de som är 

viktiga, kallas värdehöjande aktiviteter. De aktiviteter som inte tillför processen något värde 

skall minimeras och de aktiviteter som är slöserier skall helt elimineras. När 

värdehöjande aktiviteter studeras skall det göras utifrån ett kundperspektiv, det vill säga vad 

vill kunden ha. Allt som tillför något värde ur ett kundperspektiv är värdehöjande i processen. 

Att gå runt och leta material till en process är inget kunden vill ha eller värdesätter och 

är därmed inget värdeadderande till processen som man helst vill undvika eller avskaffa (Liker, 

2009) 

   

De åtta typerna av slöserierna man vill eliminera för att ta bort icke-värdeskapande aktiviteter 

(Liker, 2009).  
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Tabell 1 nedan beskriver de 7+1 slöserierna. 

   

Typer av slöserier    Förklaring av slöserier   

Överproduktion    

   

Producerar mer än vad kunden efterfrågar   

Väntan    

   

Produkter som väntar i linan eller en operatör 

som inte har något att 

göra pga. tex materialbrist   

      Onödiga transporter    Förflyttning av material onödiga sträckor    

Överbearbetning   Onödiga 

arbetsmoment, ineffektivitet pga. dåliga 

verktyg eller för hög kvalitet än efterfrågat  

      Lager   

   

Onödig lagerhållning av material och 

produkter i arbete   

Onödiga arbetsmoment   

   

Onödiga rörelser, hämta delar & verktyg    

Defekter   

   

Omarbetning eller kassering av produkter   

Outnyttjad kreativitet hos de anställda   

   

Förlorad kreativitet och ett 

lösningsorienterat tänk  

Tabell 1:Tabell över de 7+1 slöserierna (Egen bild, 2018-04-30) 

  

3.4. Principer, metoder och verktyg inom LEAN 

 

Värdeflödesanalys    
Ett värdeflöde är alla aktiviteter i hela tillverkningsprocessen, från leverantör till 

slutanvändare, för att producera en vara eller en tjänst. Kartläggning av en produkt görs genom 

att följa produkten från då den är klar och sedan bakåt i flödet samt genom att noggrant rita en 

representativ figur för enskilda processer av material och informationsflöden. Genom 

kartläggning kan man se hela flödet och identifiera orsaker till att det förekommer slöseri. 

Detta ligger till grund för planering och förbättringar och är dessutom ett bra verktyg för att 

se effekter av det dagliga arbetet. Kartläggning är en metodik som hjälper till med 

att effektivisera och hitta ett idealtillstånd för de värdehöjande aktiviteterna och för att kunna 

påbörja förbättringsarbete (Rother, Shook & Mike, 2001). Genom att rita en karta över alla 

processer så kan man tydligt identifiera vad som är en flaskhals (Liker, 2009). 

 

5S  
5S är ett verktyg som används inom LEAN-filosofin och som stärker teamwork. Med 5S vill 

man skapa en visuell styrning som möjliggör för vem som helst att kunna att urskilja avvikelser 

med en blick. I Japan ville man kunna skapa arbetsförhållanden så rena att man kunde 

äta från arbetsgolvet just för att undanröja slöserier som bidrar till misstag, skador 

eller defekter. 5S används i LEAN som ett stöd för ett jämt flöde enligt takt tid. Ett 5S program 

utfärdades av Japanerna där varje S står för en aktivitet. I Japan står de 

för; Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke. Dessa aktiviteter är (Liker, 2009). 
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 Sortera - Rensa bort artiklar som sällan används    

 Strukturera - Varje sak har sin plats, märk upp  

 Städa - Håll ordning och städa rent  

 Standardisera – Skapa regler för att upprätthålla de tre första S:en  

 Skapa vana/ självdisciplin - Ledning skall granska med jämna mellanrum för 

att upprätthålla disciplinen   

 

Standardiserat arbetssätt  
Den sjätte principen av de fjorton i The Toyota Way handlar om standardiserat arbetssätt som 

ligger till grund för ständiga förbättringar och arbetarnas delaktighet (Liker, 2009). 

   

För att kunna jobba med förbättringsarbete i en process så måste arbetsmoment 

vara standardiserade. Oavsett om momenten utförs av olika operatörer så 

behöver arbetssättet vara detsamma. En fotbollsspelare måste kunna ha den stödjande foten på 

samma ställe varje gång vid passningar innan det går att jobba med förbättringar. (Liker, 2009). 

   

Ett standardiserat arbetssätt är också en förutsättning för att upprätthålla en god kvalitet.    

Det bygger på att hitta det bästa nu kända läget för att utföra arbetsmetoderna (Liker, 2009). 

   

Med ett standardiserat arbetssätt, där stabila och repetitiva metoder används tillåts det kreativa 

och den individuella medverkan hos arbetarna, vilket genererar till att arbetet kan lämnas över 

till nästkommande person (Liker, 2009). 
 

Det är av stor vikt att involvera arbetarna och få deras delaktighet i utvecklingsarbetet så att 

sättet att arbeta förändras genom dem själva. Av stor vikt i att standardisera ett arbetssätt är att 

skapa en flexibilitet hos arbetarna där de själva får vara analytiska och problemorienterade för 

att utveckla det standardiserade arbetssättet, vilket i sin tur leder till förbättringsidéer. Ett annat 

sätt kan vara att själv arbeta och utforma det bästa nu kända arbetssättet. Involvering och 

delaktighet är viktigt för arbetarna för företagets utveckling och ständiga förbättringar (Liker, 

2009). 
 

Takt  
Takttid är en beräkningsmetod som används för att bestämma hastigheten i ett 

flöde. Takttiden beräknas genom att ta den tillgängliga arbetstiden per dag dividerat 

med efterfrågan. Exempelvis om en kund efterfrågar 100 enheter per dag och den totala 

tillgängliga arbetstiden är 7,5 h är takttiden efterfrågan dividerat med den 

tillgängliga arbetstiden exkluderat tid för raster, möten och underhåll vilket i detta fall 

blir 7,5/100 som resulterar i en takt tid på 4,5 minuter (Krajewski et al., 2015). 

    

Genom att få koll på takttiden identifieras nödvändiga åtgärder för att eventuellt balansera om 

flödet så att alla medarbetare kan vara fullt sysselsatta enligt takttiden. Genom att sysselsätta 

medarbetarna enligt takttiden förebyggs väntetider och att produkter i arbete byggs upp (Pascal, 

2007). Det gäller att hitta en balans i flödet så att produkter inte hamnar på lager 

och får vänta på nästa steg, vilket kan göra arbetet förvirrat. Det gäller att ha en takt, d.v.s. en 

rytm att utgå ifrån (Baudin, 2002) 

  

Vi utformning av en monteringslina utgår man från den minsta takttiden, vilket är den 

högsta beräknade takten. Den verkliga takten är oftast 

lägre och justeras vid förändring och efterfrågan (Baudin, 2002). 
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Att ta fram produkter snabbare än vad takten säger innebär överproduktion och ett ökat behov 

av personal på arbetsplatsen (Liker, 2009). 

 

Takttid i ett enstycksflöde    
För att uppnå ett funktionellt enstycksflöde måste det vara känt hur snabbt arbetet skall gå och 

vilka resurser som krävs. För att undvika att det blir obalans i flödet krävs en takttid att jobba 

efter, alltså en rytm som styr arbetstempot. Detta för att undvika väntetid och röriga processer 

(Liker, 2009). 

 

Monteringslina vid höga takttider  
Vid korta takttider kan arbetet bli för repetitivt medan i långa takttider, som även kallas långa 

cykler av arbetsmoment, finns det en risk att det ingår så många moment att montören riskerar 

att inte få rutin på arbetet. Detta kan resultera i att montören glömmer var i processen de är 

vilket resulterar i att de hoppar över ett steg. Detta brukar företag lösa genom att ha detaljerade 

checklistor som montören får fylla i när ett moment är klart, men nackdelen är att det blir ett 

extra moment för montören. Men även om takttiden är hög, och ett visst antal moment ska 

utföras av en person så betyder inte det att montören måste stå och göra alla moment på samma 

ställe. Om produkten går att transportera med till exempel en vagn så kan man fortfarande dela 

in momenten i olika stationer och montören får föra produkten mellan dem. Det positiva med 

denna metod är även att man inte behöver ha alla komponenter på samma station utan kan dela 

upp dem beroende på vad som ska göras på vilken station (Baudin, 2002). 

 
3.5. Produktionsupplägg  

 

Linjeutformat produktionsupplägg    
Linjeutformat produktionsupplägg, även kallat produktlayout används när artiklar med stora 

kvantiteter som tillverkas kontinuerligt. Upplägget kännetecknas av att produktionsresurserna 

organiseras efter artiklar/produkter där placeringen sker i samma ordningsföljd i 

tillverkningskedjan (Liker, 2009). 

  

Fördelar  

 Överskådligt och i hög grad flödesorienterat  

 Genomloppstiderna kan förkortas teoretiskt  

 Gynnsam ur kapitalbindningssynpunkt  

 Kan tillåta buffertar mellan produktionsstegen  

Nackdelar  

 Störningskänsligt om en produkt stannar, då stannar hela linan  

 Mindre flexibel vid produktmixförändring eller konstruktionsändringar   

 

Ett linje utformat produktionsupplägg gör det överskådligt och är i hög grad ett flödesorienterat 

produktionssystem. Linjeupplägget medför även att genomloppstiderna kan förkortas teoretiskt 

och kötiderna blir endast vid linjens början (Jonsson & Mattsson, 2016). 

   

Det finns olika typer av produktionsupplägg men man kan skilja på styrande och flytande 

produktionslinjer Styrande linjer styrs materialflödet mekaniskt där alla produktionsplatser i 

linjen måste ha samma produktionstakt, medan den flytande linjen tillåts att ha buffert mellan 

produktionsplatserna för att undvika skillnader i produktionstakt och störningar i steg bakom 

eller framför i produktionsprocessen (Jonsson & Mattsson, 2016). 
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3.6. Produktion mot lager  

 

Produktion mot lager innebär att man producerat varan innan en kundorder har kommit in. 

Produkterna placeras sedan i ett färdigvarulager eller ett 

distributionslager.  När kundordern kommer in skickas produkterna direkt från något av de 

överstående alternativen. Dock kan produkter vars kundorder kommer in under tiden den 

produceras skickas direkt till kund från fabriken. Att producera mot lager är vanligast för varor 

standardvaror som säljs i höga volymer. För att företaget ska veta hur mycket de ska producera 

skickar kunden prognoser på förväntad efterfrågan (Olhager, 2013). Produktion mot lager 

brukar användas av företag som vill ha minimala ledtider (Krajewski et al., 2015).  

 

3.7. Materialförsörjning 

  

Materialförsörjning till monteringslina  
Hur materialförsörjningen till en monteringslina ska gå till är mycket viktigt att tänka på när 

man designar utformningen av en monteringslina. Målet är att möjliggöra en sådan effektiv och 

flexibel materialförsörjning som möjligt. Produktionsplanen avgör vilka komponenter som ska 

finnas, vilken kvantitet samt hur ofta det måste fyllas på vid varje monteringsstation. Det 

största problemet är dock hur man ska transportera komponenterna. Det finns tre generella sätt 

som man brukar använda sig av vilka är; pall till arbetsstation, vagn till arbetsstation eller 

kittning (Battini, Faccio, Persona & Sgarbossa, 2009). 

   

Pall till monteringsstation  
Pall till monteringslina fungerar genom att pallar med olika komponenter finns lagrade i ett 

lager i fabriken. När en komponent behövs till en viss produktorder transporteras pallen till 

monteringslinan. När pallen är slut eller när komponenten inte behövs längre transporteras den 

tillbaka till lagret eller någon annan stans.  Den här metoden fungerar bra när produkterna är 

standardiserade och komponenterna kan användas till flera produkter. Nackdelen med denna 

metod är att pallarna tar mycket plats vid monteringslinan och att kartongerna på pallen är ofta 

ouppackade vilket betyder att montörerna behöver ödsla tid på det. En nackdel med att använda 

sig av en pall är att det är längre avstånd till komponenterna beroende på var på pallen de står 

till exempel i hörnan närmast linan i jämförelse med hörnan längst bort. Detta kan dock lösas 

med att ha pallen på en roterande platta (Battini et al., 2009). Figur 2 nedan visar 

materialförsörjningsmetoden pall till arbetsstation.  

 
Figur 2: Pall till monteringsstation (Battini et al., 2009) 

 

Vagn till monteringsstation   
I den här metoden sammanställs listor på vilka komponenter och antal som behövs vid varje 

arbetsstation. Sedan plockar lagerpersonalen ihop dessa och placerar de på en vagn som förs till 

monteringsstationen. Fördelarna med denna metod är att komponenterna är redan uppackade 
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och sorterade och vagnen tar mindre plats i jämförelse med pall till monteringsstation. Det blir 

även tydligt för montören vilka artiklar som ska användas.  Denna metod är användningsbar 

när det inte går åt en stor mängd av en artikel samt att komponenterna inte är så stora (Battini et 

al., 2009). Figur 3 nedan visar materialförsörjningsmetoden vagn till monteringsstation.  

 

 
Figur 3: Vagn till monteringsstation (Battini et al., 2009) 

Kittning till monteringslina  
Kittningsmetoden går ut på att varje komponent som krävs för att montera en produkt plockas 

ihop till ett kitt. Komponenterna är ofta färgkodade för att det inte ska ske några missförstånd 

av vilka komponenter som ska användas vid vilken monteringsstation. Kittet följer sedan med 

produkten under hela monteringsprocessen.  Vid kittning är det viktigt att inte placera alla 

komponenter helt utan ordning utan i en låda utan de ska vara placerade så att alla komponenter 

har sin förutbestämda plats (Battini et al. 2009). Figur 4 nedan visar 

materialförsörjningsmetoden kittning till monteringslina. 
 

