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Abstract 
Most manufacturing companies are run with the purpose of making money. The profit can be 
created in two ways. On one hand through the difference between the earnings and the 
expense and on the other hand through the number of products that are sold within a certain 
time period. As demand increases a company can ramp up their production but this can come 
at a loss of the need to do big investments through machines, production lines, personnel and 
buildings which increases the risk of lowering the profit per product. 

Kabe, in Tenhult, is today producing two different kinds of RVs, on the one hand semi-
integrated which are basically a house of the back of a truck and on the other hand fully 
integrated where you build a vehicle on top of an empty chassis. The big difference in the 
amount of work needed in assembling has led to Kabe deciding to separate the two different 
kinds of RVs in their own assembly lines in the RV factory. To be able to fit these lines in the 
building the manufacturing of certain big components, that is roofs, walls and floors, have 
been moved to a separate building and the work then commenced in trying to balance the 
assembly lines. Kabe is growing in their field and is expected to have an increase in sales in 
the coming years but the manufacturing of big components, which is now located in the 
component factory, has fallen behind when it comes to capacity evaluation leading to Kabe 
not knowing if the component factory is going to be able to keep up when the production 
speed is increased. 

To get a number on the potential capacity in the component factory a work sampling study is 
performed where different non-value adding activities are identified. These are eventually 
supposed to be eliminated or, in the case of them being necessary but non-value adding 
activities, reduced. A 5 Whys-analysis is performed with input from operators and leaders to 
be able to identify the root causes of the different activities and different suggestions of action 
are then presented as a guide towards the right direction to be able to uncover this “hidden” 
capacity. 

The result of the work sampling study suggests that the component factory is utilized to about 
50 % at the moment which gives it a potential capacity of almost double of today’s capacity. 
Underlying causes for this primarily depend on the milling machine, imbalance between 
different serial stations, problems with operator planning due to the everchanging demand 
from the customer on the assembly lines as well as that the company has put in more 
resources and done changes without documenting or planning the effects that this will have 
on the company in the long run but there are possible solutions to all of this. 
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Sammanfattning 
De flesta tillverkande företag och organisationer drivs i syfte att skapa avkastning på kapital. 
Vinsten skapas på två sätt. Dels genom differensen intäkt och utgift för en enskild produkt, 
dels genom antalet produkter man säljer under en viss tidsperiod. När efterfrågan ökar kan 
den mötas genom att öka produktionen men då kan stora investeringar behöva göras på 
maskiner, produktionslinor, personal och lokaler vilket riskerar att minska differensen intäkt 
och utgift för en produkt. Istället för att investera i nytt kan en organisation titta på de 
processer som finns idag och effektivisera dem för att på så sätt kunna öka mängden sålda 
produkter utan att riskera minskning av vinst per produkt. 

Kabe, i Tenhult, tillverkar idag två typer av husbilar, dels halvintegrerade som byggs som ett 
hus på ett flak, dels helintegrerade där ett helt fordon byggs ovanpå ett tomt chassi. Den stora 
skillnaden i arbetsmängd som krävs för montering har lett till att Kabe valt att separera dessa 
två typer på var sin monteringslina i husbilsfabriken. För att få plats med detta flyttades 
elementtillverkningen, alltså tak, väggar och golv, upp till en annan byggnad och arbetet 
började sedan med att försöka balansera monteringslinorna. Kabe växer på sin marknad och 
förväntas öka sin försäljning de kommande åren men elementtillverkningen, som nu befinner 
sig i elementfabriken istället, har hamnat på efterkälken när det kommer till 
kapacitetsbedömning vilket har lett till att Kabe inte vet i dagsläget om elementfabriken 
kommer kunna hänga med när produktionstakten ökar. 

För att få en siffra på den potentiella kapaciteten i elementfabriken genomförs en 
frekvensstudie där olika icke värdeadderande aktiviteter identifieras. Dessa ska så småningom 
kunna elimineras eller, i fallet att de är nödvändiga men icke värdeadderande, minskas. En 5 
varför-analys genomförs med synpunkter från operatörer och ledare för att identifiera 
grundorsakerna bakom de olika aktiviteterna och åtgärdsförslag presenteras för att peka i rätt 
riktning på vad som kan behöva åtgärdas för att plocka fram denna ”dolda” kapacitet. 

Resultatet av frekvensstudien visar på att elementfabriken utnyttjas till ungefär 50 % i 
dagsläget vilket ger en potentiell kapacitet på nästa det dubbla mot nu. Bakomliggande 
orsaker till detta beror främst på fräsen, obalans mellan stationer i serie, planeringsproblem 
med operatörer och stationer på grund av den ständigt förändrade efterfrågan hos kunden på 
monteringslinorna samt att företaget skjutit till mer resurser och ändrat om utan att 
dokumentera och planera effekterna detta får på verksamheten i det långa loppet men det 
finns möjliga lösningar på allt. 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 
De flesta tillverkande företag och organisationer drivs i syfte att skapa vinst i form av ökad 
likviditet. Denna vinst skapas på två sätt. Dels genom differensen intäkt och utgift för en 
enskild produkt, dels genom antalet produkter man säljer under en viss tidsperiod. Vill man 
öka antalet sålda produkter i en fri marknad gäller det att marknadsföra sig på ett bra sätt 
genom att slå ut de konkurrenter som finns inom samma kundsegment eller identifiera nya 
segment och etablera sig där. Den ökade kundkretsen ger upphov till ökad efterfrågan på de 
produkter man tillverkar vilket i sin tur kräver att organisationen har kapacitet till att tillverka 
detta för att inte tappa de nyvunna kunderna till konkurrenterna. Saknas kapacitet kan det 
innebära stora investeringar i form av nya produktionslinor, nya maskiner, mer personal och 
större lokaler vilket i slutändan kan visa sig minska vinsten per produkt mer än det ökade 
antalet sålda produkter och därmed minska företagets vinst. Alternativet till att investera i 
mer resurser kan vara att titta på den tillverkning man har nu och se om man inte kan hitta 
kapacitet som gömts under det vardagliga arbetet och i väl ingrodda rutiner, enligt med vad 
som beskrivs i metoden PPA [1], [2]. På detta sätt kan kapaciteten ökas utan att behöva göra 
stora investeringar som påverkar vinsten per såld produkt. 

Kabe började som så många andra företag som en hobby. Kurt Blomqvist höll på med sitt 
semesterprojekt som skulle innebära att familjen slapp tälta den sommaren också. En 
husvagn färdigställdes i garaget som omedelbart blev såld, redan innan semestern. Husvagn 
nummer två spenderade familjen sin semester i och till sommaren därpå stod åtta vagnar 
klara. Därifrån har det växt i fabriken i Tenhult utanför Jönköping. Grundaren, Kurt 
Blomqvist, spenderade så mycket tid han kunde i projektverkstaden där han fick arbeta och 
såg istället på administrationen som en sekundär nödvändighet som inte behövde mer tid än 
ytterst nödvändigt [3].  

Idag säljer Kabe, som fortfarande är familjeägt, även husbilar och slåss om den marknad som 
uppkommit med åren under sloganen ”Kabe made in Sweden”. En husbil innebär en stor 
investering så kunderna kan vara kräsna och många väljer därför Kabe just för deras kvalitet 
och möjligheten att få den anpassad så som man vill själv. Husbilarna produceras i en egen 
fabrikslokal i Tenhult i närheten av de andra lokalerna som Kabe håller till i med sin 
husvagnsfabrik, sin trä-fabrik och sin elementfabrik. Under året finns Kabe husbilar 
presenterat på fem olika mässor där många kunders intresse fångas. Order kommer sedan in 
från återförsäljare, tillverkas i Tenhult och skickas sedan till återförsäljaren kontinuerligt över 
året men kunden vill ha sin husbil till sommarsäsongen. Detta ställer krav på att Kabe kan 
tillverka och leverera efterfrågan på husbilar i tid, annars går kunden till en konkurrent. [3] 

 