 
Figur 4:Kitting till monteringslina (Battini et al., 2009) 

Tabell 2 nedan visar vilka/vilken materialförsörjningsstrategi som lämpar sig till olika 

batchstorlekar. 

 

   Pall till 
monteringsstation  

Vagn till 
monteringsstation  

Kitt 
till monteringsslina  

Små batcher        X  

Medelstora batcher  X  X     

Stora batcher  X        
Tabell 2: Olika materialförsörjningsmetoder beroende på batchstorlek (Egen bild, 2018-04-30) 

3.8. Jämförelse mellan bänkmontering och linjemontering  

 

Innan den första linjemonteringen började användas 1913 användes bänkmontering i industrin. 

Definitionen på en monteringslina är att ” det är ett monteringssystem där produkter rör sig 
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genom en sekvens av stationer, där varje station har den uppsättning av material, maskiner, 

verktyg, fixturer och instruktioner, som behövs för ett moment, där varje produkt processas när 

den passerar” (Baudin, 2002, s. 86). I bänkmontering stannar produkten på samma ställe och 

maskiner, utrustning och material förs till produkten istället.   

   

Även om Ford lyckades öka produktiviteten med fem gånger mer producerade produkter på 

samma tidsenhet när de införde monteringslina plus att kvalitén blir bättre så finns det tre 

vanliga anledningar till att inte införa en monteringslina: 

 

 När man har låga volymer  

 När produkten har så många olika variationer att arbetsmomenten inte är repetitiva.   

 Montörer tycker att monteringslina är outhärdligt arbete. (Baudin, 2002) 
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Tabell 3 nedan visar en jämförelse mellan bänkmontering och monteringslina där montören 
går med produkten mellan arbetsstationer när takten är 100 minuter (Baudin, 2002, s. 104) . 
 

   Bänkmontering  Monteringslina  

Resurser  Alla 
fixturer, verktyg och instruktioner 
måste finnas vid varje bänk.  

Varje station behöver 
bara fixturer, verktyg 
och instruktioner för 
det specifika 
momentet.   

Ställtid  100 minuter av montering 
innebär ett antal inställningar av 
verktyg.  

Varje station har 
konstant rätt 
inställningar.   

Logistik  Finns en risk att det inte finns 
tillräckligt med utrymme vid 
bänken för alla komponenter. 
Om det finns utrymme blir det 
antagligen trångt och det finns 
risk att man tar fel.  

Komponenter behöver 
bara finnas vid den 
station där de ska 
användas.   

Kvalitet  Det är svårt att veta vilket 
moment i monteringsprocessen 
man befinner sig i.  

Genom att montören 
förflyttar sig mellan 
olika stationer så blir 
det lättare att komma 
ihåg var i 
monteringsprocessen 
den befinner sig i.   

Golvutrymme  Arbetsbänken måste vara stor för 
att få plats med allt och det 
behövs utrymme runt omkring 
för att få plats med verktyg med 
olika inställningar.   

Det finns flera 
stationer men de 
behöver inte vara så 
stora, och behöver 
inte ställas in. En 
korridor där man kan 
transportera 
produkten behövs 
dock.   

Tabell 3: Jämförelse mellan bänkmontering och linjemontering vid 100 minuter takttid (Egen bild, 2018-04-30) 

 

3.9. Presentation av material vid monteringslina  

 

Presentationer av komponenter vid monteringsstationer är något som ofta förbises av chefer 

men har en stor inverkan på produktivitet och kvalitet.  Att ha komponenterna på för långt 

avstånd och felplacerade ökar monteringstiden för montörer vilket bidrar en högra cykeltid 

för hela monteringslinan samt att det tröttar ut personalen i onödan. Montörer ska bara montera 

och ska inte behöva ägna sig åt något annat arbete. Det är istället bättre att låta 

logistikavdelningen utföra aktiviteter som inte har med montering att göra. Komponenter bör 

placeras med ett armslängdavstånd och rätt vända mot montörerna. Att ha en vagn eller en 
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hylla bakom montören är inte att rekommendera då det spills tid på att vända sig om för att 

plocka komponenter (Baudin, 2002). 

  

Viktiga saker att tänka på vid presentation av komponenter är: 

 

 Komponenterna ska vara uppackade  

 De ska vara presenterade så att montörerna lätt kan ta upp komponenterna och placera 

de på produkten (Baudin, 2002). 

 

Enstyckspresentation  
Denna typ av presentation går ut på att endast en komponent per sort presenteras för montören. 

När en komponent har tagits bort faller nästa på plats automatiskt. Detta kan vara i form av 

lutande hyllplan som placeras framför montören eller ett lutande rullband som placeras vid 

sidan. Fördelar med denna metod är att:   

 

 Det blir mindre variation på plockningstider av komponenter  

 Eftersom komponenter presenteras på samma ställe hela tiden kan montören plocka 

utan att titta.   

 Det underlättar om man vill använda en robot för detta ändamål (Baudin, 2002). 

 

3.10. Linjebalansering  

 

Syftet med linjebalansering är att kunna uppnå den tillverkningshastighet som behövs för att 

möta kundbehovet med så få monteringsstationer som möjligt. Tanken är att fördelningen 

mellan arbetsmoment ska vara så jämnt fördelade mellan stationerna som möjligt, så att alla har 

samma tidsåtgång (Krajewski et al., 2015). 

  

Man börjar med att dela upp monteringen av komponenten i olika arbetsmoment, för att sedan 

bestämma vilka arbetsmoment som måste komma efter varandra. Detta sammanställs i en tabell 

där varje arbetsmoment får en bokstav, beskrivning, tidsåtgång och vilket moment som måste 

ha gjorts innan. När detta är klart kan man skapa ett precedensdiagram som visar 

ordningsföljden för arbetsmomenten visuellt (Krajewski et al., 2015). 

  

Nästa steg är att räkna ut den behövda cykeltiden för att tillverka en produkt för att kunna möta 

efterfrågan. Detta görs genom att ta till exempel veckoliga efterfrågan på produkten dividerat 

med antal tillgängliga arbetstimmar för att få det per timme. Genom att sedan sätta in produkter 

per timme i ekvationen c=1/r där r är produkter per timme, genom att sedan ta det svaret 

multiplicerat till exempel 60 får man hur många som behöver göras per minut. Är efterfrågan 

till exempel 2400 produkter/vecka och det finns 40 timmar tillgängliga arbetstimmar per vecka 

blir efterfrågan 60 produkter per timme.  C=1/60 är ungefär 0,0167. 0,0167 multiplicerat med 

60 = 1. Efterfrågan blir alltså en produkt per minut eller en produkt per 60 sekunder (Krajewski 

et al., 2015). 

  

För att sedan räkna ut hur många arbetsstationer som behövs så tar man den totala cykeltiden 

för att tillverka en produkt dividerat på den efterfrågade cykeltiden. Om den totala cykeltiden 

är 244 sekunder och den efterfrågan cykeltiden är 60 sekunder behöver man alltså 244/60 

= 4,067 stationer. Eftersom antalet stationer måste vara uttryckt i ett heltal och att med 

fyra stationer skulle man inte klara av efterfrågan på en produkt på 60 sekunder måste man 

avrunda uppåt till fem stationer (Krajewski et al., 2015). 
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Efter att antal stationer är uträknat kan man kolla hur effektiv lösningen är. Genom att ta den 

totala cykeltiden dividerat på antal stationer multiplicerat med cykeltiden per sekund får man 

sedan ut en procent. I exemplet ovanför blir effektiviteten 244/(5*60)= 244/300 = 81.3 %. En 

effektivitet nära 100 % kommer betyda att tidsåtgången vid stationer ligger nära den 

efterfrågade cykeltiden per station (Krajewski et al., 2015). 

  

När antalet stationer är bestämt kan man börja bestämma vilka arbetsmoment som ska göras på 

vilken station. Något som dock måste tas i beaktning är att; ett arbetsmoment kan bara bli 

tilldelat en station om dess företrädande arbetsmoment redan blivit tilldelat till en station. 

Tidsåtgången för arbetsmomentet får inte resultera i att cykeltiden för hela 

stationen överskrides. Det finns fyra olika regler som kan tillämpas när detta bestäms 

(Krajewski et al., 2015). 

  

 Längsta arbetsmoment - Man börjar med att ta det arbetsmomentet som tar längst tid och 

fyller sedan på med moment med kortare tidsåtgång.  

 Kortaste arbetsmoment - Istället för att börja med det längsta arbetsmomentet först tar man 

istället den med lägst tidsåtgång.  

 Flest efterföljande moment - Med denna regel börjar man med det arbetsmoment som har 

flest efterföljande moment. Fördelen är att man försöker behålla flexibilitet så man göra bra 

val vid de sista stationerna.    

 Färst efterföljande moment - I denna regel tar man det arbetsmoment med minst 

antal efterföljare först.   
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4. Fallstudie- Företagspresentation 

 

4.1. Kanthal 

 

Kanthal är ett företag inom värmeteknologi som grundades 1931 av Hans von Kantzow. 1997 

köptes Kanthal upp av Sandvik och blev en del av Sandviksgruppen. Kanthal finns 

representerade i hela världen och har 1100 anställda. Deras huvudkontor ligger i 

Hallstahammar i Sverige. De har produktionsenheter i USA, Storbritannien, Tyskland, Indien, 

Kina och Japan. Kanthals distributionscenter finns i Holland och de har säljenheter över hela 

världen.   

  

Kanthal tillverkar och säljer värmematerial och värmesystem för industriellt bruk. De tillverkar 

bland annat värmeelement för elektriska ugnar, värmemoduler och värmepaneler. Materialet på 

elementen är antingen i keram eller metall.  Figur 5 nedan visar ett värmeelement och 

värmemoduler. 

 

 
Figur 5: Värmeelement och värmemoduler (Kanthal, 2018-03-30) 

 

 

Kanthal i Hallstahammar  
I Hallstahammar finns det två fabriker för Production Heating Systems tillverkning. 

I Rallstaområdet ligger Rodstillverkningen, där de tillverkar stänger av keram från pulver. 

Dessa skickas sedan till den Västra fabriken där de bearbetas och slutligen monteras. I 

bearbetning ingår klippning, slipning, bockning, svetsning. Dessa bearbetningsmoment skiljer 

sig beroende på efterfrågad produktegenskap. Vissa produkter går sedan in i monteringen i den 

Västra fabriken.  

 

Figur 6: Kanthal i Hallstahammar (Kanthal 

2018-03-30)  
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4.2. Fallstudieavsnitt  

 

Nulägesbeskrivning  
I denna fallstudie har författarna studerat tre olika dimensioner av värmemoduler inom 

en monteringsprocess. Studien innefattar granskning av monteringsavdelningen med avseende 

på att kartlägga nuläget, identifiera flaskhalsar och komma med en ny monteringslayout med 

önskan om att minimera ledtid och öka produktiviteten.  

  

Orderkvantiteterna hanteras av arbetarna manuellt där de tillverkar en batch på fyra stycken 

produkter åt gången. Genomloppstiden för batchen tar idag sju dagar från det att produktordern 

skrivs ut tills att batchen kan skickas till kund.  

 

4.3. Produkten- Värmemodule 

 

I monteringen monteras ett trettiotal produkter. Produkteten som författarna har fokuserat på är 

en värmemodule och är efter monteringen redo att monteras i en industriugn.  

  

I tabell 4 nedan visas de tre olika dimensionerna av värmemodulen som författarna studerat i 

monteringen samt dess prognos för åren 2018 – 2021 i respektive storlek och kvantitet. Den 

totala volymen för dessa tre artiklar är 292 stycken år 2018.  

 

 
Tabell 4: Produktprognos (Kanthal 2018-03-30) 

 

Tabell 5 nedan beskriver antalet komponenter som används på värmemodulen. 
 

Del  Antal  

Tegel  1  

Fiber  1  

Gavelplåt  1  

Distansrör  5  

Keramikrör  3  

Element   1  

Märlor  51   
Tabell 5: Komponenter i produkten (Egen bild, 2018-04-30) 
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Värmemodulen sätts in i en industriugn, där ström sedan kopplas på för att värma upp ugnen. 

Det som bildar elementet på värmemodulen är glödzonen, tilledaren, flätan och kabelskon.  

Kabelskon används för att koppla på strömmen. Sedan leds strömmen genom tilledaren till 

glödzonen av keram. Det är glödzonen som blir varm i ugnen. Det som skiljer glödzonen mot 

tilledaren är att glödzonen är tunnare vilket gör att det blir högre resistans. Ibland kan 

glödzonen även vara i ett annat material, men på värmemodulen behövs inte det då den 

inte används för så höga temperaturer.  

 

Planering av order  
Kunden har alltid ett önskat leveransdatum som produktionsplaneringen utgår ifrån vid 

planering av order. I och med uppskalningsprojektet vill företaget gå från hantverksmontering 

till att implementera en anpassad monteringslina för att kunna möta kundförfrågan. Kunden har 

idag överseende med längre ledtider men ställer i framtiden högre krav på minskade ledtider.  

  

En order planeras in två veckor tidigast från det att kunden lagt ordern. Ledtidsmålet är uppsatt 

till fem veckor om material finns tillgängligt för operatörerna, alternativt tio veckor om 

material måste beställas. Beroende på en hög orderingången har företaget en snittledtid på 9,7 

veckor. Ledtiden är betydligt mycket högre än så många gånger pga. olika omständigheter 

vilket oftast beror på att teglet inte kommer i tid.    

  

Kunden levererar tegel och APMT-plåt, i rapporten kallat gavelplåt till företaget. Kunden är 

även leverantören av materialet. Teglet och gavelplåten skickas av kunden/leverantören som i 

sin tur fått materialet från underleverantörer.   