1.2 Problembeskrivning 
På Kabe tillverkas två typer av husbilar, dels så kallade halvintegrerade där man i stort sett 
bygger ett hus på flaket av ett fordon, dels helintegrerade där man utgår ifrån en tomt chassi 
och bygger en hel bil ovanpå. Den stora skillnaden i tillverkningstid mellan hel- och 
halvintegrerade husbilar gav tidigare upphov till taktproblem på den tillverkande linan hos 
Kabe. Efterfrågan på Kabes husbilar ökar årligen och till slut räckte inte produktionslinans 
kapacitet till längre. Kabes lösning blev att, efter sommaren 2017, skapa en andra 
produktionslina och separera halv-integrerat från helintegrerat vilket gav en lina med takt-tid 
tolv bilar per vecka och en andra med takt-tid sju bilar per vecka. Ett problem uppstod dock i 
den så kallade elementlinan. Denna linan är en matarlina till produktionslinorna som 
tillverkar väggar, tak och golv innan de monteras på husbilarna. Kabe hade nu två 
monteringslinor men bara en elementlina. För att få plats med den andra produktionslinan 
flyttades delar av elementlinan från husbilsfabriken till en separat byggnad några hundra 
meter bort vilket innebar extra transporter mellan byggnader till två produktionslinor med 
olika takt-tid. 
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Elementlinan ser ut på följande sätt, Figur 1: 

1. Spikning – Fyra stationer; golv, tak, vägg till helintegrerad och vägg till 
halvintegrerad, klipper ut en plåt i lämplig form efter mall och spikar fast denna på 
en ram av trä där de ingående komponenterna tillskurits av Kabes trä-fabrik i 
närheten. Elementet ställs sedan upp på vagn, ca sju stycken i taget, i väntan på 
fortsatt tillverkning. 

2. Limning – Väggelementet läggs på ett rullband och ifylles med färdigskuren isolering 
innan utsidan av elementet, som kommer färdigt från annan tillverkare, limmas på. 
Utsidan av golvet kommer på rulle och skärs till av montörer vid limningsstationen 
då det rör sig om enkla, raka linjer. Taket tillverkas på ett liknande sätt. 

3. Press – Element-”mackan” rullas in i en press och pressas i ca 20–30 min. 
4. Fräsning – Elementet förs in i en datorstyrd fräs som fräser ut hål för fönster, dörrar, 

luckor och liknande innan det backas ut från fräsen mot pressen för vidare 
bearbetning. 

5. Extra montering – För väggar och golv läggs en väggmatta på efter fräsningen och på 
golv skärs även extra golvmatta bort. Tak behöver ingen extra montering. Elementen 
placeras sedan på vagn igen, ca sju st. per vagn, i väntan att bli nedkörd till 
husbilsfabriken i specialbyggda vagnar dragna av traktor. Vagnen backas in mellan 
de två L-formade produktionslinorna en i taget, med mycket snäva marginaler, 
platsmässigt. 

6. Montering – Luckor, fönster, dörrar och dylikt monteras på fyra olika stationer; tak 
helintegrerat, tak halv-integrerat, vägg helintegrerat och vägg halv-integrerat. De 
färdiga elementen ställs sedan upp på vagn jämte produktionslinorna redo för 
montering på husbil. Detta sker i husbilsfabriken i anslutning till monteringslinorna 
efter transport på specialbyggda vagnar till lokalen från elementfabriken. 

 

 

Figur 1 - Överblicksbild över elementlinan. Stycksiffrorna avser maximalt antal element som 
kan befinna sig på en station i taget. 

 

2016 tillverkade Kabe 390 husbilar, 2017 tillverkades 551 husbilar och för 2018 beräknas det 
att tillverkas 744 st. Efterfrågan är dock ökande. De två produktionslinorna är beräknade att 
klara av detta och produktionsledare är i full gång med att tidsstudera och balansera linorna 
men man vet inte i nuläget om elementlinan kommer klara ökningen i efterfrågan. De två 
stora förändringar som skett för elementlinan, förflyttning och förändringen innebärandes 
tillverkning till två oberoende av varandra linor, har lett till att vetskap om elementlinans 
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verkliga kapacitet nu saknas och vad som kanske behöver förändras för att nå högre kapacitet 
– ligger även det dolt för Kabe. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Arbetet syftar till att hjälpa Kabe fastställa elementlinans potentiella kapacitet, identifiera 
bakomliggande grundorsaker till varför kapaciteten är ”dold” samt att föreslå förändringar för 
att öka kapaciteten från nuläget. Detta i sin tur ska leda till att mätta den efterfrågan som 
Kabe har på husbilar för att kunna inbringa högre kapitalvinst utan att nödvändigtvis behöva 
göra stora investeringar i tillverkningsprocessen för att behålla kvar sin plats på marknaden. 

Följande frågeställningar ämnas att besvaras i rapporten: 

1. Vad är kapacitetspotentialen för elementlinan på Kabe husbilar?  
2. Vad för grundorsaker kan ligga bakom att en del av kapaciteten är dold? 
3. Vilka åtgärder kan genomföras på elementlinan för att uppnå en högre årlig 

kapacitet? 
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet begränsas fysiskt till att enbart titta i elementfabriken, med de olika arbetsstationerna 
och materialhanteringen till och mellan dem. Detta för att få en tydlig avgränsning mot resten 
av tillverkningen och monteringslinorna. Monteringen som sker i anslutning till 
produktionslinorna, efter transport, använder sig av deras materialhanteringssystem, regler 
och normer, personal etc. och bedöms därför att behandlas på bästa sätt samtidigt med 
produktionslinorna istället för elementfabriken. Även förtillverkning av isoleringsmaterial, 
komponenter i trä och de färdiga vägg-plåtarna skippas då de har andra 
tillverkningsprocesser och levererar långt i förväg för att försäkra om att material finns på 
plats. Det som i rapporten benämns som elementfabriken eller elementlinan syftar till de 
stationer involverandes elementtillverkning i elementfabriken, alltså inte de 
monteringsstationerna i anslutning till monteringslinorna för husbilarna. 

Då de flesta tillverkningsmoment enbart har en värdeadderande andel på en bråkdel av 
arbetstiden fokuserar arbetet enbart på de aktiviteter som utförs av montörer och är icke 
värdeadderande, alltså kan klassas som slöseri på något sätt och är tydligt mätbart, till 
skillnad från t ex tjänstemäns arbete, Figur 2. I sin tur betyder detta att moment som 
tillverkningsprocess, monteringsmetod, ledarskapsinvolvering, tillverkning av inkommande 
material, ergonomi och annat som påverkar hur och var något tillverkas exkluderas i detta 
arbete men kan tillämpas i vidare studier och senare förbättringsarbete. 

 

 

Figur 2 - J. K. Liker, ”Figur 3.2. Slöseri inom ett värdesystem,” i The Toyota Way - Lean för 
världsklass, Stockholm, Liber AB, 2009, p. 52. 
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1.5 Disposition 
I kapitel 2 presenteras det teoretiska ramverket för den teori som rapporten ämnar behandla. 
Främst relaterar detta till frekvensstudie, Pareto-diagram och analysmetoden 5 Varför. Metod 
och genomförande för insamling samt analyserande av data presenteras i kapitel 3. Kapitel 4 
sammanställer resultatet från frekvensstudien vilket ska ge en nulägesbild över företaget och 
sedan analyseras grundorsakerna till olika icke värdeadderande aktiviteters existens, med 
hjälp av 5 Varför, under kapitel 5. Där presenteras även svar på rapportens första och andra 
frågeställning. I kapitel 6.1 och 6.2 diskuteras och presenteras olika åtgärdsförslag baserat på 
resultatet av analysen i kapitel 5 och ämnar besvara den tredje frågeställningen för rapporten. 
Kapitel 6.3 och 6.4 diskuterar metoden generaliserbarhet för andra företag samt validitet och 
reliabilitet på den genomförda studien innan rapportens slutsatser och rekommendationer 
samt möjliga områden för vidare studier presenteras i kapitel 7. 
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2 Teoretiskt ramverk 
PPA-metoden, eller ”analys av produktivitetspotentialen” syftar precis som senare valda 
metod till att mäta och bedöma produktivitetspotentialen på arbetsplatsnivå [2]. Metoden 
väljs ej för denna studie då detaljnivån inte sträcker sig längre än att identifiera 
produktivitetspotentialen. Bakomliggande orsaker eller grundorsaker till uppkomster av 
potentialen bedöms inte kunna analyseras med hjälp av resultat från användning av metoden. 
PPA med dess fördelar och nackdelar diskuteras under kapitel 6.3. 