  

Fiber som är av typen salifiber skickas från USA till företaget. Företaget bygger upp ett 

buffertlager med elva förpackningar salifiber i lager. Av varje förpackning kan nio stycken 

värmemoduler göras. Vid underskridande av fyra stycken förpackningar i lagret görs en ny 

beställning, där ledtiden är tre veckor. 
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5. REDOVISNING AV RESULTAT  

 

5.1. Arbetet i monteringen 

 

Arbetsmomenten sker i tre rum. I produktionshallen där materialet packas upp, i fiberrummet 

där förbearbetning av fiber sker och i monteringsrummet där den huvudsakliga monteringen 

sker. Moment som enbart borde göras i fiberrummet görs i dagsläget även i monteringsrummet.  

   

Produkten transporteras fram och tillbaka mellan dessa rum med hjälp av 

skjutbara vagnar eftersom förutsättningar i form av bra luftutsug som krävs för att bearbeta 

fiber inte finns i fiberrummet, utan bara i montagerummet. 

  

I figur 9 nedan visas en överskådlig bild på de olika rummen  

 
Figur 7:Bild över monteringsrummet (Egen bild, 2018-04-30) 

Arbetet är fysiskt krävande och innefattar flera icke ergonomiska lyft, arbetspositioner och 

vridningar. Arbetsmomenten innefattar även icke värdeadderade arbetsmoment, 

omarbetningar och efterjustering vilket leder till tidskrävande arbetsmoment. 
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Det saknas redskap för att kunna hantera produkten på ett mer effektivt och ergonomiskt sätt 

vid många av monteringsstegen, där exempelvis en tidstjuv är en pelarborr som måste justeras 

manuellt flera gånger beroende på vilken produkten är. Arbetsmetoden har i princip varit 

oförändrad sedan en lång tid tillbaka då fokus inte varit på produktion utan på utveckling av 

produkten och omfattande forskning på materialegenskaper.  

  

Kunden levererar icke standardiserade produkter vilket leder till att oförutsägbara varierande 

arbetsmoment måste genomföras beroende på produktens variation. På grund av att kunden är 

leverantören har företaget accepterat att det inte är tillverkat efter ritning, men Kanthal har 

uppmärksammat kunden på detta. I processkartläggningen har detta  varit svårt att beakta då ett 

standardiserat arbetssätt inte funnits att utgå ifrån vilket därmed gjort att tidmätningarna kan ha 

blivit missvisande.  

  

Utifrån uppdraget från företaget kommer fallstudien att studera alla arbetsmomenten 

tillhörande monteringspersonalen från det att materialet hämtas in till 

monteringsrummet tills dess att transportsäkring av produkt görs. I dagsläget utför montören 

mer än bara monteringsarbete vilket tydliggörs i processens 

arbetsmomentsbeskrivning (se bilaga 1). Monteringsprocessen innehåller tolv olika 

huvudmoment som i sin tur innehåller flera undermoment, totalt 175 stycken olika 

arbetsmoment.  

 

5.2. Monteringsprocessen arbetsmoment  

 

Utskrivning av körplan, ritningar och kontroll i affärssystemet  
Arbetet i monteringen börjar med att kundordern skrivs ut från datorn i monteringsrummet. På 

orden står det vilken av de tre olika varianterna av värmemodulen som ska monteras. Utifrån 

det letar sedan montören upp ritningen för produkten och skriver ut den. Detta görs för att 

arbetarna ska i ett senare skede kunna kontrollera att måtten stämmer. Nästa steg är att 

kontrollera i affärssystemet att elementen är tillverkade. Efter det går montören och kollar så att 

allt övrig materiel finns.  

  

Bearbetning av fiber  
I detta steg går montören till fiberrummet och plockar fram och packar upp fibern. Sedan ställer 

han in sågen på 45 grader och sågar till alla fiberbitar som behövs för orden. Efter det ställer 

montören om vinkeln för att kunna såga fibern på höjden. Detta är på grund av att tjockleken 

på fibern från leverantören inte har samma mått som behövs för värmemodulen. Efter det 

placerar montören fibern på en vagn och går tillbaka till sin arbetsbänk i monteringsrummet. 

Arbetaren placerar en fiberbit i taget på en 45 graders vinklad fixtur och placerar en mall för att 

göra hålen för märlorna. Efter det borrar montören hålen. På mallen finns även markeringar för 

var slitsarna skall vara. Montören sågar slitsarna, tre spår tvärs över ena sidan. 

När värmemodulen sitter i ugnen och blir varm så börjar fibern röra på sig och slitsarnas 

funktion är att ge fibern marginal till det, annars finns risk att elementet går sönder.  

  

Fastsättning av gavelplåt  
I detta steg går montören ut i produktionshallen och hämtar tegel och gavelplåten för 

en värmemodule. Teglet väger cirka 40 kg och när montören plockar upp den från pallen så 

lyfter hen den för hand och placerar den sedan på en vagn. Sedan går arbetaren tillbaka till 

monteringsrummet och teglet placeras på en bordsram. Gavelplåten sitter fast med fyra bultar 

och muttrar var av två är placerade på gaveln och två på ovansidan. Eftersom teglet inte är 



23 (64) 

 

standardiserat och ser olika ut från bit till bit måste montören bearbeta teglet och/eller 

gavelplåten. Det är vanligt att bultarna på gaveln inte går i hålen på gavelplåten eller 

att keramikröret i mitten som går igenom teglet inte passar in i hålet på gavelplåten. Det är även 

vanligt att håligheterna i teglet inte har filats ut ordentligt, vilket resulterar i att gavelplåten inte 

passar. På grund av detta är momenten annorlunda varje gång. När gavelplåten är på plats 

placerar montören teglet på en limfixtur i upprätt ställning, som sedan spänns fast med två 

klämmor. Anledningen till att fixturen används är för att det måste vara en fem mm distans 

mellan teglet och fibern. Detta på grund av att när kunden drar och trycker 

på värmemodulen när den ska placeras/tas ut från ugnen så ska inte fibern gå sönder.   

  

Borrning av hål i fiber för keramikrör i mitten 

Detta steg görs vid monteringsbänken i monteringsrummet. Eftersom det går ett 

genomgående keramikrör i mitten av värmemodulen måste ett hål göras 

i fibret. Keramikröret används för att kunden ska kunna mäta temperaturen. Detta moment går 

inte att ha en mall till som vid håltagning för märlor för keramikröret sitter på olika ställen. 

Därför mäter operatören ut var hålet ska sitta, borrar igenom och gröper ut. Sedan måste 

montören testa så att fibern passar på teglet. Efter det lägger arbetaren värmemodule på en vagn 

och transporterar det till ett bord.   

  

Borra hål för keramikrör i tegel  
Montören tar värmemodulen med fixtur från bordet och placerar den på ett stativ och går sedan 

till pelarborren. Eftersom pelarborren används till andra produkter så måste arbetaren ställa in 

höjden på pelarborren. Fibern sitter på värmemodulen och två hål mäts ut. Sedan borrar 

montören igenom fibern så de två markeringarna syns på teglet. Efter det tar hen bort fibern 

och borrar hålen i teglet. Sedan går montören åter igen med värmemodulen och placerar den på 

bordet.   

  

Limning av keramikrör och kapning av keramikrör  
Keramikrören på sidorna är till för att fibern inte ska röra på sig för mycket när ugnen blir 

varm. Dessa limmas fast i hålen som borras i steget före i teglet. I detta moment ingår det också 

att kapa de två keramikrören till rätt längd. Montören går in i lagret och hämtar rören, går till 

sågen som är i anslutning till lagret, ställer in rätt längd och sågar. I detta moment 

sågas keramikrören för hela ordern. Efter det går montören och hämtar ett speciallim. Nästa 

steg är att fukta teglet, doppa rören i limmet och trycka dit det. Sedan penslar man i lim i 

skarven mellan keramikrör och tegel. Därefter limmas fiber på tegel. Efter detta är gjort låter 

montören limmet torka till nästa dag. Det spelar alltså ingen roll om detta moment görs i slutet 

av arbetsdagen eller i början, utan man väntar alltid till nästa dag. Detta på grund av att man 

inte vet exakt hur lång tid det tar för limmet att torka. Det är först efter detta moment som man 

kan ta bort värmemodulen från fixturen. I dagsläget finns det fyra fixturer vilket begränsar 

antalet värmemoduler som kan vara i detta steg och stegen innan.  

  

Limning av fiber mot tegel  
Momentet börjar med att man dammsuger av det rullbord som ska användas vid limningen. 

Sedan hämtas först en och sedan en andra värmemodul från bordet från det tidigare steget. 

Detta görs genom att montören lossar värmemodulen från fixturen och placerar den på en vagn 

och går sedan över till rullbordet med den. Efter det lägger montören värmemodulen på 

rullbordet. Sedan penslas det på lim på fibrerna som pressas på produkterna. En skiljefrigolitbit 

som är 45 grader på båda sidorna placeras i mellan dem.  Spännband spänns runt produkterna 

och tvingar placeras. I detta moment är det viktigt att man spänner åt spännbanden och 

tvingarna gradvis, annars finns det risk att värmemodulen glider. Innan man placerat tvinnarna 
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har man placerat en masonitskiva för att de inte ska pressa direkt på teglet. På grund av denna 

metod måste man alltid limma två produkter åt gången. Sedan låter man limmet torka.  

  

Lossning av limanordning och finjustering  
I detta steg rullar man bort rullvagnen med produkterna på till arbetsbänken. Man placerar en 

frigolitskiva på arbetsbänken som värmemodulen kan ligga på. Sedan börjar man ta bort  

tvingarna och spännbandet. Efter det rensar man masonitskivan från torkat lim. Tvingarna och 

spännbandet placerar man på en hylla på rullvagnen, men masonitskivan bär man bort till ett 

annat bord. Efter det tar man bort överflödigt lim från värmemodulen. Nästa steg är att såga 

bort två bitar från fibern genom att såga på sidorna och borra hål. Detta gör man för att man 

sedan ska kunna placera elementet i värmemodulen. Bitarna markeras för att sedan används i 

ett senare moment. Sedan tar man bort torkat lim från värmemodulen på ovansidan och fyller 

igen springor. Efter det vänder man den om och tar bort limresterna från undersidan. I nästa 

steg pillar man ut bomull som man i det tidigare momentet satt i. Efter det placerar man ett 

plastmunstycke från en limtub i mittenhålet och spacklar runt hålet, och sedan spacklar man för 

de två övriga två hålen.  Efter detta steg i processen låter man värmemodulen torka.  

 

Sågning av distansrör  
Sågning av distansrör gör man för hela ordern samtidigt. Distansrören är i två olika längder och 

det är fem på varje värmemodulen. Distansrören använder man för att kunden inte vill att 

glödzonen ska vila direkt mot fibern. Detta moment går till på samma vis som när man 

sågar keramikrören.   

 

Kapning av märlor  
Kapning av märlor gör man ute i produktionshallen då det inte finns någon 

sådan kapningsmaskin i monteringsrummet. Även i detta moment så kapar man för hela orden 

samtidigt. Anledningen till att man gör detta moment är för att märlor används även i andra 

produkter och de görs bara i två olika längder. Inget av dessa längder är rätt för värmemodulen 

och därmed måste de kapas. Märlorna, tilledaren och glödzonen är tillverkade i keram. 

 

Montering av märlor och element  
Inför nästa steg i processen börjar montören med att placera värmemodulen på ett stativ som 

har en platta som är lutad 45 grader på grund av att det ska bli lättare att föra in dem i de i 45 

graders vinkel förborrade hålen. Efter det går montören med stativet till en limstation som är 

placerad i hörnet tvärs över rummet. Limstationen drivs av luft och har ett smalt munstycke 

som gör det lätt och snabbt att fylla hålen med lim. Alternativet hade varit att använda en 

eldriven limtubspressare men detta tar mycket längre tid. Efter att detta är gjort går montören 

tillbaka till arbetsbänken. Nästa steg är att placera piggor vars funktion är att elementet ska ha 

något att vila på till dess att märlorna är på plats. Efter det placeras distansrören förutom de två 

som sitter högst upp till höger och vänster, detta på grund av att de inte kan placeras 

innan tilledaren är på plats. Nästa steg är att hämta elementet och placera ut det på teglet. 

Elementet brukar ligga på ett rullbord några meter från arbetsbänken. Efter det börjar man med 

märlorna, då doppar man en märla i taget i lim och trycker in de i ett hål, och sedan använder 

man baksidan av en skruvmejsel för att knacka in märlan den sista biten, märlorna ska precis 

snudda vid glödzonen. De två sista märlorna ska placeras i skarven 

mellan tilledare och glödzon, men eftersom det skiljer sig från gång till gång var denna skarv 

hamnar så borras hålen i efterhand, och det är mycket viktigt att de hamnar på rätt ställe. När 

detta är klart låtar man limmet torka.  
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Limma igen elementspår 
Montören börjar med att såga till fiber som ska täcka igen tilledarspåren. Detta görs för 

hela batchen samtidigt, och det krävs två bitar fiber per värmemodule. Arbetaren plockar sedan 

fram verktyg, lim och de två fiberbitarna som hen sågade och sedan avlägsnade under 

processteget lossning av limanordning. Sedan skär montören till fiberpapper som används för 

att fixera tilledaren. Efter det kontrollmäter hen så att tilledaren sticker ut tillräckligt mycket 

från gavelplåten och placerar två klämmor för att säkerställa det och tejpar ihop flätan på två 

ställen. Sen kollar montören så att fiberbitarna passar i hålen och filar till dem om de inte gör 

det. Efter det fyller man igen hålet med lim och använder en spackelspade för att jämna ut 

limmet. Sedan placerar man den stora fiberbiten och den lilla och breder ut överflödigt lim. 

Efter det placerar man fiberplast för att fylla ut hålet där tilledaren kommer ut på framsidan. 

Sedan gör man rent tilledaren från eventuella fiberplastrester. Sedan fyller man igen hålen 

vid gavelplåten och gör tar borteventuella limrester från gavelplåten.  När allt är klart låter man 

limmet och fiberplasten torka. 

  

Finjustering   
Nästa dag måste man finjustera då limmet har en tendens att sjunka in. Man fyller på lim där 

det sjunkit in. Man justerar även till andra ojämnheter som uppstått. Efter detta låtar man 

limmet torka.   

  

Transportsäkring  
Vid transportsäkring lägger man i frigolit i botten och på sidorna i trälådor och lägger sedan 

ner värmemodulen. Detta moment brukar först göras när hela orden är tillverkad.    
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5.3. Rörelse i monteringsrummet 

 

Figur 10 nedan visar montörens rörelse i rummet. Som tidigare nämnt har författarna enbart 

fokuserat på att kartlägga montörens rörelse i monteringsrummet. En stor del av montörens 

rörelse sker även utanför monteringsrummet men som inte valts att redovisas då stor del av 

momenten som sker utanför skall ingå i annan personals arbetsuppgifter i framtiden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Flödet 

 

Verktyget värdeflödesanalys har använts för att ge en fördjupad studie i flödet på 

fallstudieföretaget. Analysen kommer att påvisa flödet mellan de olika processerna (se bilaga 

2). 

 

I bilaga 3 presenteras de beräkningar som använts för att komplettera värdeflödesanalysen.  

 Figur 8:Rörelser i monteringen (Egen bild, 2018-04-30) 
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Den totala genomloppstiden är sju dagar.  Den beräknade takttiden är att operatören ska göra 

1,2 produkter per dag. Takttiden är beräknad till 295 minuter/ produkt. Detta är inte möjligt att 

genomföra då de gör produkterna batchvis.  

  

Arbetaren genomför alla processer själv och det är med hjälp av handkraftslyft. Ibland används 

lyftverktyg och rullbara bord där produkten skickas vidare tills nästa bearbetningssteg.  

 

5.5. Förbättringar och beslut efter kartläggningen av processen  

 

Nedan följer aktiviteter och bestämmelser som projektet gjort efter att värdeflödesanalysen 

presenterades för projektmedlemmarna på företaget.   

   

Utredning av torktid  
Montörerna har utfört experiment för att se hur mycket man kan få ner torktiden på limmet. 

Eftersom torktiden för efter momentet limning av fiber mot tegel är den längsta torkningstiden, 

fokuserade projektet på den. Efter att ha utvärderat olika torktemperaturer kom montörerna 

fram till att om man för in värmemodulen i en ugn på 60 grader Celsius kan man få ner 

torktiden till sex timmar. Några ytterligare experiment för att se om torkningstiden går att få 

ner ytterligare genom att höja temperaturen har inte gjorts. Inte heller har det undersökts hur 

torktiden i de övriga momenten skulle påverkas av en ugn. Montörerna har även påpekat att 

torkningstiden efter lossning och finjustering kan reduceras till cirka fyra minuter och 

torkningstiden efter märling till cirka tre minuter med användningen av en varmluftspistol. 

Anledningen till dessa två torkningstider är att det är så montörerna alltid har jobbat och istället 

för att värma med varmluftspistol har man helt enkelt börjat med nästa värmemodule . 

  

Ny limfixtur  
Den mest erfarna montören har tillsammans med en konstruktör tagit fram och tillverkat en 

limfixtur som ämnas att använda vid limning av tegel mot fiber. Fördelarna är att man inte 

behöver limma dem två och två samt att flera moment i processen har tagits bort. Nedan 

finns en tidsåtgång för limning av tegel mot fiber samt lossning och finjustering.  

 
 

Tabell 6 nedan visar tidsåtgången för montören att fixera produkten då ny design på limfixtur 

gjorts.  

  

Tegel mot fiber (två produkter)  Lossning och finjustering (Två produkter)  

Gamla metoden:1394 sekunder  Gamla metoden: 2240 sekunder  

Nya metoden: 1094 sekunder  Nya metoden: 1554 sekunder  

Sparad tid: 300 sekunder  Sparad tid:686 sekunder  
Tabell 6: Tider med ny och gammal limfixtur (Egen bild, 2018-04-30) 

Den totala sparade tiden med den nya limfixturen blir 986 sekunder.   

  

Utredning av ny leverantör av tegel  
Att hitta en ny leverantör i Sverige som kan bearbeta tegel enligt ritning undersöks. Om en ny 

leverantör åtar sig detta arbete och levererar enligt ritning innebär det att moment reduceras för 

montören, vilket skapar mer tid till produkten. Projektets önskan är även att leverantören ska 

borra hålen på sidorna i teglet som görs vid momentet borrning av hål i tegel och fiber.   
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Tillverkning mot lager  
Projektet har bestämt att de i framtiden ska börja tillverka mot lager för att få ner ledtider. Detta 

förutsätter att Kanthal kan beställa tegel direkt från den nya leverantören.   
 

Separera arbetsmoment som inte är montering  
Företaget har valt att flytta ut moment som belastar monteringspersonalen som inte inkluderar 

monteringsarbete. Dessa moment inkluderar bearbetning av fiber, sågning av keramik- och 

distansrör, kapning av märlor och sågning av fiberbitar som används vid limning av 

tilledarspår. Detta innebär att monteringspersonalen enbart behöver fokusera på montering och 

tidigare arbetsuppgifter utförs av annan personal, så som produktionspersonalen.  

   

Utredning av ett nytt lyftverktyg   
Montörerna lyfter idag produkten vid upprepade tillfällen för att kunna arbeta vidaremed nästa 

eller kunna bearbeta från olika vinklar. Ett kompatibelt lyftverktyg anpassat för olika moment 

undersöks vilket skulle innebära ett mer hållbart och ergonomiskt arbete.   
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6. ANALYS 

 

Forskningsfråga 1: Vad påverkar produktiviteten och ledtiden i en bänkmontering med 

hantverksmoment och torkningstider?  

 

Enligt Ohlager (2013) har kötid, ställtid, bearbetningstid, transporttid och väntetid påverkan på 

ledtiden. I fallstudieföretagets montering transporteras produkten bara under bearbetningstiden, 

vilket betyder att transporttid och väntetid inte har någon inverkan på genomloppstiden, och har 

där med ingen påverkan på ledtiden. Eftersom det bara är en montör är det svårt att komma 

ifrån kötid. Dock kan det diskuteras hur stor påverkan som kötiden har på genomloppstiden då 

det oftast uppkommer en torkningstid när ett monteringssteg är klart. Med 

det arbetssätt montörerna har idag så torkar alltid limmet till dagen efter. 

 

Studerar man värdeflödesanalysen (se bilaga 2) ser man att torktiden har stor inverkan på 

genomloppstiden och är anledningen till att den är sju dagar. Värmemodulen torkar vid fyra 

tillfällen i 16 timmar eller till nästa dag. Vid ett tillfälle torkar den i 40 timmar eller till 

nästnästa dag. Montören låter även värmemodulen torka i två timmar vid två tillfällen, vilket 

stämmer överens med det Ohlager (2013) säger hur bearbetningstid har inverkan på ledtid.  

 

Efter att projektmedlemmarna sätt värdeflödesanalysen påbörjade montörerna 

ett experiment för att se hur mycket det gick att få ner 40 timmars torkningstid med hjälp av en 

ugn och fick ner den till sex timmar. Detta betyder att genomloppstiden kan förkortas med en 

dag. Eftersom monteringen bara har ett skift är det svårt att utnyttja den förkortade 

torkningstiden bättre.  

 

Montörerna har påpekat att det går att korta ner den 16 timmars torktid efter lossning av 

fiber med en varmluftspistol till cirka fyra minuter. Även tvåtimmars torkningstiden efter 

märling går att korta ner till cirka tre minuter.  

 

Genom att få ner 40 timmar torktiden och 16 timmar torktiden kan man förkorta 

genomloppstiden från sju till fem dagar. Att få ner torkningstiden efter 

märlingsmomentet innebär att man kan göra momentet limning av tilledarspår direkt efter. 

Detta har dock ingen direkt inverkan på genomloppstiden då momentet limning av tilledarspår 

avslutas med en torktid på 16 timmar. Detta går emot det Aronsson et al. (2006) menar med att 

man kan integrera aktiviteter med varandra för att reducera ledtider, vilket inte möjliggörs på 

grund av torkningstiden. 

  

I dagsläget ingår förbearbetningsmoment i monteringsprocessen vilket är moment som görs av 

monteringspersonalen för hela orden samtidigt. Projektet har beslutat att dessa moment inte ska 

göras av monteringspersonalen utan ska utföras av annan personal. För att få ner ledtid menar 

Aronsson et al. (2006) att moment som inte behöver göras eftervarandra ska 

göras parallellt istället, vilket möjliggörs med projektets beslut. Värdeflödesanalysen i bilaga 2 

påvisar att montörerna kan göra förmomenten och fortfarande hinna göra huvudmomenten som 

avslutas med en torktid. Detta betyder att göra förmomenten parallellt inte har någon inverkan 

på ledtiden. Att göra moment parallellt har snarare inverkan på produktiviteten. Bilaga 6 visar 

tidsåtgången för monteringsprocessen när alla förmoment är exkluderade. Genom att ta bort 

dessa moment minskas tidsåtgången för hela monteringsprocessen exkluderat torkningstider 

från 5.59 timmar till 3.68. Omsatt till produktivitetsmått sänker man arbetstiden för att göra en 

värmemodule vilket ökar produktiviteten.  

  



30 (64) 

 

Projektets beslut att hitta en underleverantör som kan bearbeta tegel efter ritning och på så sätt 

få standardiserat tegel kommer leda till en metodförbättring. Montörerna borde då slippa göra 

hålen i gavelplåten större därför att ankarna och keramikrören i mitten inte alltid är rätt 

placerade och även övriga onödiga bearbetningsmoment till följd av detta (se bilaga 6).  

 

En metodförbättring är den nya limfixturen vilket resulterar i att tidsåtgången för dessa moment 

blir kortare (se tabell 6). Tar man bort momenten orsakas av att teglet inte är standardiserat blir 

den estimerade tidsåtgång 475 sekunder istället för 1384 sekunder, för momentet montering av 

gavelplåt. Detta stämmer överens med det Almström & Kinnander (2009) menar med att 

förbättra faktorn metod leder till ökad produktivitet.  

 

Författarna ser en klar koppling mellan utnyttjandegrad och slöserierna onödiga arbetsmoment 

respektive onödiga transporter. Detta resulterar i att montören får förflytta material onödigt 

långt vilket Liker (2009) menar är ett slöseri. Detta slöseri utförs när montören inte arbetar på 

produkten då vilket stämmer bra överens med det Almström & Kinnander (2009) beskriver för 

att öka produktiviteten genom att förbättra utnyttjandegraden. I bilaga 5 kan man se hur mycket 

montörerna rör sig i monteringsrummet under monteringsprocessen. De icke värdeadderande 

aktiviteter som finns i bilaga 6 har kategoriserats efter onödiga arbetsmoment och onödiga 

transporter. Totalt står dessa moment som är markerade som slöserier för 3457 sekunders 

cykeltid. Dessa slöserier har dock inte påverkan på genomloppstiden då montören i dagsläget 

hinner utföra momenten på en arbetsdag, trots slöserier.  

 

Vissa icke värdeadderande aktiviteter är dock inte rena slöserier då de måste göras, men tar 

onödigt lång tid att utföra. Moment som inte tillför något värde ska enligt Liker (2009) 

minimeras eller helt elimineras. Nedan följer en lista med några exempel.  
 

 Momentet "Skriva ut order" - Detta steg i monteringsprocessen görs för att se vilken 

dimension det ska vara på värmemodulen, hur många som ska tillverkas och vilka mått 

det ska vara på alla delar. Man kollar även så att elementet från produktionen är 

färdigtillverkade. Hela detta moment tar onödigt lång tid. Ordern bör inte behöva 

skrivas ut utan istället finnas lättillgänglig.  
 

 Markera fiberbitar och placera de i hörnet på arbetsbänk - Syftet med att markera 

fiberbitarna är för att veta vilken bit som hör till vilket utsågat hål vilket tar 15 

sekunder. Författarna är under uppfattningen att 15 sekunder är en lång tid för att skriva 

två siffror och sen lägga undan bitarna. Istället för att placera dem i hörnet på en 

arbetsbänk som är cirka 2,5 meter lång så borde de placeras närmare.  
 

 Vänd värmemodulen så att undersidan är uppåt - Detta moment görs för att kunna ta 

bort limrester på undersidan av värmemodulen och tar elva sekunder. Värmemodulen är 

tung och det är därför tidsåtgången är så stor. Detta moment borde kunna göras på ett 

snabbare och smidigare sätt och med mindre ansträngning.  
 

 Leta och placera ugnspapper - Detta ugnspapper placerar i limfixturen för att den inte 

ska bli så kladdig av limmet. Slöseriet i detta moment är att leta efter ugnspapper.  
 

 Placera tvingar på ett stativ en meter bort - Två av tvingar används för att 

fixera värmemodulen ovanifrån. Tvingarna måste sedan tas bort vilket inte är ett slöseri 

i sig, men att placera de på ett stativ en meter bort är en onödig rörelse.   
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 Lägg tillbaka element på vagn - Montörerna testar först så att elementet passar. När den 

är testad så lägger montören tillbaka den på en vagn ca 1 meter bort vilket tar åtta 

sekunder. En stor del av dessa åtta sekunder är att gå över till vagnen för att placera 

den.  

 

Slutligen kan författarna konstatera att det som påverkar produktiviteten i en bänkmontering 

med många hantverksmoment och torkningstider är metod och utnyttjandegrad.  

Att lägga ut arbetsmoment som inte är monteringsmoment på annan personal påverkar inte 

ledtiden i dagsläget, eftersom montörerna idag har tid för att göra dessa moment. Genom att 

lägga ut det på någon annan ökar montörens produktivitet då montören kan göra mera av de 

andra momenten per dag. Det som har påverkan på genomloppstiden som i sin tur har påverkan 

på ledtiden i en bänkmontering med hantverksmoment och torkningstider. 

  
 

Forskningsfråga 2: Hur utformar man arbetsprocessen för en monteringslina med syfte att öka 

produktiviteten och sänka ledtiden i en montering med hantverksmoment och torktider?  
 