Tidsstudier är också en metod för att kartlägga hur ett arbete utförs. Resultatet visar arbetet 
på en mycket detaljerad nivå men kräver många mätningar och kvalificerade personer som tar 
tiden, [4]. Dessa anledningar gör att metoden väljs bort för denna studien. Fördelar och 
nackdelar med metoden jämfört med den senare valda diskuteras under kapitel 6.3. 

Att arbetet fokuserar på den icke värdeadderande tiden utgår ifrån att förbättringsförslagen 
ska kunna ge störst möjliga effekt, enligt med Paretos lag om att det ofta är en liten del av 
aktiviteterna som står för en stor del av effekten. Detta följer även enligt ”Lean”-principen att 
det är viktigare att fokusera på att eliminera den icke värdeadderande tiden i första hand för 
att sedan fokusera på minimering av den värdeadderande tiden [1].  

 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Tabell 1 beskriver kopplingen mellan vilka teorier som behandlar de olika frågeställningarna. 
Asterisken menas att teorin sig självt inte används för att besvara frågeställningen men att 
resultatet av teorins användande svarar direkt till vilken teori som sedan väljs att användas 
för att besvara frågeställningen. 

Tabell 1 - Kopplingar mellan frågeställningar och teori. 

 

 

2.2 Frekvensstudie 
Frekvensstudie uppkom då engelsmannen L. H. C. Tippitt ville undersöka frekvensen av 
trådbrott i en textilfabrik. Metoden fick efter detta en viss spridning, speciellt i USA men då 
under namnet ”ratio delay technique”. Tekniken utvecklades snabbt när man upptäckte att 
den kunde ge en analys av hela produktionsprocessen. Sedan 1952 har metoden kallats för 
”work sampling” i USA, vilket antyder dess vidgande användning. [5]  

Frekvensstudie ger en allmän bild över arbetstidens fördelning på olika arbetsaktiviteter. Med 
denna metod kan man med fördel även studera flera stationer eller operatörer på en 
arbetsplats. Denna metod är en bra startpunkt för att kunna kartlägga de rådande 
arbetsförhållandena på ett företag eller på en station. Frekvensstudie är en form av 
stickprovsundersökning där metoden går ut på att man under en studieperiod gör 

Teori Rubrik Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3
Frekvensstudie 2.2 x x*
Pareto-diagram 2.3 x
5 varför 2.4 x x*
Genchi genbutsu 2.5 x
Kittning 2.6.1 x
Linbalansering 2.6.2 x
Ständiga förbättringar 2.6.3 x
Standardiserat arbetssätt 2.6.4 x
Mass customization 2.6.5 x
DFAA 2.6.6 x

* svar baserat på resultat av teori
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slumpmässiga eller regelbundna observationer på maskiner eller operatörer. Slumpmässiga 
observationer eller slumpmässiga intervall-metoden (SIM) innebär att man slumpmässigt 
tittar på de olika stationera, oftast så ofta som observatören orkar och hinner men de har en 
medeltid mellan observationerna på till exempel 30 sekunder. Regelbundna observationer 
eller Konstanta intervall-metoden (KIM) innebär att observatören gör sina observationer på 
de olika stationerna med ett jämt mellanrum på till exempel 30 sekunder. [5] 

Planeringsfasen är mycket viktig för att kunna göra en bra frekvensstudie. Om inte 
aktiviteterna är igenomtänkta kan resultatet bli helt oanvändbart senare. Man måste vara 
säker på vad det är man vill studera och hur upplägget ska se ut i form av vilka stationer som 
ska studeras och hur många observationer som ska göras. För att lättare kunna genomföra en 
bra planering så bör man göra en översiktsgranskning eller en förstudie för att där lära känna 
processen man ska studera. [5] 

För att beräkna antalet stickprov som behöver genomföras kan följande formel användas, se 
Formel 1 [4]. Konfidensgraden bestäms med hjälp av den statistiska normalkurvans 
fördelning och vanligt är att titta på ett konfidensintervall om 95 % vilket sätter värdet på k till 
1,96 [6]. Risknivån för att få ett felaktigt resultat sätts till en procentsats omgjord i 
decimalform. Med hjälp av Formel 1 kan man lösa ut r och beräkna risken för de antal 
stickprov som man gjort, Formel 2. 

! = #
$
%
&
'

((1 − () 

Formel 1 - Beräkning av nödvändigt antal stickprov för givna variabler [4]. 

där: 
n = nödvändigt antal stickprov 
k = konfidensgrad 
r = risknivå i procent, decimalform 
p = sannolikhet för aktiviteten i procent 

 

% = ±$.
((1 − ()

!
 

Formel 2 - Beräkning av risknivå för givna variabler. 

Då vetskapen om p, som är sannolikheten för att en viss aktivitet inträffar, inte nödvändigtvis 
finns vid början av en frekvensstudie kan man beräkna ett ”värsta fall-scenario” på maximalt 
antal stickprov som krävs för en viss konfidensgrad och risknivå. Detta värde på p kan 
beräknas enligt Formel 3. 

Då	k	och	r	redan	bestämts	i	uträkning	av	nödvändigt	antal	stickprov	varierar	endast	(	i	formeln	 

((1 − () 

Maximalt	värde	som	kan	antas	på	n	är	när	((1 − ()	är	maximalt.	 

Genom	att	använda	derivatans	definition	om	max-	och	min-värden	kan	funktionen: 

N(() = ((1 − ()	deriveras	till	NO(() = 1 − 2(.	Sätt	derivatan	till	0	och	lös	ut	p	ger: 

( = 0,5 

Beräkning	av	maximalt	antal	stickprov	som	kan	behöva	genomföras	ges	då	av	formeln: 



Teoretiskt ramverk 

7 

! = #
$
%
&
'

0,5(1 − 0,5) =
1
4
#
$
%
&
'

 

Formel 3 – Härledning av formel för maximalt antal stickprov som kan behöva genomföras 
vid bestämda värden av k och r. 

 

2.3 Pareto-diagram 
Pareto-diagram är ett diagram som visar i vilken ordning man ska angripa problem som har 
identifierats i en undersökning. Först i stapeldiagrammet hamnar det problem som har 
uppkommit flest gånger och därmed visar att detta är det största problemet och då bör 
angripas först. Oftast visar det sig att få aktiviteter står för stor andel av problemtiden, 
liknande den berömda 80–20-regeln där 20 procent av problemen står för 80 procent av 
verkan. [7]  

 

2.4 5 Varför  
5 Varför är en teoretiskt mycket enkel metod för att analysera rotorsaken till upptäckta 
problem eller aktiviteter. Metoden har sin grund i TPM (Toyota Production Management) 
som ett snabbt sätt att hitta grundorsaken till olika problem. Metoden går ut på att vid 
upptäckta avvikande aktiviteter ställa frågan varför 5 gånger, eller så många gånger som 
behövs, för att med det få fram rotorsaken till varför de existerar. Anledningen till att man ska 
ställa frågan varför är för att den faktiska orsaken till problemet kan ligga på något helt annat 
ställe än där problemet upptäckts. För varje gång man ställer frågan varför så tränger man 
närmare och närmare rotorsaken för just den aktiviteten. När man har identifierat 
grundorsaken är det mycket enklare att hitta en lösning till det verkliga problemet. [1]  

För att kunna applicera analysmetoden 5 Varför så måste man titta på en specifik aktivitet då 
metoden inte kan ta hänsyn till mer än ett problem i taget. [1] 

 

2.5 Genchi Genbutsu 
Förbättringar görs oftast först efter att man har upptäckt ett problem. Detta gör att man måste 
förstå problemet ordentligt. Genchi genbutsu betyder ”gå till källan” med problemet och se 
det med egna ögon. Man kan inte alltid förlita sig på information från andra för att kunna få 
korrekt och fullständig förståelse. Med detta innebär genchi genbutsu att då gå till källan för 
att skaffa sig sin egen uppfattning för att kunna fatta rätt beslut, bygga konsensus och uppnå 
mål. [4] 

 

2.6 Stödjande teorier till åtgärdsförslag 
2.6.1  Kittning 
Kittning är en sorts materialhantering där delar till en montering samlas i en kitt-behållare 
som sen levereras ut till den specifika stationen där de ska monteras. Dessa kitt är förberedda 
i ett annat rum än där produktionslinan är och är hopplockade efter beställningar som har 
kommit in. Dessa kitt levereras sen ut till den producerande linan efter produktionsschemat. I 
ett kittningssystem är material lagerfört centralt. Detta ger en säkerhet i vad för material som 
finns i företaget och gör även att man kan ha mindre material hemma för samma servicegrad. 
Kittning gör även att man kan ha bättre koll och struktur på golvet där det nu inte står pallar 
med delar till flera produkter. Med detta medförs att kittning förbättrar flexibiliteten och är 
fördelaktig när antalet delar i en produkt är hög och har många olika varianter. [8] 
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Med kittning så kan man få bättre kvalitet och produktion då produkter alltid finns 
tillgängliga och operatören inte behöver gå runt och leta efter nya delar. Detta kräver dock att 
det alltid är korrekta delar och antal in varje behållare. Behållarna måste också vara 
utformade så det är lätt att plocka ut de olika delarna och att alla delar ligger i rätt ordning för 
att kunna få ut så bra effektivitet som möjligt. Med kittning kan man även införa 
kvalitetskontroll av produkter redan innan de hamnar på monteringslinan. [8] 

Fördelar med kittning [9]:  

1. Sparar plats vid tillverkningsstationer och minskar PIA genom att ha ett centrallager 
av produkterna. 

2. Byte av produktionsenheter blir lättare då mestadels av delarna inte ligger i närheten. 
3. Bättre kontroll och högre flexibilitet genom att det enbart är kitt-behållarna som går 

igenom produktionslinan. 
4. Underlättar leverans av material genom att inte ha en pall för varje komponent 

stående på golvet. 
5. Ger bättre kontroll och synlighet för högkostnads- och/eller förändringsbenägna 

komponenter eller delar. 
6. Kan ge högre produktkvalitet och produktivitet vid arbetsstationerna då delarna 

kommer tillsammans. 
7. Kan hantera små batcher med hög variation av produkter då de underlättar byte av 

produktionsenheter. 
8. Underlättar arbete med robotar då de kan kontrollera exakta kvantiteter, position och 

plats för varje del som läggs i kitt-behållaren. 
 

Nackdelar med kittning [9]: 

1. Förberedelsetiden och arbetet för att sätta ihop varje kitt där lite eller inget ger ett 
direkt värde till produkten. 

2. Högst troligt att det kommer krävas mer plats, speciellt om kitt ska förberedas i 
förväg. 

3. Mer planering till att sätta ihop kitt för hand, speciellt om kitten innehåller flera 
vanliga delar. 

4. Temporärt slut på delar till ett kitt kan göra att generella effektiviteten minskar. 
5. Söndriga delar som oavsiktligt hamnar i ett kitt kan leda till brist vid 

arbetsstationerna Kitt som innehåller söndriga delar måste ommonteras. 
6. Delar som går sönder i monteringen kommer att behöva speciell hänsyn som att det 

alltid ska finnas en extra i varje kitt av just den delen eller att det ska finnas extra 
delar vid just den stationen. 

7. Om det plötsligt blir brist på en viss del kan detta leda till ”kannibalism” där man 
temporärt lånar delar från färdiga kitt. Detta leder oftast till dubbelarbete då man 
först tar från färdiga kitt för att sen lägga i nya när dessa ha kommit in igen. 

 

2.6.2 Linjebalansering 
Linjebalansering innebär att balansera de operationer som krävs för att färdigställa en 
produkt över de arbetsstationer man har för att åstadkomma en hög produktionstakt mot vad 
som efterfrågas och samtidigt nå ett högt resursutnyttjande. Med detta innebär att 
arbetsstationerna längs linan ska ha ungefär lika stort arbetsinnehåll. Man måste även ta 
hänsyn till ordningsföljd och hänsyn till precedensrelationer. I vissa fall måste man även ta 
hänsyn till fast utrustning så som lyftanordningar längs med linan eller lägesrestriktioner om 
ett visst moment måste utföras på en viss sida av produktionslinan. Tiden som produkten 
tillbringar på varje station kallas cykeltid och anger tiden mellan två färdigbearbetade 
produktionsenheter på den arbetsstationen. För att få perfekt balans på produktionslinan 
måste arbetsinnehållet på varje station vara lika med cykeltiden. Detta är mycket svårt att 
uppnå. Balanseringsproblemet kan formuleras på två olika sätt: minimera antalet 
arbetsstationer vid given cykeltid eller minimera cykeltiden vid givet antal arbetsstationer. [4] 
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2.6.3 Ständiga förbättringar 
Att ständigt arbeta med förbättringar i hela verksamheten och med alla medarbetare delaktiga 
utgör grunden inom Lean filosofin. Utvecklingen av ett företag sker på två olika sätt, dels 
genom att genomföra förändringar av verksamhetens processer mot ett effektivare flöde, dels 
genom att det sker ständiga förbättringar i många små steg i arbetssätt, processer och 
produkter. Ett framgångsrikt förbättringsarbete utgår från tre huvudpunkter [10]:  

• Resultatorienterat ledarskap som skapar goda förutsättningar för ständiga 
förbättringar, medarbetarna blir mer delaktiga samt att det driver förbättringsarbetet 
som en strategisk ledningsfråga.  

• Inrättad infrastruktur med tydliga roller, vilka har väldefinierade ansvar och 
befogenheter samt erforderlig kompetens. 

• Problemlösningsmetodik. Det krävs en välfungerande problem- och 
förbättringsmetodik där relevanta förbättringsverktyg används vid behov så problem 
löses på ett faktabaserat och strukturerat sätt.  

 

2.6.4 Standardiserat arbetssätt 
Ett system handlar om att skapa förutsättningar för att arbetet i processen ska kunna utföras 
på ett systematiskt sätt, utifrån det bästa arbetssättet som har identifierats och beslutats att 
tillämpa. Att införa standardiserat arbetssätt handlar om att säkerställa att det arbetssätt som 
fastställts verkligen alltid tillämpas då det aktuella arbetet utförs. Standardiserat arbetssätt 
skapar även en bas för framtida förbättringar i form av nulägesbeskrivning för det aktuella 
arbetet som utförs. Syftet med standardiserat arbetssätt är att se till att arbetet utförs på bästa 
möjliga sätt. [10] 

 

2.6.5  Mass customization 
Grundprincipen med masskundanpassning (mass customization) är att många olika 
produkter i små volymer kan produceras effektivt tillsammans i en mycket flödesorienterad 
produktionsprocess. Med detta försöker man kombinera flexibilitet och produktivitet så att 
man kan erbjuda kunderna stor valfrihet till ett pris som om det vore en standardprodukt. 
Med olika produktutvecklingsmetoder kan olika produktkonfigurationer ha snarlika 
produktionsmässiga egenskaper vilket gör att de smidigt kan passa ihop i ett och samma 
flödesorienterat produktionssystem. För att kunna nå en god masskundanpassning behöver 
även företaget ha korta ställtider och flexibel personal för att kunna hantera en varierande 
mix av produkter och produktkonfigurationer. [4] 

 

2.6.6  DFAA 
Design For Automated Assembly (DFAA) är en metod för att ta fram monteringsvänliga 
produkter. Metoden utvecklades i USA under 90 talet men då under namnet DFMA (design 
for manufacture and assembly) och bygger på MTM-studier. [11] 

Tumregler att följa i DFAA [11]: 

1. Minimera antalet komponenter. 
2. Minimera antalet fästanordningar. 
3. Välj en lämplig baskomponent. 
4. Säkerställ att baskomponenten inte behöver omorienteras. 
5. Välj en effektiv monteringsfixtur. 
6. Underlätta komponentåtkomst. 
7. Anpassa komponenter till vald monteringsmetod. 
8. Sträva efter att bygga med symmetriska komponenter. 
9. Sträva efter att använda komponenter som är symmetriska i monteringsriktningen. 
10. Om asymmetriska komponenter förekommer, låt dessa vara tydligt asymmetriska. 
11. Sträva efter att skapa montering från en riktning och som är linjär. 