Vid syfte att utforma arbetsprocessen för en monteringslina har författarna utgått ifrån vad som 

påverkar produktivitet och ledtid i forskningsfråga 1. När man formar en process menar Rother 

et al. (2003) att man skall fokusera på de aktiviteter som tillför något värde till kunden för att 

bli ett mer produktivt företag. De aktiviteter som inte tillför processen något värde skall 

minimeras och de aktiviteter som är slöseri skall helt elimineras (Liker, 2009). 

 

Idag tillämpar företaget bänkmontering, vilket Baudin (2002) menar är när material, maskiner 

och utrustning förs till monteringsbänken. Företaget utför huvudsakligen alla arbetsmoment vid 

montörernas arbetsbänk. Vissa moment utförs inte vid arbetsbänken då maskiner och limstation 

inte är mobila.  

 

Företaget har kommit fram till att de vill gå från bänkmontering till att implementera en lina. 

Enligt Jonsson & Mattsson (2016) lämpar sig ett linjeproduktionsupplägg bäst när man har 

höga produktionsvolymer och få produktionsvarianter, vilket leder till att genomloppstiderna 

kan förkortas och produktiviteten öka. I företagets fall ökar produktvolymerna där de vill kunna 

möta kundbehoven med en minskad ledtid, vilket skulle göra att linje 

utformat produktionsuppläggning skulle lämpa sig bra.  

 

Eftersom kunden är en sådan viktig kund har projektet bestämt att de i framtiden ska börja 

tillverka mot lager för att få ner ledtider, vilket stämmer överens med det Ohlager (2013) menar 

snabbt kunna skicka en produkt utifrån inkommande kundorder. Tillverkningsvolymen baseras 

på kundernas årsprognos. I företagets fall är produkten i en förändringsprocess och att 

producera mot lager innebär en risk. En risk är att man överproducerar vilket innebär att man 

producerar mer än vad kunden efterfrågar vilket Liker (2009) också konstaterar är ett slöseri. 
 

  

Enligt Baudin (2002) är presentation av material i en monteringslina något som har stor 

inverkan på produktiviteten. Det kan handla om att montören har material för långt ifrån sig 

eller felplacerade vilket ökar cykeltiden. Avståndet till produkter skall finnas inom en 

armlängds avstånd. Baudin (2002) menar också att montören enbart skall ägna sig åt 

monteringsarbete och inte något annat. Det skall istället utföras av annan personal, inom någon 

logistikavdelning. Arbetsmomenten för monteringspersonalen innefattar idag arbetsuppgifter 
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som inte innebär montering vilket är en stor tidsförlust, (se bilaga 1) som i forskningsfråga 1 

tidigare nämnts samt onödiga rörelser (se bilaga 5). 

  

  

Baudin (2002) jämför fördelarna med linjemonteringen jämte bänkmontering vid en takttid på 

100 minuter. Vid linjemontering går montören med en produkt längs en lina uppdelad i 

stationer. Det blir då lättare för montören att komma ihåg var i processen hen befinner sig då 

den går med produkten mellan olika stationer, vilket god inverkan på kvalitén. Golvutrymmet 

behöver inte vara lika stort som vid en bänkmontering då monteringsprocessen är uppdelad på 

olika stationer vilket gör att montören inte behöver känna sig uttråkad som vid bänkmontering. 

Till skillnad från bänkmontering där montören måste ha allt presenterat vid bänken. Fördelen 

med en monteringslina är att verktyg och instruktioner enbart behöver finnas vid stationen där 

momenten utförs. Verktygen kan då ha rätt inställning från början. Detta skulle resultera i att 

montören inte behöver plocka fram verktyg innan varje arbetsmoment.  

 

I dagsläget spenderar montörerna tid på att leta efter verktyg vilket markerats som onödiga 

arbetsmoment i momentlistan (se bilaga 6). Genom att tillämpa 5S för att få en bättre rutin för 

hantering av verktyg skulle detta slöseri kunna elimineras.  

 

Eftersom företaget vill ha en monteringslina ställs det krav på att få kontroll över takttiden.  

Krajewski et al. (2015) menar att linjebalansering är det bästa sättet för att kunna uppnå den 

tillverkningshastigheten och produktivitet som behövs för att möta kundbehovet med så få 

monteringsstationer som möjligt. Tanken är att arbetsmomenten skall vara så jämt fördelade 

som möjligt, så att alla har samma tidsåtgång. Krajewski et al. (2015) menar att genom att få 

koll på takttiden identifieras nödvändiga åtgärder för att eventuellt balansera om flödet så att 

alla medarbetare kan vara sysselsatta enligt den. Detta förebygger väntetider, och att produkter 

i arbete byggs upp 

  

Då företaget vill implementera en lina i monteringsprocessen, måste materialförsörjningen ske 

på ett effektivt sätt. Battini et al. (2009) menar att det finns tre olika sätt att använda sig av, pall 

till monteringslina, vagn till arbetsstation eller kittning. Att använda sig av pall till 

monteringslina innebär en stor tillgängliga yta vid monteringslinan men är fördelaktiga om den 

används på en roterande platta där arbetarna slipper sträcka sig efter materialet.  
 

Vid implementering av en lina i monteringsprocess, ställs det krav på att materialförsörjningen 

ske på ett effektivt sätt. Battini et al. (2009) menar att det finns tre olika sätt att använda sig av; 

pall till monteringslina, vagn till arbetsstation eller kittning.  

 

Att använda sig av pall till monteringslina innebär att det måste finnas en stor tillgängliga yta 

vid monteringslinan men i monteringen är ytan begränsad och om företaget skulle producera 

enligt sin takttid på 1,2 produkter om dagen skulle en pall inte behövas. 

 

Något som istället lämpar sig bra i Kanthals fall är att använda sig av kittning vilket Baudin 

(2002) menar lämpar sig om komponenterna inte är så stora. Vid kittning skall komponenterna 

som skall användas plockas ihop till ett kitt och följer med produkten under 

förädlingsprocessen. Det bygger på att komponenterna har sin förutbestämda plats i lådan som 

de är placerade i. Kittet ska finnas framför montören vilket leder till att tidigare identifierade 

slöserier undanröjs. 
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Vissa av komponenterna som används är så stora att de inte lämpar sig för att kitta, vilket gör 

att vagn till monteringsstation är en bättre lösning.  
 

I dagsläget saknar monteringen ett standardiserat arbetssätt. Liker (2009) menar att detta lägger 

grunden till att kunna arbeta med ständiga förbättringar. Detta skulle i sin tur ha en positiv 

påverkan på produktiviteten.  

 

Slutligen kan konstateras att utformning av arbetsprocessen för en monteringslina med syfte att 

öka produktivitet och sänka ledtid görs genom att; fokusera på processer som tillför värde, 

effektiv materialförsörjning, tillverka mot lager, placera verktyg och material lättillgängliga vid 

de arbetsstationer där ska användas, införandet av 5S och standardiserat arbetssätt och 

linjebalansera för att sysselsätta montörerna enligt takttiden.  
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7. LÖSNINGSFÖRSLAG FÖR MONTERINGSLINA  

 

Författarna har baserat sitt lösningsförslag på svaren från forskningsfrågorna.  

 

7.1. Materialförsörjning  

 

I dagsläget går montören och hämtar material som sedan används i processen (se bilaga 6), som 

är utmärkta slöserimoment. Ett förslag till detta är att material skall komma kittade till stationer 

där material adderas till produkten. Små komponenter som distansrör, keramikrör och märlor 

skall komma som kitt och följa med produkten i förädlingsprocessen. Större komponenter som 

gavelplåt, element och fiber skall komma med vagn till respektive station där materialet skall 

plockas av och placeras på lämpligt ställe. Figur 11 nedan visar en bild på hur 

materialförsörjningen till processerna skulle kunna gå till. 

 

 
Figur 9:Materialförsörjningen till respektive station i processen (Egen bild, 2018-04-30) 

 

7.2. Presentation av material och verktyg  

 

Slöserier har uppdagats då montören sträcker sig, går och letar eller går och hämtar verktyg. 

Materialet vid arbetsstationerna skall presenteras lättillgängligt för montören med max en 

armlängds avstånd. Verktygen skall finnas lättillgängliga och ha en bestämd plats vid varje 

monteringsstation. Vid linans början kan ett lyftverktyg vara lämpligt för att kunna få upp 

produkten på monteringsvagnen   

  

7.3. Vagn för monteringslina  

  

Värmemodulen montören arbetar med är tung och idag ingår det i montörens arbete att lyfta, 

vrida och vända på den. För att lätt och på ett ergonomiskt hållbart sätt kunna transportera 
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produkten mellan stationerna lämnas ett förslag på en monteringsvagn (se bilaga 7). Vagnen 

ska vara placerad på räls i midjehöjd som kopplar samman arbetsstationerna i linan.  

 

7.4. Linjebalansering  

 

Utifrån ovanstående förbättringar har författarna estimerat den nya tidsåtgången för momenten 

(Se bilaga 8). Dessa tider ligger till grund för linjebalanseringen.  

Linjebalanseringen säger att det bara behövs en arbetsstation (se bilaga 9). Baudin (2002) säger 

att om man har hög takt, som i det här fallet när takten är på 295 minuter kan man fortfarande 

dela upp en monteringsstation i flera, vilket författarna har gjort.    

 

7.5. Arbetsmetod 

 

Montörerna ska jobba enligt arbetsmetoderna standardiserat arbetssätt och 5S.  

 

Monteringslinan kommer att bestå av fem arbetsstationer. Anledningen till antalet stationer 

beror på att det är fyra torkningstider. Efter station 2 skall det finnas en ugn (se figur 11). Vid 

varje arbetsstation kan man göra klart momenten i en arbetsstation och sedan låta den torka. 

Monteringslinan är utformad där montören slipper lyfta, leta verktyg och undvika onödiga 

rörelser. Monteringslinan gör så att montören har verktyg och material nära till hands och 

underlättar arbetet och bidrar till ökad produktivitet.  

  

 

Arbetsupplägg 
Tanken är att montören skall börja med momenten i arbetsstation ett på en värmemodule vilket 

avslutas med en torkningstid. Sedan går montören till den efterliggande arbetsstationen och 

utför arbete på en annan värmemodule, där den stationen också avslutas med en torkningstid. 

Detta upprepas i vidare steg där alltid en produkt finns vid varje arbetsstation. När alla 

arbetsstationer är klara i linan går montören till den första arbetsstationen igen och upprepar 

momenten för första arbetsstationen för ytterligare en värmemodule . Nästa dag upprepas 

proceduren men då görs momenten för två värmemoduler i station 2. Eftersom den uträknade 

takttiden är 1,2 produkter per dag och det finns fem stationer betyder detta att man kan få ut 

en värmemoduler per dag förutom på den femte dagen då man kommer få ut två. Det innebär 

att det kommer vara sex produkter i arbete hela tiden Det är viktigt att aldrig tömma linan, 

vilket betyder att det inte finns några produkter vid varje arbetsstation vilket gör att det tar fem 

dagar innan man har fyllt linan igen. Eftersom att detta innebär att företaget kommer 

överproducera och skapa lager, uppfyller linan syftet med att företagets vill ha kortare ledtider 

till kund.  
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7.6. Layout för monteringslinan  

 

I figur 12 nedan presenteras den tänkta layouten för monteringslinan.  

 
Figur 10:Ny monteringslayout (Egen bild, 2018-04-30) 
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8. DISKUSSION 

 

Författarna anser att svaren på forskningsfrågan om vad som påverkar produktivitet går att 

tillämpa i en annan montering. Vidare skulle svaren för forskningsfråga 2 också gå att tillämpa 

i en annan montering. Det som dock inte går att tillämpa på alla monteringar är svaret på 

forskningsfråga två, där det enbart är torkningstiderna som påverkar ledtiden.   

 

I förslagen på utformningen av arbetsprocessen för en monteringslina och layouten har 

författarna tagit hänsyn till monteringsrummet golvyta. Projektet har givit kapital för att kunna 

investera i de lösningar projektmedlemmarna har kommit fram till. Med detta sagt anser 

författarna att förslagen är realiserbara.  

 

Författarna har gett förslag på en arbetsprocess för en monteringslina vilket skulle innebära att 

företaget kommer att producera efter en takttid baserat på kundens prognos istället för mot 

kundorder. I och med att Kanthal har valt att producera mot lager medför det en risk för 

överproduktion om det visar det sig att kunden inte behöver lika många produkter som i 

prognosen. En annan risk är att kunden är i en förändringsprocess av produkten. Skulle 

Kantthal välja att producera mot lager och produkten ändras så förloras en försäljningsintäkt. 

Skulle kunden komma fram till en standardiserad produkt, skulle detta innebära att Kanthal 

skulle kunna skicka direkt från lager, vilket har positiv inverkan på ledtid mot kund.  
 

Författarna anser att processkartläggning och tidsstudier var bra metoder för att få en djupare 

förståelse för momenten i monteringen och tidsåtgång. Eftersom författarna har behövt lägga 

mycket tid för att förstå monteringsprocessen så fanns det inte tid för att göra en mer 

omfattande tidsstudie. På grund av detta och det faktum att det inte finns något standardiserat 

arbetssätt skulle det kunna påverka ifall en ny studie skulle genomföras. Författarna tror dock 

inte att det skulle få någon större inverkan på resultatet. Att det är torkningstiderna som 

påverkar ledtiderna är uppenbart, att det som påverkar produktiviteten är slöserier och att 

montörerna gör arbete som inte är monteringsarbete är också uppenbart. Det är också det 

sistnämnda som har störst påverkan på tidsåtgången för hur de monterar en värmemodule idag, 

men även slöserierna har en betydelsefull inverkan. Om några andra gjorde om studien och 

tidsåtgången för olika moment blev olika så skulle det med andra ord vara uppenbart vad som 

har påverkan på ledtid och produktivitet. Något som skulle kunna ha påverkan på resultatet är 

det faktum att författarna medvetet valt att inte studera hur mycket av montörernas tid som går 

åt till personlig tid. Hade studien genomförts av några andra som inte gjort denna avgränsning 

hade deras resultat sätt annorlunda ut. Dock hade inte det lett till att tidsåtgången för en 

värmemodule hade minskats utan enbart att de skulle kunna göra fler på en arbetsdag.  
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9. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

 

9.1. Slutsats 

 

Syftet med detta arbete är att hjälpa företaget att få koll på det nuvarande momenten inom 

monteringen med avseende på tidsåtgång, komma med förbättringsförslag för att kunna 

öka kapaciteten och sänka ledtiden i sin montering, samt förslag på layout för monteringslina. 