Teoretiskt ramverk 

10 

12. Utnyttja fasning, styrning och elasticitet för enklare inpassning. 
13. Maximera tillgänglighet vid montering. 
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3 Metod  
3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Tabell 2 visar vilken metod som används för att besvara vilken frågeställning. Asterisken 
menas att metoden i sig självt inte används för att besvara frågeställningen men att resultatet 
av metodens användande svarar direkt till vilken metod som sedan används för att besvara 
frågeställningen. 

Tabell 2 - Koppling mellan frågeställningar och metod. 

 

 

3.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomförs för att hitta bra metoder att applicera på Kabes 
produktionsenhet. För att komma fram till vilka metoder som kan vara lämpliga letar 
författarna med hjälp av handledare samt Jönköping Universitys (JU) databas Primo fram 
böcker som behandlar lämpliga ämnesområden. Dessa används för att stärka de teorier och 
förslag som tas fram i studien. Vanligt använda sökord i Primo innefattar 
”produktionsteknik”, ”produktionsekonomi”, ”produktionsstyrning”, ”frekvensstudie” samt 
”Lean”. Från dessa böcker plockas sedan ut ett antal metoder som föreslås och skulle kunna 
appliceras på Kabe.  

Från flera av böckerna föreslås att en frekvensstudie skulle kunna vara en lämplig metod att 
applicera för att kunna identifiera vilka aktiviteter som är värdeadderande respektive icke-
värdeadderande, då den dolda kapaciteten bedöms främst att finnas under det arbete som 
inte tillför värde i produktion. Frekvensstudie väljs just för att det är en så pass enkel metod 
för att få fram hur stor andel av ett helt flöde som är värdeadderande respektive icke-
värdeadderande. Frekvensstudie är en metod som passar bra till att få fram aktiviteterna men 
ger ingen djupare bild över vad anledningen till att aktivisterna existerar. Från andra böcker 
föreslås då att metoden 5 Varför är att föredra just för att hitta rotorsaken till de problem som 
har identifierats i frekvensstudien. Metoden 5 Varför väljs just för dess förmåga att hitta 
rotorsakerna till aktiviteterna. Efter att rotorsaker har identifierats ska åtgärder till de 
specifika problemen diskuteras fram.  

Vissa teorier behöver mer uppdaterad eller djupgående fakta och då används databasen 
Scopus genom JU:s databas Primo för att söka efter och hämta forskningsrapporter eller 
artiklar. 

 

3.3 Observationer 
För att få en uppfattning över hur produktionsflödet ser ut på Kabe husbil i det stora hela 
inleds studien med en genomgång av monteringslinorna och montering av element på plats i 
fabriken under ledning av produktionstekniker. Elementfabriken, som ska studeras närmare, 
presenteras och gås igenom med Kabes Lean-koordinator. ”Genchi Genbutsu”, eller ”gå och 
se” är en viktig del i förbättringsarbete, enligt Lean, för att skaffa sig en egen uppfattning om 

Metod Rubrik Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3
Litteraturstudie 3.2 x* x*
Observationer 3.3 x*
Samtal 3.4 x* x* x
Frekvensstudie 3.5 x
5 varför 3.6 x

* svar baserat på resultat av metod
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det man ska behandla under en studie så att inte arbetet löser problem på en nivå där 
problemet inte existerar [4].  

 

3.4 Ostrukturerade intervjuer och samtal 
Under studiens gång genomförs samtal löpande med operatörer, Lean-koordinator och 
arbetsledare för att få den grunddata som behövs för att behandla studiens frågeställningar. 
Detta inkluderar sådant som inte går eller behöver mätas av författarna, till exempel 
efterfrågan, tidigare resultat, andra förändringsarbeten och historia till varför nuläget ser ut 
som det gör. Allt detta för att få en bredare bild av området studien behandlar och minska 
risken för suboptimering. Intervjuerna med arbetsledare och operatörer genomförs på ett 
enkelt spontant sätt med öppen dialog för att inte stressa de inblandade eller ge ”inövade” 
svar. Samtalen behandlar oftast sådana ämnen som lättast visas fysiskt på arbetsplatsen 
under arbete vilket mer formella intervjuer skulle förhindra eller göra mer svårförklarliga. 
Igen är ”genchi genbutsu” viktigt för att fastställa ett så pass korrekt nuläge som möjligt utan 
att informationen gått genom allt för många mellanhänder. 

 

3.5 Frekvensstudie 
3.5.1 Observationer 
Första steget för att genomföra frekvensstudien är att skaffa sig en så pass exakt bild av det 
objekt man studerar som möjligt. Detta görs genom observationer och samtal med 
operatörerna under arbetet för att kunna identifiera de aktiviteter som utförs på de olika 
stationerna. Båda författarna ska genomföra frekvensstudien vilket betyder att båda 
intervjuar och observerar operatörerna en i taget och antecknar ned aktiviteterna på papper 
för att få en bra gemensam bild över processen. 

 

3.5.2 Blankett 
De insamlade aktiviteterna förs in i Excel för att sammanställas till en blankett. Då 
frekvensstudien är ämnad att genomföras på alla sju stationer sammanställs de olika 
aktiviteterna under korta gruppnamn som är enkla att identifiera och delas av flera stationer. 
På detta sätt går samma blankett att använda till alla stationer på villkoret att de som 
genomför studien är väl överens över vad olika aktiviteter betyder på olika stationer samt att 
de behandlas separat i vidare arbete så att de inte blandas ihop. Anledningen till denna 
förenkling av aktiviteter är för att minska ned på den psykiska belastning som en 
frekvensstudie innebär med att gå runt i cirklar i timtal för att samla ihop en tillräcklig mängd 
data. Den färdiga blanketten återfinns i rapporten som Bilaga 1. För att balansera upp de olika 
stationerna då vissa kanske inte alltid används under insamling av data finns även 
aktiviteterna ”möte”, ”rast” och ”station används ej” med. De första två används för att 
balansera när en station inte används men tekniskt sett inte heller ska användas då 
operatören befinner sig på annan plats. ”Station används ej” syftar till då en station inte 
arbetas på under en längre tid då ingen operatör är planerad att arbeta där. Tillfällen då 
operatören ska befinna sig på stationen men behöver utföra arbete på annan plats räknas till 
icke värdeadderande arbete och får därför egna aktiviteter. 

 

3.5.3 Genomförande 
Att genomföra en frekvensstudie på flera stationer kräver många observationer vilket blir 
utmattande i längden att genomföra. Av denna anledning väljs så korta intervall som möjligt 
för att genomföra studien så att totala tiden minskar. Vid en sådan studie passar KIM för 
intervallbestämning. Då arbetet har långa cykeltider utan exakta arbetsordningar varierar 
operationerna tillräckligt för att inte upprepa sig på samma ställe vid konstanta mätintervall 
vilket igen understryker lämpligheten med att använda KIM.  
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Då olika varianter som tillverkas i elementfabriken varierar mycket i tidsåtgång och det 
tillverkas olika varianter parallellt bestäms det att mäta alla stationerna i en cykel samtidigt 
för att inte riskera att följa samma variant genom alla stationer och få felaktigt resultat.  

Vissa stationer har två operatörer och andra en. För att få en rättvis fördelning väljs att för 
varje station och mätintervall sätta ett streck per operatör vilket ger olika totalt antal 
mätningar men samma antal mätpunkter under samma totala tid så att stationerna blir direkt 
jämförbara med varandra.  

Konfidensintervallet sätts till 95 % och felrisken sätts till 10 % för att få ett bra 
utgångsresultat. Den relativt höga felrisken väljs för att inte studien ska ta allt för lång tid att 
genomföra då antalet mätpunkter ökar med en faktor enligt Formel 4 för varje sänkt 
procentenhet risk. I värsta fall på 10 % risk krävs enligt Formel 5 96 mätningar per station 
vilket kräver ca sex timmars studie för alla stationer.   

W =
%'

(% − 1)'
	 

Formel 4 - Faktor f för antalet fler mätpunkter än för risk r där r är föregående risk i procent. 
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4
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≈ 96	[\ 

Formel 5 - Antal mätpunkter som behövs för att hålla sig inom ett visst konfidensintervall och 
inom en viss risk för fel. 

En testrunda genomförs för att kolla om 30 sekunder är tillräckligt för att identifiera 
aktiviteterna. Den genomförs på så sätt att den ena författaren kör ett pass på ca en timme 
innan man byts av för vila. Resultatet matas in i tabell och riskvärdet för varje station räknas 
ut. Efter att tidsintervall, aktiviteter och blanketter bedömts fungera för studien genomförs 
ytterligare fem mätningar över tre dagar. Totalt 2011 mätningar genomförs fördelat på sju 
stationer med varierande bemanning. 

 

3.5.4 Sammanställande av resultat 
Resultatet sammanställs i Excel med en tabell jämförande aktivitet, frekvens och frekvens i 
procent av de totala antalet mätningar på den stationen. Då aktiviteterna ”möte”, ”rast” och 
”station används ej” enbart finns med för att balansera ut mätningarna under studiens 
genomförande och för att påvisa att stationerna har kapacitet som väljs att inte utnyttjas dras 
dessa bort från efterföljande beräkningar då författarna inte anser att dessa aktiviteter räknas 
till arbete på stationerna. Det kvarvarande antalet mätningar visas som ”använd station 
summa”. För att visa utnyttjandegraden av varje station visas den mest förekommande 
aktiviteten ”montera” i andel av totalen samt det beräknade riskvärdet för stationen. 
Aktiviteten ”montera” används för den tid då värdeadderande arbete utförs vare sig det är 
manuellt eller maskinellt. 

Fördelningen av aktiviteterna för varje station sammanställs i ett färgkodat cirkeldiagram där 
varje aktivitet har samma färg vilken station det än rör sig om för enklare överskådning och 
jämförbarhet. Då det kan bli svårt att utskilja specifika värden från cirkeldiagrammet 
sammanställs även ett Pareto-diagram över de vanligaste icke värdeadderande aktiviteterna, 
alltså ”använd station summa” minus ”montera” som är den värdeadderande tiden. Ett 
exempel på sammanställningen finns som Bilaga 2.  

Stationen ”vägg helintegrerat” och ”vägg halvintegrerat” slås ihop till station ”vägg” då arbetet 
är nära identiskt och det är samma operatörer som arbetar på stationen. Detta ger fler 
mätpunkter vilket sänker risken för felaktig fördelning på stationen så att den mer matchar de 
andra stationernas risknivåer. 
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Olika aktiviteter presenteras genom andelen aktiviteten utgör av den icke värdeadderande 
tiden, tiden som stationen används och det ska finnas en operatör på plats samt den totala 
tiden som gäller då skift pågår för elementtillverkning. 

 

3.6 5 Varför 
3.6.1 Genomförande 
Verktyget 5 Varför används efter att frekvensstudien sammanställt de olika typer av icke 
värdeadderande aktiviteter som svarar för en stor del av arbetstiden på stationerna i 
elementfabriken. Med hjälp av Pareto-diagrammen i sammanställningen plockas de mest 
förekommande icke värdeadderande aktiviteterna och ställs upp för analys.  

Varje aktivitet får frågan varför denna aktiviteten upptar så pass stor del av arbetstiden och 
sedan resoneras orsaken fram. Efter detta formuleras en varför-fråga till orsaken och detta 
pågår till dess att man tycker sig ha funnit grundorsaken till aktivitetens förekomst. För varje 
varför-fråga läggs mer och mer vikt på vad frågan betonar så att man kommer vidare med nya 
orsaker och inte hamnar i en loop av motsägandes argument. Varje fråga och svar antecknas 
ned för hand på papper för att hålla problemlösningen enkel och effektiv. 

Genomförandet av detta verktyg görs av författarna med input av relevanta personer på 
området, i detta fall operatörer och arbetsledare. Författarna förklarar tanken bakom vilka 
moment som svarar för aktiviteten och leder sedan frågan i samtal med den relevanta 
personen till dess att grundorsaken bedöms vara funnen eller att man identifierat att denna 
kunskap finns hos någon annan person varpå samtalet fortsätter med denna istället. 
Anledningen till att problemlösningen genomförs med just dessa personer är att de anses vara 
experterna på sitt område och sina stationer och det gäller just deras arbete. En viktig del i 
förändringsarbete är just att involvera alla inblandade i processen då de är de som utför 
arbetet som kan det bäst [12]. 

Efter problemlösningen sammanställs frågor och svar i punktlistor sorterade efter station med 
den mest förekommande aktiviteten först. 

 

3.6.2 Analys 
Med utgångspunkt från problemlösningen som baserar sig på nuläget hos Kabe och de olika 
synpunkter som fås genom samtal med operatörer och ledare plockas ett antal åtgärdsförslag 
fram till de grundorsaker som identifieras. Detta görs med stöd från olika teorier om 
slöserihantering, främst från ”Lean”-filosofin. Åtgärdsförslagen syftar till att minska de icke 
värdeadderande aktiviteterna eller eliminera dem helt för att minska förlusttider och kunna 
utnyttja stationerna i en högre grad med ökad kapacitet som resultat. 



Nulägesbeskrivning 

15 

4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet beskriver det resultat som framkommer av frekvensstudien på de olika stationerna 
och jämför detta med den nuvarande efterfrågan och takten detta motsvarar. Kapitlet läses 
enklast med bilagorna nära tillhands.  

I dagsläget beräknar Kabe att tillverka 744 husbilar. Då vetskapen om vad 
kapacitetspotentialen för elementlinan är dold används frekvensstudiens resultat för att 
beskriva nuläget. Resultatet är fördelat baserat på takten 744 husbilar per år och presenteras 
under nedanstående rubriker. 

Aktiviteten ”montera” i frekvensstudien omfattar allt arbete som går åt till att montera eller 
arbeta på elementen som tillverkas i elementfabriken då studien tittar på det arbete som görs 
utöver montering, inte hur det monteras.  

 

4.1 Resultat – frekvensstudie – station golv 
Hela resultatet av frekvensstudien för station golv presenteras under Bilaga 3 med en 
sammanställning av Pareto-diagrammet i Tabell 3. Nedanstående text används som 
komplement till bilagan och tabellen för förklaring av olika aktiviteter. 

Från resultatet visas att station golv används 65 % av tiden med en utnyttjandegrad på 48 %. 
Totalt utförs värdeadderande arbete 31 % av tiden. Risknivån för felaktigt resultat ligger på ±8 
%.  

Aktiviteten ”omarbete” omfattar nästan uteslutande att skära till frästa bitar av isolering där 
isoleringen inte frästs genom till botten utan lämnat någon millimeter att skäras ut för hand. 

”Personliga samtal” är då en operatör helt lägger ned sina verktyg och slutar arbeta för att 
prata med någon annan. Då stationen inte har några problem att hålla takten uppstår en del 
tid som utnyttjas till detta. 

”Annat arbete” är registrerat då operatören får lämna stationen för att utföra ett annat arbete. 
I detta fall gäller det truckkörning för att flytta material. 

Aktiviteten ”förbereda material” innebär den förmontering som görs genom att förbereda ett 
antal av någon komponent och sätta ihop partivis innan nästa steg i monteringen utförs. 

”Samtal med arbetsledare” registreras åt båda håll. Den innefattar både när en operatör 
behöver avbryta arbetet för att samtala men även när operatören är skiftledare eller 
arbetsledare och får avbryta sitt arbete på stationen. Främst gäller detta små 
planeringsförändringar eller frågor som dyker upp under arbetstiden.  

”Såga material” omfattar att operatören är tvungen att lämna sin station för att gå bort och 
såga till material vid en annan station som sedan används i montering. 

”Kolla i pärm” registreras så fort något om arbetet behöver kollas upp i en pärm eller på en 
dator. Det innefattar både att kolla ritningar, leta upp turordningar eller kolla vilka 
komponenter som ingår i monteringen. 
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Tabell 3 - Sammanställning från Pareto-diagram av frekvensstudie för station golv. 

 

 

4.2 Resultat – frekvensstudie – station vägg 
Hela resultatet av frekvensstudien för station vägg presenteras under Bilaga 4 med en 
sammanställning av Pareto-diagrammet i Tabell 4. Nedanstående text används som 
komplement till bilagan och tabellen för förklaring av olika aktiviteter. 

Från resultatet visas att station vägg används 63 % av tiden med en utnyttjandegrad på 49 %. 
Totalt utförs värdeadderande arbete 31 % av tiden. Risknivån för felaktigt resultat ligger på ±5 
%.  