Företaget har inte satsat på att effektivisera sina flöden. Utifrån detta formade författarna sina 

forskningsfrågor. Genom att göra en litteraturstudie, tidsstudie och processkartläggning har 

författarna kunnat besvara sina forskningsfrågor. 

  

Författarna har kommit fram till att det som har påverkan på ledtid är torkningstider. Det som 

påverkar produktivitet är metod och utnyttjandegrad samt arbetsmoment som inte är 

monteringsarbete.  

 

Arbetsprocessen för monteringslina bör utformas för att öka produktivitet och sänka ledtid 

genom att producera mot lager, ha verktyg och material lättillgängliga, använda sig av 

materialförsörjningsmetoderna vagn till monteringslina och kittning samt införa 5S och 

standardiserat arbetssätt. 

 

Författarna har gett ett förslag på en monteringsvagn för att kunna transportera värmemodulen i 

monteringslinan, en monteringslayout som innehåller fem arbetsstationer där varje station 

avslutas med en torkningstid. Författarna har gett ytterligare förslag på arbetsupplägg, 

arbetsmetod, materialförsörjning samt presentation av material.  

 

De processer som identifierades som de största flaskhalsarna i monteringsavdelningen är 

torkningstiden. Genom att implementera den nya linan med en ny torkugn kan företaget få ut 

en produkt per dag samt två var femte dag vilket gör att de producerar efter takten som är 1,2 

per dag. Detta till skillnad från innan då man kunde få ut fyra stycken efter sju 

dagar. Genomloppstiden har sänkts från sju till fem dagar. Att producera mot lager resulterar i 

att man kan skicka produkten direkt när kundordern kommer in.  

 

Enligt kapacitetsuträkning, baserat på att en montör arbetar sex timmar per dag med 

montering, hade monteringen en kapacitet att producera 16 värmemoduler på två veckor. Med 

detta förslag skulle det vara möjligt att producera tre stycken produkter per dag, baserat på 

samma arbetstid, vilket skulle betyda att kapaciteten höjs från 16 till 30 stycken produkter på 

två veckor. 

 

 

  

 

 

9.2. Rekommendationer  

  

Rekommendationer från studien som har utförts på fallstudieföretaget är att ta vidare hur en 

torkningsugn skulle kunna påverka de andra långa torkningstiderna. Eftersom den kräver en 

investering så behöver avskrivningarna täckas av effektivitetshöjning. Att göra kalkylen har 

inte ingått i uppgiften, men skulle kunna vara något för ett senare arbete.  
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Fallstudieföretaget bör fortsätta arbetet kring att hitta ett standardiserat arbetssätt för alla 

medarbetare, för att få bättre koll på momentens tidsåtgång samt för att kunna påbörja ständiga 

förbättringar.   

  

En annan rekommendation är att företaget bör kontinuerligt se över ergonomi och arbetsmiljö 

samt hitta alternativa metoder och arbetssätt som underlättar montörens arbetsbelastning. 

 

Rekommendationer anknytande till projektet är att involvera någon med en bred kunskapsbank 

och gärna tidigare erfarenheter från en teknik och maskinbransch för att synliggöra möjligheter 

till investering av nya maskiner och verktyg. 

 

Företaget bör även lägga större vikt på att gå från idé till implementering och involvera 

operatörerna mer i förbättringsarbetet. Detta skulle leda till en mer kreativ process och skulle få 

dem att känna sig behövda och värdefulla. 

   

Ett förslag som skulle underlätta orderplaneringen utan att orderplaneraren behöver springa 

ner i monteringen för att se hur det ligger 

till, är att införskaffa ett smartare elektroniskt system där varje operatör har ett kort som scanna

s av när man startar en order, och går vidare till nästa station när den slutförs. Detta skall ske i 

en display placerad vid start av linan och vid varje arbetsstation. På så sätt kan orderplaneraren 

lätt följa produktens väg från start till stopp. Något som även skulle kunna införas på displayen 

är att med montörens kort kunna komma åt den önskade ritningen för produkten vid behov. 

Detta är något som i dagsläget skrivs ut i pappersformat och tas med till monteringsbänken. 

Tiden för utskrift tar idag hela 20 minuter vilket displayen skulle kunna reducera.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1-Momentbeskrivning nuläge 

I den första kolumnen är huvudmomenten färgade i orange och innehåller alla aktiviteter i 

dessa moment. I den andra kolumnen står cykeltiden för varje aktivitet. I den tredje kolumnen 

står de cykeltider som är värdeadderande. Om det är någon aktivitet som görs batch-vis, som 

till exempel sågning av fiber, så är cykeltiden dividerad med antalet för att få värdeadderande 

tid per produkt. I den fjärde kolumnen står de tider som är icke värdeadderande.  

 

Aktivitet: 
Cykelt
id 

Värdeaddera
nde 

Icke 
värdeaddera
nde 

Skriv ut order       

Kontrollera kör-plan, skriv ut ritning 593   593 

Leta efter PDF-fil med ritning 128   128 

Skriva ut ritning då mått saknas 300   300 

Kontrollera om material finns  425   425 

Kontroll i Movex om produkter till ordern är klar 594   594 

Bearbeta fiber       

Öppna förpackning  123   123 

Kontroll på ritning  27   27 

Ställa in verktyg 45 grader 55   55 

Mäta och markera 41   41 

Ställa in såg  63   63 

Såga fiber 45 grader  90 11,25   

Ställa in med verktyg, skiftnyckel och såg 176   176 

Dubbelkontrollera passform 84   84 

Mäta, justera såg  58   58 

Såga, kontrollera 8st behöver separeras 450 56,25   

Städa 123   123 

Ställa på vagn  26   26 

Köra ut vagn till bearbetningsbord i montering 63   63 

Hämta mall för märlor 84   84 

Placera mall för märlor 144 144 150 

Justera borr och storlek  32   32 

Håltagning för märlor 1 st. fiber 251 251   

Dammsuga 30   30 

Håltagning för märlor 246 246   

Såga slitsar 113 113   

Fastsättning av gavelplåt       

Hämta tegel och gavelplåt 311   311 

Kontrollmäta tegel 32   32 

Plocka gavelplåt 10   10 

Fila till hålighet i tegel 38 38   
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Kontrollera att skruvarna går i 60   60 

Skruva fast de två skruvarna på ovansidan 110 110   

Kontrollera att keramik-röret passar i hålet 15   15 

Skruva fast skruvarna på sidan  114 114   

Kontrollera vinklar, mått 120   120 

Placera tegel i fixtur 87 
 

87 

Kontrollera vinklar 81 
 

81 

Skruva bort gavel, kontrollera mått 60   60 

Bearbeta hålen på gaveln på gavelplåten 182 182 
 Skruva tillbaka gaveln 82   82 

Kontrollera i fixtur 28   28 

Sätta fast teglet i fixtur med klämmor 54   54 

Borrning av hål i fiber för mitten-keramikrör       

Markera hål med penna 21   21 

Mät ut 54   54 

Ta bort fiber med hålpipor 130   130 

Borra hål med handborr 58 58   

Kontrollera att fibern passar i teglet 93   93 

Mäta så att det är rätt längd på tegel + fiber 123   123 

Såga till fiber i fiberrummet 181 181   

Borrning av hål i fiber + tegel för de två keramik-rören på 
sidorna       

Mäta hål keramik-rör (pelar-borr) 36   36 

Justera borr och storlek  27   27 

Placera tegel med fiber på 22 22   

Justera tegel med fiber för att centrera borr 19   19 

Borra hål nr 1 28 28   

Centrera borr för hål nr 2 26   26 

Borra hål nr 2 32 32   

Dammsuga 10   10 

Ta bort fiber  4   4 

Borra hål i tegel hål nr 1 17 17   

Borra hål i tegel hål nr 2 14 14   

Limning av keramik-rör i tegel       

Lägga fixtur med tegel på bordet  60   60 

Hämta superlim #3000  88   88 

Hämta keramik-rör 54   54 

Gå till kapmaskinen 17   17 

Kapa keramik-rör 4 st (2 per värmemodule) 90 45   

Spruta vatten i hål 5 5   

Ta fram pensel 7   7 

Trycka ner rör och pensla med lim 93 93   

Torktid 16h 57600 57600   
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Limning av fiber på tegel 2 st.        

Skruva fast lyftverktyg på gavelplåt 120   120 

Dammsugning av rullbord 14   14 

Hämta frigolit + spånskiva 63   63 

Hämta tvingar 16   16 

För vagn till lyftanordning 13   13 

Lyfta på tegel nr 1 på vagn 62   62 

Skruva av lyftverktyg 18   18 

Hämta fibern 11   11 

Testa om fiber passar på tegel 54   54 

Hämta distans 10   10 

Dammsuga fiber + tegel 15   15 

Hämta bomull 11   11 

Trycka in bomull i keramik-rör 10 10   

Fukta fiber + tegel inför limning 12 12   

Hämta lim  22   22 

Hämta spackelspade 24   24 

Spackla limmet på fiber 72 72   

Sätt fast fibern på teglet och tryck till 10 10   

Ta bort lim från hål 12   12 

Dra vagn till limstation 30   30 

Limma  22 22   

Fixera tegel 11   11 

Pensla ut lim 5 5   

Gå till ingången och hämta stativ 18   18 

Hämta tegel nr 2 vid bordet vid pelaren 21   21 

Justera hålet i fiber 2 28   28 

Hämta bomull 10   10 

Tryck in bomull i keramik-rör 9 9   

Kolla om fiber 2 passar på tegel 2 16   16 

Justera hålen i fiber för att passa tegel 2 119   119 

Fixera tegel  15   15 

Ta bort fibern 4   4 

Dammsuga tegel (gjordes vid pelar-borr) 6   6 

Spackla limmet på fiber 79 79   

Pensla lim i hål och skarvar 32 32 
 Placera stativet framför vagnen där tegel 1 ligger 6   6 

Lyft upp tegel nr 2 på vagn  5   5 

Placera den mot tegel nr 1 23   23 

Lägg plankor och spånskiva ovanpå teglet 8   8 

Tvinna fast planka i teglet 4 st.  56   56 

Placera spännband och spänn åt runt teglet 117   117 

Hämta långa tvingar och spänn fast på långsida 119   119 
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Spänna åt alla tvingar  65   65 

40h torktid 
14400

0 144000   

Lossning och finjustering        

Hämta vagn med de två limmade värmemodulerna 20   20 

Ta bort tvinnar 50   50 

Rensa plankor från limrester + dammsug 112   112 

Ta bort spännband 28   28 

Ta bort lim från tunn träskiva 23   23 

Hämta frigolit (som placeras på arbetsbänk) 66   66 

Placera tegel på arbetsbänk 20   20 

Rulla bort vagn 15   15 

Ta bort lim från en annan tunn träskiva 24   24 

Kontrollera mått 6   6 

Ta bort överflödigt lim (241-247)       

Sandpappra 22 22   

Spackla undersidan (där tilledaren är) 19 19   

Dammsuga undersidan 23   23 

Fukta med vatten + såga ena sidan 28 28   

Hämta borr 21 
 

21 

Borra till hål 1 15 15   

Såga andra sidan 20 20   

Borra hål 2 16 16 
 Rensa hål från fiber med fil 29 29 
 Dammsuga 32   32 

Markera utsågade bitar med nr 10   10 

Pensla lim 56 56   

Spackla fiberplast på fiber på kanterna jämnar ut 
springorna 64 64   

Pensla vatten för att det ska smälta 21 21   

Ta bort rester på ovansidan med spackelspade + hammare 144 144   

Vänd på värmemodulen 26   26 

Spackelspade + hammare ta bort lim ovansidan 32 32   

Dammsuga 8   8 

Sandpappra 18 18   

Dammsuga 13   13 

Skära ut limrester från mittenhål 25 25   

Pilla ut bomullstuss 65   65 

Fukta mittenhål med vatten 7 7   

Placera plastpryl i mittenhål 3   3 

Spackla mittenhål med fiberplast, spackla runt plastprylen 120 120   

Spackla igen 2 hål som håller fibern på plats i sidled 40 40   

Hämta vagn och placera teglet på den igen 30   30 
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16h torktid 57600 57600   

Kapa distansrör för 8 värmemoduler       

Hämta keramik-rör 85     

Förbereda såg 83     

Såga 90     

Sortera och para ihop 131     

Kapa märlor för hela orden (8 värmemoduler) 3600 450   

Märla       

Ställa på vagn 88   88 

Fukta tegel  10 10   

Hämta tilledare 16   16 

Hämta teströr 15   15 

Lägg på keramik-rör + piggor 28   28 

Kolla om tilledare passar 19   19 

Lägg tillbaka tilledare på vagn 8   8 

Plocka bort keramik-rör+ piggor 16   16 

Transportera stativ med element till limstation 42   42 

Spruta lim i hålen (görs vid limstation) 90 90   

Transportera tillbaka element 35   35 

Blanda lim 118   118 

Ta bort överflödigt lim 32 32   

Sätta fast piggor 35 35   

Sätta fast keramik-rör 29 29   

Hämta + placera tilledare 30 30   

Märla (inkl. knacka i märlorna med baksidan av en 
skruvmejsel) 660 660   

Borra för märlor vid gränsen mellan tilledare och glödzon + 
märla 211 211   

2h torktid (Kan ersättas med en varmluftspistol i 3 
minuter) 7200 7200   

Limma igen tilledarspår       

Såga till fiberbitar för att täcka igen tilledarspåren för 8 
värmemoduler 450 450   

Plocka fram verktyg, lim 400   400 

Skära till fiberpapper 62 62   

Placera små fiberpapper för att låsa tilledaren 60 60   

Kontrollmäta  29   29 

Placera klämmor vid slutet av keramik-rör 15   15 

Tejpa fast strömsakerna på två ställen 56   56 

Placera små fiberbitar och justera (utfyllnad) 2 st. 95 95   

Fukta tegel  30 30   

Kontrollera att fiberränna passar + fila om så behövs nr 1  65   65 

Kontrollera att fiberränna passar + fila om så behövs nr 2 62   62 
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Limma ränna + använd spackelspade för att det ska bli slätt 
nr 1 120 120   

Limma ränna + använd spackelspade för att det ska bli slätt 
nr2 126 126   

Placera fiberbitar + bred ut rester nr 1 92 92   

Placera fiberbitar + bred ut rester nr 2 94 94   

Placera lilla fiberbiten + bred ut rester nr 1 ovansida 59 59   

Placera lilla fiberbiten + bred ut rester nr 2 ovansida 63 63   

Baksida, fyll ut med fiberplast vid de små hålen och spackla 
nr 1 120 120   

Baksida, fyll ut med fiberplast vid de små hålen och spackla 
nr 2 116 116   

Pensla med vatten för att göra rent runt tilledare nr 1 29   29 

Pensla med vatten för att göra rent runt tilledare nr 2 33   33 

Ta bort överflödigt hål kring tilledarhål på gavelplåt + 
pensla och gör rent 120 120   

Torka 16h 57600 57600   

TORK, låt stå i 2 h innan förflyttning.        