Aktiviteten ”förbereda transport” innefattar att sätta dit extra transportbeslag som plockas 
bort på nästa station, lossa elementet ur monteringsmallen men också att hämta, vänta eller 
leta efter det lyftverktyg som används för att flytta elementen. 

”Förbereda verktyg” registreras så fort operatören behöver gå bort till verktygsbänken för att 
justera eller fylla på verktyget. Det innefattar inte rena verktygsbyten utan de aktiviteter där 
operatören behöver spendera tid vid verktygsbänken med att pilla på och justera verktyget. 

”Transportera element till/från vagn” inträffar då ett element håller på att transporteras från 
arbetsbordet till en transportvagn och innehåller alla aktiviteter från att kranen sänks ned 
med lyftverktyget på till dess att elementet står på transportvagnen, märkt med 
identifieringsnummer och lyftverktyget har släppt från elementet. 

”Personlig tid” är den tid operatören behöver för att dricka vatten, gå på toabesök, starta 
kaffebryggaren i lunchrummet med mera. 

”Såga material” uppkommer när operatören behöver lämna sin station för att gå iväg och kapa 
material någon annanstans. 

”Förbereda material” är det arbete som görs vid stationen men inte tillför något till själva 
monteringen. Främst innefattar detta att täta vissa lister innan de är redo att monteras. 

Aktiviteten ”hjälpa annan station” registreras då en operatör får avbryta sitt arbete för att gå 
till en annan station och hjälpa till med något arbete där. Det innefattar inte samtal eller 
frågor mellan stationer eller när två operatörer befinner sig på en station och behöver hjälpa 
varandra. 

Aktivitet Frekvens av IVT* Frekvens av AT** Frekvens av TT***
Omarbete 30,4% 15,9% 10,3%
Personliga samtal 12,7% 6,6% 4,3%
Annat arbete 10,1% 5,3% 3,4%
Förbereda material 6,3% 3,3% 2,1%
Samtal med arbetsledare 6,3% 3,3% 2,1%
Såga material 6,3% 3,3% 2,1%
Kolla i pärm 5,1% 2,6% 1,7%

* icke värdeadderande tid
** använd station tid
*** total tid
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Tabell 4 - Sammanställning från Pareto-diagram av frekvensstudie för station vägg. 

 

 

4.3 Resultat – frekvensstudie – station tak 
Hela resultatet av frekvensstudien på station tak presenteras under Bilaga 5 med en 
sammanställning av Pareto-diagrammet i Tabell 5. Nedanstående text används som 
komplement till bilagan och tabellen för förklaring av olika aktiviteter. 

Från resultatet visas att station tak används 100 % av tiden med en utnyttjandegrad på 56 %. 
Risknivån för felaktigt resultat ligger på ±5 %.  

Aktiviteten ”annat arbete” är då operatören får avbryta sitt arbete för att utföra något annat 
arbete än montering. I detta fall gäller det att operatören kör transporten mellan 
elementfabriken och monteringslinorna. Detta uppstår ofta flera gånger per dag och utan 
större förvarning. 

”Förbereda verktyg” registreras då operatören får avbryta arbetet för att gå bort till 
verktygsbänken och justera, rengöra eller fylla på verktygen. Nästan uteslutande på station 
tak gäller detta rengöring av limrollen som används för att limma på mattor på taken. Den 
kräver rengöring mellan varje användning. 

”Hjälpa annan station” uppstår när operatören behöver avbryta sitt arbete för att gå till en 
annan station och fysiskt hjälpa till med något. För det mesta gäller det lyft eller transport av 
element. Aktiviteten innefattar inte när frågor behöver ställas eller när operatörer på samma 
station hjälps åt. 

”Förbereda transport” är de moment som sker från att elementet är klart till att det är redo att 
transporteras till en transportvagn. Där ingår lossning från mall, hämta lyftverktyg och 
montering av transportlister som tas av vid nästa station. 

”Transportera vagn” inträffar då en transportvagn är full eller man ska byta modell för 
tillfället och behöver då transportera bort transportvagnen från stationen till en godtycklig 
plats på lagret för att sedan leta upp och hämta en ny vagn. 

Aktiviteten ”Såga material” uppstår då operatören behöver lämna sin arbetsstation för att gå 
bort och kapa material. Främst gäller detta trälister på station tak. 

”Förbereda material” är sådant arbete som utförs på stationen men inte tillhör monteringen 
utan skulle kunna utföras tidigare eller av leverantör. 

Aktivitet Frekvens av IVT* Frekvens av AT** Frekvens av TT***
Förbereda transport 19,8% 10,1% 6,4%
Förbereda verktyg 16,4% 8,4% 5,3%
Transportera element till/från vagn 7,9% 4,0% 2,6%
Personlig tid 6,8% 3,5% 2,2%
Såga material 6,2% 3,2% 2,0%
Förbereda material 5,6% 2,9% 1,8%
Hjälpa annan station 5,1% 2,6% 1,6%

* icke värdeadderande tid
** använd station tid
*** total tid
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Tabell 5 - Sammanställning från Pareto-diagram av frekvensstudie för station tak. 

 

 

4.4 Resultat – frekvensstudie – station limning 
Hela resultatet av frekvensstudien på station limning presenteras under Bilaga 6 med en 
sammanställning av Pareto-diagrammet i Tabell 6. Då station limning har många olika 
aktiviteter med snarlik frekvens väljs att studera ytterligare två aktiviteter. Nedanstående text 
används som komplement till bilagan och tabellen för förklaring av olika aktiviteter. 

Från resultatet visas att station limning används 100 % av tiden med en utnyttjandegrad på 
50 %. Risknivån för felaktigt resultat ligger på ±5 %.  

”Förbereda material” omfattar de moment där operatören, vid stationen, får bearbeta material 
på något sätt innan det är redo att monteras. För station limning innebär det mycket 
tillskärning av mattor som limmas på elementen men kanske främst tillskärning av isolering 
som ska passa enligt ritning men alltid varierar något när elementet är redo att isoleras. 

”Transportera element till/från vagn” inträffar då ett element ska lyftas från en transportvagn 
upp på arbetsstationen med hjälp av kran eller handkraft. Aktiviteten omfattar de moment 
som sker från att lyftverktyg eller händer placerats på elementet till dess att elementet vilar på 
arbetsstationens bord. 

Aktiviteten ”hämta material” är den tid som läggs på att gå ifrån stationen för att hämta 
material som befinner sig på lager eller annan plats. Det omfattar inte väntan på att någon 
annan ska hämta material, frågor om materialhantering eller att hämta material som finns på 
plats runt stationen och nås inom någon sekund. 

”Samtal med arbetsledare” berör alla de avbrott i montering då något behöver diskuteras eller 
frågas om gällande arbetet. Aktiviteten gäller arbetsledare, skiftledare eller andra operatörer. 

”Vänta på annan operatör” finns då två operatörer arbetar på station limning och uppstår 
antingen när en operatör utför något arbete som bara görs på ena sidan av ett element och 
den andra får vänta eller när den enda operatören arbetar snabbare än den andra och får 
vänta på att den andra ska hinna ikapp. 

”Vänta på fräs” uppkommer vid de tillfällen då arbete inte kan utföras för att fräsen behöver 
platsen mellan press och fräs för att köra ut ett element men inte är klar än samt att ett 
element redan befinner sig i pressen och kan därför inte transporteras ut. 

”Kolla i pärm” rör allt administrativt över att kolla upp monteringsordning, ingående 
komponenter eller studera ritningar på papper eller i dator, inklusive den tid det tar att gå 
bort och leta upp rätt ritning eller fil. 

Aktivitet Frekvens av IVT* Frekvens av AT** Frekvens av TT***
Annat arbete 21,9% 9,7% 9,6%
Förbereda verktyg 16,6% 7,4% 7,3%
Hjälpa annan station 7,9% 3,5% 3,5%
Förbereda transport 6,6% 2,9% 2,9%
Transportera vagn 6,0% 2,6% 2,6%
Såga material 5,3% 2,4% 2,3%
Förbereda material 4,6% 2,1% 2,0%

* icke värdeadderande tid
** använd station tid
*** total tid
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”Vänta på press” registreras då montering inte kan ske på limning före en viss tid har passerat 
i pressens program då pressen ibland tar längre tid än limning och limmet hinner härda och 
blir obrukbart innan pressen annars är klar. 