Ställa över på torkbänk  60   60 

Finjustering 1800 1800   

Torka 16h 57600 57600   

Transportsäkring       

Sandpappra, kontrollmät, tvätta 235 235   

Kapa till frigolit till transportsäkring  240   240 

Transportsäkra 154   154 

Transport till packning tills nerlagd i låda  180   180 

        

Totaltid sekunder 
40171

2 389476,5 8329 

Totaltid minuter 
6695,

20 6491,28 138,82 

Totaltid timmar 
111,5

9 108,19 2,31 

        

Totaltid utan torkningstider sekunder 20112 7876,50 8329,00 

Totaltid utan torkningstider minuter 
335,2

0 131,28 138,82 

Totaltid utan torkningstider timmar 5,59 2,19 2,31 
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Bilaga 2-Värdeflödesanalys nuläge 

Värdeflödesanalys nuläge är baserad på tider från bilaga 1.  
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Bilaga 3-Beräknade värden till värdeflödesanalysen 

 

 

  

  

Beräknat kunders behov per dag, se tabell nedan.  

Produktionsmängd (2018)  292 stycken produkter  

Kunders behov (per månad)  292/12= 24,3333333 produkter/månad   

Kunders behov (per vecka)  24,333333/4= 6,08333333 produkter/veckan  

Kunders behov (per dag)  6,08333333/5= 1,21666667 produker/dag  

  

Beräknad takttid, se tabell nedan  

Takt tid = tillgängliga arbetstid/kunden dagliga 

efterfrågan   

360/1,21666667= 295,89041  

Avrundad tid   296 minuter/produkt  

 Sammanfattad tabell över viktiga värden, se tabell nedan   

Produktionsmäng (2018)  292 produkter  

Takttid   295 minuter/produkt (beräknat)   

 Den personliga tiden är en uppskattning samt att arbetstidens start och stopp då operatören har 

tillåten flextid.   

 Produkter i processen:   

Orderbatch: 2 produkter (varierar beroende på om det är ett förberedande moment eller inte)  

  

Beräknad värden till VSM  

Ställtid: 3,5 h (beräknat utifrån moment innan man börjar montera)    

Totala processtiden: 3,5h + 114h= 117,5h (Total Cykeltid + total ställtid)  

Skift  1  

Arbetstid  07:30- 15:30  

Total arbetstid  8h  

Rast  75 minuter  

Personlig tid   45 minuter  

Tillgänglig arbetstid (timmar)  6h (total arbetstid - (raster+ personlig tid))  

Tillgänglig arbetstid  (minuter)  360 minuter  
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Bilaga 4 – Kapacitetsuträkning nuläge 

Kapacitetsuträkningen är baserad på tidtagningar från Bilaga 1- Momentbeskrivningar nuläge. 

Författarna har utgår från att en montör har sex timmars tillgänglig arbetstid. Sex timmar 

arbetstid resulterar i 21600 sekunder som syns som -21600 utan bakgrundsfärg. Cellen under 

den visar hur många sekunder som återstår när dagens moment har lagts in och har 

bakgrundsfärgen ljust grönt. Cellen bredvid visar totala summan på tidsåtgången för alla 

moment och har färgen grönt. Summan för till exempel förarbete fiber är uträknat som antal 

multiplicerat med cykeltid plus ställtid. Författarna har fyllt upp med så många moment som 

möjligt under montörens arbetstid för varje dag och har tagit hänsyn till att momenten måste 

göra i en viss ordning. Författarna även har även tagit hänsyn till att det bara finns fyra 

limfixturer. Kapacitetsuträkningen visar att dag tio kan man få ut 16 värmemoduler.  

 

Huvudmoment 
Montera 
gavelplåt 

Borrning av hål i fiber för 
keramikrör 

Borra hål för 
keramikrör 

Limmning av 
keramikrör 

Ställtid 600   30 90 

Cykeltid 1242 792 210 178 

 

Limning av fiber 
på tegel Plocka isär limanordning 

Montering 
märlor 

Limma igen 
tilledarspåren 

Ställtid 210 220 450 900 

Cykeltid 1516 1500 1818 936 

     

Förmoment Förarbete fiber 
Köra ut körplan + 
kontroll av material 

Kapa 
keramikrör Såga distansrör 

Ställtid 1110 2040 75 300 

Cykeltid 307.5   45 11 

     

     

     Dag 1 Summa Antal Ställtid Cykeltid 

Körplan 2040 1 2040   

Förarbete fiber 6030 16 1110 307,5 

Mont gavelplåt 5568 4 600 1242 

Borrning hål fiber 3168 4   792 
Borra hål för 
Keramikrör 870 4 30 210 

Kapa keramikrör 795 16 75 45 

Limning keramikrör 802 4 90 178 

Såga distansrör 476 16 300 11 

     

     

     -21600 19749 
   -1851 

    

     Dag 2 Summa Antal Ställtid Cykeltid 
Limning Fiber+tegel 
2 och 2 3452 2 210 1516 

Mont gavelplåt 5568 4 600 1242 



50 (64) 

 

BORRNING HÅL 
FIBER 3168 4   792 
BORRA HÅL FÖR 
KERAMIKRÖR 870 4 30 210 

Limning keramikrör 802 4 90 178 

Kapa märlor 5400 8 600 600 

     -21600 19260 
   -2340 

    

     Dag 3 Summa Antal Ställtid Cykeltid 
Limning fiber+tegel 
2 och 2 3452 2 210 1516 

Mont gavelplåt 5568 4 600 1242 
BORRNING HÅL 
FIBER 3168 4   792 
BORRA HÅL FÖR 
KERAMIKRÖR 870 4 30 210 

Limning keramikrör 802 4 90 178 

Kapa märlor 5400 8 600 600 

     -21600 19260 
   -2340 

    

     Dag 4 Summa Antal Ställtid Cykeltid 
Plocka isär 
limanordning 6220 4 220 1500 
Limning fiber+tegel 
2 och 2 3452 2 210 1516 

Mont gavelplåt 5568 4 600 1242 
BORRNING HÅL 
FIBER 3168 4   792 
BORRA HÅL FÖR 
KERAMIKRÖR 870 4 30 210 

Limning keramikrör 802 4 90 178 

     -21600 20080 
   -1288 

    

     Dag 5 Summa Antal Ställtid Cykeltid 

Montering märlor 7722 4 450 1818 
Plocka isär 
limanordning 6220 4 220 1500 
Limma igen 
tilledarspåren 4644 4 900 936 
Limning fiber+tegel 
2 och 2 1726 1 210 1516 

     

     



51 (64) 

 

-21600 20312 
   -1288 

    Dag 6 Summa Antal Ställtid Cykeltid 

Montering märlor 7722 4 450 1818 
Plocka isär 
limanordning 6220 4 220 1500 

Finjustering 3900 2 300 1800 

     -21600 17842 
   -3758 

    

     Dag 7 
    Limma igen 

tilledarspåren 4644 4 900 936 

Montering märlor 7722 4 450 1818 
Limma igen 
tilledarspåren 4644 4 900 936 

     -21600 17010 
   -4590 

    

     Dag 8 Summa Antal Ställtid Cykeltid 

Montering märlor 7722 4 450 1818 

Finjustering 3900 2 300 1800 
Limma igen 
tilledarspåren 4644 4 900 936 

Finjustering 3900 2 300 1800 

  
    -21600 20166 

   -1434 
    

     Dag 9  Summa Antal Ställtid Cykeltid 

Finjustering 3900 2 300 1800 

Finjustering 7500 4 300 1800 

Finjustering 7500 4 300 1800 

     -21600 18900 
   -2700 

    

     Dag 10  Summa Antal Ställtid Cykeltid 

Transportsäkring 900 4 900   

Transportsäkring 900 4 900   

Transportsäkring 900 4 900   

Transportsäkring 900 4 900   

     -21600 3600 
   -18000 
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Bilaga 5- Rörelser i rummet 
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Bilaga 6- Momentbeskrivning efter förmoment tagits bort och med ny limfixtur 

 

Aktivitet: 

Cyk
elti
d 

Värdead
derande 

Icke 
värdead
derande 

Slö
ser
i Kommentar 

Skriv ut order         Order , ritningar borde 

Kolla körplan, skriv ut ritning 593   593   finnas på skärmar  

Leta efter PDF fil med ritning 128   128   eller redan utskrivna 

Skriva ut ritning då mått saknas 300   300   
 Kolla om material finns  425   425   
 Kontoll i Movex om produkter till ordern 

är klar 594   594   
 Fastsättning av gavelplåt         
 Hämta tegel och gavelplåt 311   311   Onödiga transporter 

Skruva fast  gaveln 82 82     
 Kontrollera i fixtur 28   28   
 Sätt fast teglet i fixtur med klämmor 54   54   
 Limning av keramikrör i tegel         
 Lägg fixtur med tegel på bordet  60   60   Onödiga arbetsmoment 

Hämta super lim #3000  88   88   Onödiga arbetsmoment 

Spruta vatten i hål 5 5     
 Ta fram pensel 7   7   Onödiga arbetsmoment 

Tryck ner rör och pensla med lim 93 93     
 

Torktid 16h 
576

00 57600     
 Limning av fiber på tegel 1st ny fixtur         
 Placera fixtur med värmemodule från 

bord till rullstativ 5   5   Onödiga arbetsmoment 

Rulla vagn till området kring 
arbetsbänken 30   30   Onödiga arbetsmoment 

Ta upp fiber, placera på arbetsbänk 5   5   Onödiga arbetsmoment 

Sträcka sig efter verktyg för att gröpa 
ur hål 2   2   Onödiga arbetsmoment 

Gröpa ut ett hål med vinkel på fiber 
(alla 3 hål) och dammsug 25 25     

 Testa om fiber passar  15   15   
 Dammsug fiber + keramikrör 10   10   
 Förbered verktyg och öppna limmburk 14   14   Onödiga arbetsmoment 

Placera spackelhink på stativ 2   2   Onödiga arbetsmoment 

Fukta tegel + fiber 9 9     
 Spackla limblanding, bred ut , ta bort 

från kanter 75 75     
 Ta bort spackel från hålen där 

keramikrören ska gå in 20 20     
 Lägg spackel på tegel och placera fiber  30 30     
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Pressa på fiber 20 20     
 Ta bort överflödigt lim som runnit ut  30 30     
 Pensla ut lim i hålen 21 21     
 Ta fiber plast och bred ut för hålen på 

sidorna 28 28     
 Ta bort tvinnar från fixtur 4   4   
 Dra fram vagn med limfixtur  19   19   Onödiga arbetsmoment 

Leta och placera ugnspapper 15   15   Onödiga arbetsmoment 

Gå till arbetsbänk och hämta tejp 7   7   Onödiga arbetsmoment 

Placera tejp 3   3   
 Lyft värmemodule  från vagn och 

placera i fixtur 24   24   Onödiga arbetsmoment 

Hämta lim + pensel 5   5   
 Ta bort lim på baksidan av fibern 30   30   
 Hämta ugnspapper  5   5   Onödiga arbetsmoment 

Placera ovanpå 2   2   
 Spänn fast tving som pressar ovanför 10   10   
 Placera tvinnar och spänn tvinnar som 

trycker framifrån 20   20   
 Hämta linjal 8   8   Onödiga arbetsmoment 

Kontrollmät längden så det trycks rätt 
och justera 42   42   

 Ta bort överflödigt lim från sidorna 12 12     
 

40h torktid 
144
000 144000     

 Lossning och finjustering          Onödiga transporter 

Rullvagn till arbetsbänk 6   6   Onödiga arbetsmoment 

Placera stativ bredvid vagn 7   7   Onödiga arbetsmoment 

Ta bort tvinnar och papper  15   15   
 Placera tvinnar och papper på stativ 1 

meter bort 7   7   
Onödiga 
arbetsmoment. 

Lyft av tegel från fixtur och placera på 
arbetsbänk 8   8   Onödiga arbetsmoment 

Skjut vagn åt sidan 4   4   
 Skrapa bort limrester från fixtur 10 10     
 Dra vagn med fixtur till dammsugare 4   4   Onödiga arbetsmoment 

Dammsug 8   8   
 Ta tillbaka vagn 4   4   Onödiga arbetsmoment 

Vänd värmemodule 180 grader 4   4   Onödiga arbetsmoment 

Sträcka sig efter såg 3   3   Onödiga arbetsmoment 

Såga i fiber för att få bort fiberbitar 36 36     
 Gå och hämta borrmaskin, spänna åt 

borren, dra fram stol 15   15   Onödiga arbetsmoment 

Borra hål för att få bort fiberbitar 35 35     
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Sträcka sig efter fil 4   4   Onödiga arbetsmoment 

Fila till där fiberbitarna suttit 26 26     
 Dammsug fiberspån 23   23   
 Knacka bort ojämnheter i fibern 25 25     
 Dammsug fiberspån 10   10   
 Ta upp penna ur fickan 3   3   Onödiga arbetsmoment 

Markera fiberbitar och placera de i 
hörnet på arbetsbänken 15 

 
15   

 Onödiga 
arbetsmoment 

Skarpa bort överflödigt lim på 
ovansidan 7 7     

 Kontrollera att det är vågrätt 9   9   
 Dammsug  18   18   
 Fukta fiber och tegel 2 2 

 
  

 Finjustera i skarvar med fiberplast 42 42     
 Vänd värmemodule så undersidan är 

uppåt 11   11   Onödiga arbetsmoment 

Hämta hammare vid bord  3   3   Onödiga arbetsmoment 

Ta bort överflödigt lim från undersidan 50 50     
 Dammsug 7   7   
 Sandpappra för att få till en fin i 

skarven 13 13     
 Dammsug 12   12   
 Kontrollera att det är vågrätt 10   10   
 Vänd 45 grader sidan mot sig 6   6   Onödiga arbetsmoment 

Ta bort överflödigt lim från 
igenfiberplastade hål 55 55     

 Dammsug 10   10   
 Skär ut limrester från mittenhål 25 25     
 Pilla ut bomullstuss 65   65   
 Fukta mittenhål med vatten 5 5     
 Placera plastpryl i mittenhål 5       
 Spackla mittenhål med fiberplast 

spackla runt plastprylen 120 120     
 Hämta vagn och placera teglet på den 

igen 30   30   Onödiga arbetsmoment 
16h torktid (kan ersättas med 
varmluftspistol i cirka fyra minuter) 

576
00 57600     

 Märla         
  Ställ på vagn 88   88   Onödiga arbetsmoment 

Fukta tegel  10 10     
 Hämta element 16   16   Onödiga arbetsmoment 

Hämta teströr 15   15   Onödiga arbetsmoment 

Lägg på keramikrör + piggor 28   28   
 Kolla om tilledare passar 19   19   
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Lägg tillbaka tilledare på vagn 8   8   Onödiga arbetsmoment 

Plocka bort keramikrör+ piggor 16   16   
 

Transportera stativ med element till 
limstation 42   42   

Onödiga 
transporter/Onödiga 
arbetsmoment 

Spruta lim i hålen (görs vid limstation) 90 90     
 

Transportera tillbaka element 35   35   

Onödiga 
transporter/Onödiga 
arbetsmoment 

Ta bort överflödigt lim 32 32     
 sätt fast Piggor 35 35     
 Sätt fast keramikrör 29 29     
 Hämta element 6   6   Onödiga arbetsmoment 

 Placera element 24 30     
 Märla (inkl. knacka i märlorna med 

baksidan av en skruvmejsel) 660 660     
 Borra för märlor vid gränsen mellan 

tilledare och glödzon + märla 211 211     
 2h torktid (Kan ersättas med en 

varmluftspistol i cirka 3 minuter) 
720

0 7200     
 Limma igen tilledarspår         
 Plocka fram verktyg, lim 400   400   Onödiga arbetsmoment 

Placera små fiberpapper för att låsa 
tilledaren 60 60     

 Kontrollmät  29   29   
 Placera klämmor vid slutet av 

keramikrör 15   15   
 Tejpa fast strömsakerna på två ställen 56   56   
 Placera små fiberbitar och justera 

(utfyllnad) 2 st 95 95     
 Fukta tegel  30 30     
 Kontrollera att fiberränna passar + fila 

om så behövs nr1  65   65   
 Kontrollera att fiberränna passar + fila 

om så behövs nrr 2 62   62   
 Limma ränna + använd spackelspade 

för att det ska va slät nr 1 120 120     
 Limma ränna + använd spackelspade 

för att det ska va slät nr2 126 126     
 Placera fiberbitar + bred ut rester nr 1 92 92     
 Placera fiberbitar + bred ut rester nr 2 94 94     
 Placera lilla fiberbit + bred ut rester nr 

1 Ovansida 59 59     
 Placera lilla fiberbit + bred ut rester nr 

2 Ovansida 63 63     
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Baksida, fyll ut med fiberplast vid de 
lilla hålen och spackla nr 1 120 120     

 Baksida, fyll ut med fiberplast vid de 
lilla hålen och spackla nr 2 116 116     

 Pensla med vatten för att göra rent 
runt tilledare nr 1 29   29   

 Pensla med vatten för att göra rent 
runt tilledare nr 2 33   33   

 Ta bort överflödigt hål kring 
tilledarehål på gavelplåt + pensla och 
gör rent 120 120     

 
Torka 16h 

576
00 57600     

 TORK, låt stå i 2 h innan förflyttning.          
 Ställ över på torkbänk  60   60   Onödiga arbetsmoment 

Finjustering 
180

0 1800     
 

Torka 16h 
576

00 57600     
 Transportsäkring         
 Sandpappra, kontrollmät, tvätta 235 235     
 Kapa till frigolit till transportsäkring  240   240   
 Transportsäkra 154   154   
 Transport till packning tills nerlagd i låda  180   180   
           
 

Totaltid sekunder 
391
509 386728 4782   

 

Totaltid minuter 

652
5,1

5 6445,47 79,70   
 

Totaltid timmar 
108
,75 107,42 1,33   

           
 

Totaltid utan torkningstider sekunder 
990

9 5128,00 4782,00   
 

Totaltid utan torkningstider minuter 
165
,15 85,47 79,70   

 
Totaltid utan torkningstider timmar 

2,7
5 1,42 1,33   
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Bilaga 7- Monteringsvagn 

Ett förslag till vagn på monteringslina där det ges möjlighet till att vända och vrida på produkte

n 

och mekaniskt och kunna vrida och bearbeta båda sidorna. Klorna skall även kunna anpassas til

l olika dimensioner och ställas in mekaniskt.  
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Bilaga 8- Momentlista med estimerade tider för tidsåtgång på moment om förslagen 

implementeras 

 

Aktivitet: 

Ny 
cykelti
d 

Gamma
l 
cykeltid 

Slöser
i 

Fastsättning av gavelplåt       

Placera tegel i monteringslinavagn 60 311   

Skruva fast gaveln 82     

Kontrollera i fixtur 28 28   

Sätt fast teglet i fixtur med klämmor 54 54   

Limning av keramikrör i tegel       

Öppna superlim #3000 5 88   

Spruta vatten i hål 5     

Ta fram pensel 3 7   

Tryck ner rör och pensla med lim 93     

Torktid 16h 57600     

Limning av fiber på tegel 1st ny fixtur       

Sträcka sig efter verktyg för att gröpa ur hål 1 2   

Gröpa ut ett hål med vinkel på fiber (alla 3 hål) och dammsug 25     

Testa om fiber passar  15 15   

Dammsug fiber + keramikrör 10 10   

 Öppna limburk 3 14   

Fukta tegel + fiber 9     

Spackla limblanding, bred ut, ta bort från kanter 75     

Ta bort spackel från hålen där keramikrören ska gå in 20     

Lägg spackel på tegel och placera fiber  30     

Pressa på fiber 20     

Ta bort överflödigt lim som runnit ut  30     

Pensla ut lim i hålen 21     

Ta fiber plast och bred ut för hålen på sidorna 28     

Ta bort tvinnar från fixtur 4 4   

 placera ugnspapper 3 15   

Ta tejp 3 7   

Placera tejp 3 3   

Lyft värmemodulen från monteringsvagn och placera i fixtur 24 24   

Hämta lim + pensel 5 5   

Ta bort lim på baksidan av fibern 30 30   

Placera ugnspapper ovanpå 2 2   

Spänn fast tving som pressar ovanför 10 10   

Placera tvinnar och spänn tvinnar som trycker framifrån 20 20   

Ta linjal Kontrollmät längden så det trycks rätt och justera 44 42   

Ta bort överflödigt lim från sidorna 12     
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Ta in i ugn 120     

6h torktid 21600     

Lossning och finjustering        

Ta ut ur ugn och placera på monteringsvagn 120     

Ta bort tvinnar och papper  15     

Placera tvinnar och papper på stativ 1 meter bort 3 7   

Skjut vagn åt sidan 4     

Skrapa bort limrester från fixtur 10     

Dammsug 8     

Vänd värmemodule 180 grader 2 4   

Sträcka sig efter såg 1 3   

Såga i fiber för att få bort fiberbitar 36     

Borra hål för att få bort fiberbitar 35     

Sträcka sig efter fil 1 4   

Fila till där fiberbitarna suttit 26     

Dammsug fiberspån 23     

Knacka bort ojämnheter i fibern 25     

Dammsug fiberspån 10     

Ta penna  1 3   

Markera fiberbitar och placera de i hörnet på arbetsbänken 5 15   

Skarpa bort överflödigt lim på ovansidan 7     

Kontrollera att det är vågrätt 9     

Dammsug  18 
 

  

Fukta fiber och tegel 2 
 

  

Finjustera i skarvar med fiberplast 42     

Vänd värmemodule så undersidan är uppåt 4 11   

Ta hammare 1 3   

Ta bort överflödigt lim från undersidan 50     

Dammsug 7     

Sandpappra för att få till en fin i skarven 13     

Dammsug 12     

Kontrollera att det är vågrätt 10     

Vänd 45 grader sidan mot sig 2 6   

Ta bort överflödigt lim från igenfiberplastade hål 55     

Dammsug 10     

Skär ut limrester från mittenhål 25     

Pilla ut bomullstuss 65     

Fukta mittenhål med vatten 5     

Placera plastpryl i mittenhål 5     

Spackla mittenhål med fiberplast spackla runt plastprylen 120     

Varmluftspistol i 4 min 240     

Märla       

Fukta tegel  10     
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Ta tilledare från vagn  3 16   

Ta teströr 3 15   

Lägg på keramikrör + piggor 28 28   

Kolla om tilledare passar 19 19   

Lägg tillbaka tilledare på vagn 3 8   

Plocka bort keramikrör+ piggor 16 16   

Spruta lim i hålen (görs vid limstation) 90     

Ta bort överflödigt lim 32     

sätt fast Piggor 35     

Sätt fast keramikrör 29     

Ta tilledare 2 6   

 Placera tilledare 24     

Märla ( inkl. knacka i märlorna med baksidan av en skruvmejsel) 660     

Borra för märlor vid gränsen mellan tilledare och glödzon + märla 211     

Varmluftspistol i 3 minuter 180     

Limma igen tilledarspår       

Placera små fiberpapper för att låsa tilledaren 60     

Kontrollmät  29 29   

Placera klämmor vid slutet av keramikrör 15 15   

Tejpa fast  strömsakerna på två ställen 56 56   

Placera små fiberbitar och justera (utfyllnad) 2 st 95     

Fukta tegel  30     

Kontrollera att fiberränna passar + fila om så behövs nr1  65 65   

Kontrollera att fiberränna passar + fila om så behövs nr 2 62 62   

Limma ränna + använd spackelspade för att det ska vara slät nr 1 120     

Limma ränna + använd spackelspade för att det ska vara slät nr2 126     

Placera fiberbitar + bred ut rester nr 1 92     

Placera fiberbitar + bred ut rester nr 2 94     

Placera lilla fiberbit + bred ut rester nr 1 Ovansida 59     

Placera lilla fiberbit + bred ut rester nr 2 Ovansida 63     

Baksida, fyll ut med fiberplast vid de lilla hålen och spackla nr 1 120     

Baksida, fyll ut med fiberplast vid de lilla hålen och spackla nr 2 116     

Pensla med vatten för att göra rent runt tilledare nr 1 29 29   

Pensla med vatten för att göra rent runt tilledare nr 2 33 33   

Ta bort överflödigt hål kring tilledarehål på gavelplåt + pensla och gör 
rent 120     

Torka 16h 57600     

TORK, låt stå i 2 h innan förflyttning.        

Finjustering 1800     

Torka 16h 57600     

Transportsäkring       

Sandpappra, kontrollmät, tvätta 235     

Kapa till frigolit till transportsäkring  240 240   
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Transportsäkra 154 154   

Transport till packning tills nerlagd i låda  180 180   

        

Totaltid sekunder 201662 1718   

Totaltid minuter 
3361,0

3 28,63   

Totaltid timmar 56,02 0,48   

        

Totaltid utan torkningstider sekunder 7262 
1718,0

0   

Totaltid utan torkningstider minuter 121,03 28,63   

Totaltid utan torkningstider timmar 2,02 0,48   
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Bilaga 9- Linjebalansering 

 

Precedencetabell  

Element  Beskrivning  Tid (sekunder)  Föregångare  

A  Montering av 

gavelplåt  

224  Ingen  

B  Limning 

av keramikrör i tegel  

106  A  

C  Limning av fiber på 

tegel  

567  B  

D  Lossning och 

finjustering  

1027  C  

E  Märling  1345  D  

F  Limning tilledarspår  1384  F  

G  Finjustering  1800  G  

H  Transportsäkring  809  H  

    Totalt:  

7262 sekunder  

121 minuter  

  

  

 

 
 

Takttid från bilaga x: 1.21 produkter dag eller en produkt var 295 minut.    

  

Formeln för antal stationer: antalstationer = total cykeltid/takten blir 121/295 =0,41 stationer. 
 

 

Linjebalanseringen visar att det bara behövs en station.  
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Bilaga 10- Värdeflödesanalys framtidaläge 

 

Värdeflödesanalys framtidaläge är baserad på tiderna från bilaga 8.  

 