Aktiviteten ”hjälpa annan station” är när en operatör får avbryta sitt arbete för att gå bort till 
fräsen och hjälpa till med att antingen lyfta element eller dra ut element ur pressen då 
fräsoperatören inte har tid till detta. 

Tabell 6 - Sammanställning från Pareto-diagram av frekvensstudie för station limning. 

 

 

4.5 Resultat – frekvensstudie – station press 
Hela resultatet av frekvensstudien på station press presenteras under Bilaga 7 med en 
sammanställning av Pareto-diagrammet i Tabell 7. Då det bara registreras fyra icke 
värdeadderande aktiviteter på station press registreras alla i Pareto-diagrammet och kommer 
analyseras. Nedanstående text används som komplement till bilagan och tabellen för 
förklaring av olika aktiviteter. 

Från resultatet visas att station press används 100 % av tiden med en utnyttjandegrad på 46 
%. Risknivån för felaktigt resultat ligger på ±7 %.  

Aktiviteten ”vänta på fräs” registreras då pressen har bearbetat ett element och väntar på 
uttransport av detta men får vänta på att fräsen ska bli klar först så att elementet därifrån kan 
transporteras ut på den yta som båda stationerna delar mellan sig. 

”Vänta på material” uppstår när fräsen ligger tom och väntar på att station limning ska 
komma ikapp. 

”Städning” registreras då pressen inte används för att transportbandet i den håller på att 
rengöras. 

”Transportera element till/från vagn” uppkommer då alla operatörer är upptagna med att 
förflytta ett element från pressen till ett avlastningsbord på sidan av transportbandet för att 
kunna utnyttja pressen även när fräsen körs men då detta sker så pass sällan kommer inte 
aktiviteten att analyseras vidare för möjliga åtgärder. 

Aktivitet Frekvens av IVT* Frekvens av AT** Frekvens av TT***
Förbereda material 10,0% 5,0% 5,0%
Transportera element till/från vagn 9,6% 4,8% 4,7%
Hämta material 8,7% 4,3% 4,3%
Samtal med arbetsledare 7,8% 3,9% 3,8%
Vänta på annan operatör 7,8% 3,9% 3,8%
Vänta på fräs 7,8% 3,9% 3,8%
Kolla i pärm 7,3% 3,7% 3,6%
Vänta på press 7,3% 3,7% 3,6%
Hjälpa annan station 6,8% 3,4% 3,4%

* icke värdeadderande tid
** använd station tid
*** total tid
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Tabell 7 - Sammanställning från Pareto-diagram av frekvensstudie för station press. 

 
 

4.6 Resultat – frekvensstudie – station fräs 
Hela resultatet av frekvensstudien på station fräs presenteras under Bilaga 8 med en 
sammanställning av Pareto-diagrammet i Tabell 8. Nedanstående text används som 
komplement till bilagan och tabellen för förklaring av olika aktiviteter. 

Från resultatet visas att station fräs används 100 % av tiden med en utnyttjandegrad på 52 %. 
Risknivån för felaktigt resultat ligger på ±7 %.  

”Förbereda material” uppstår då operatören behöver arbeta med ett element före eller efter 
fräsning utan att ny fräsning kan pågå. Främst gäller detta den väggmatta som behöver 
limmas på i efterhand vilket kräver fräsoperatörens uppmärksamhet och innebär att fräsen 
inte får köras samtidigt. 

”Ställ” uppkommer då en ny variant eller en specialmodell ska köras och fräsen behöver 
programmeras om eller justeras. 

Aktiviteten ”transportera element till/från vagn” uppkommer då ett element ska lyftas från 
transportbandet i fräsen till en transportvagn eller ett avlastningsbord men då detta kräver 
fräsoperatörens fulla uppmärksamhet behöver fräsen stå stilla. 

”Blåsa av element” görs efter varje fräsning för att rengöra och förbereda elementet från 
transport. Då detta görs inne i fräsområdet behöver fräsen stå stilla tills arbetet är utfört. 

”Vänta på annan operatör” innefattar den tid då fräsoperatören behöver vänta på någon 
annan som kan hjälpa till med ett moment som kräver flera personer och fräsen får stå och 
vänta tills arbetet är utfört. För det mesta gäller detta lyft och transporter då inte stationen är 
bemannad med mer än en operatör. 

”Vänta på press” sker när fräsen får vänta på att pressen ska bli klar med nästa element då 
fräsprogrammet ibland är snabbare än pressen eller då något uppkommit på tidigare stationer 
som gör att produktionen ligger lite efter. 

Aktiviteten ”vänta på material” registreras då fräsen behöver vänta på att ett element ska 
justeras in i rätt position inne i fräsområdet. Aktiviteten omfattar de moment från att 
elementet transporterats in till fräsen till dess att operatören är redo att starta fräsen vilket 
betyder att även omjustering och småpill med elementets position ingår i aktiviteten. 

Aktivitet Frekvens av IVT* Frekvens av AT** Frekvens av TT***
Vänta på fräs 64,2% 34,8% 34,8%
Vänta på material 30,8% 16,7% 16,7%
Städning 3,3% 1,8% 1,8%
Transportera element till/från vagn 1,7% 0,9% 0,9%

* icke värdeadderande tid
** använd station tid
*** total tid
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Tabell 8 - Sammanställning från Pareto-diagram av frekvensstudie för station fräs. 

 

 

4.7 Resultat – frekvensstudie – sammanställning 
Utnyttjandegrad och riskvärde sammanställs i Tabell 9 nedan. Aktiviteten ”station används” 
är beräknat som den totala tiden med aktiviteten ”station används ej” och ”annat arbete” 
bortdraget.  

Resultatet visar att station golv, vägg och tak inte utnyttjas hela tiden. Detta tyder på att det 
finns kapacitet som inte är dold men väljs att inte utnyttjas för alla stationer under gruppen 
”spikning”, alltså de stationer som arbetar parallellt. 

Station limning, press och fräs som befinner sig rakt efter varandra används hela tiden men 
har fortfarande bara en utnyttjandegrad på 46–52 %. De seriella stationerna används alltså till 
100 % men utnyttjas bara till hälften.  

Tabell 9 - Sammanställning av frekvensstudie per station. 

 

 

 

Aktivitet Frekvens av IVT* Frekvens av AT** Frekvens av TT***
Förbereda material 34,6% 16,5% 16,5%
Ställ 13,1% 6,3% 6,3%
Transportera element till/från vagn 12,1% 5,8% 5,8%
Blåsa av element 9,3% 4,5% 4,5%
Vänta på annan operatör 8,4% 4,0% 4,0%
Vänta på press 5,6% 2,7% 2,7%
Vänta på material 4,7% 2,2% 2,2%

* icke värdeadderande tid
** använd station tid
*** total tid

Golv Vägg Tak Limning Press Fräs

Station används 61% 63% 90% 100% 100% 100%

Utnyttjandegrad av AT* 48% 49% 56% 50% 46% 52%

Utnyttjandegrad av TT* 31% 31% 56% 50% 46% 52%

Riskvärde, r 8% 5% 5% 5% 7% 7%

* använd station tid

** total tid
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5 Analys 
För beräkning av elementfabrikens kapacitetspotential används resultatet av frekvensstudien. 
Aktiviteterna från Pareto-diagrammet från varje station analyseras sedan med verktygen 5 
Varför för att få fram grundorsaken till varje aktivitets existens. Rubrik 5.1 besvarar 
rapportens första frågeställning. 5.2 presenterar möjliga svar på rapportens andra 
frågeställning. 

 

5.1 Kapacitetspotential på elementlinan i elementfabriken 
Från resultatet av frekvensstudien går att utläsa att den mest utnyttjade stationen, fräs, har 
utnyttjandegrad på 52 % av den totala arbetstiden och beräknas med denna takt tillverka 
element till 744 husbilar. Enligt Formel 6 nedan beräknas elementfabriken potentiellt kunna 
tillverka upp till 1430 husbilar årligen med oförändrad monteringsmetod.  

$](]^_\`\[(a\`!\_]b =
(b]!`%]c	(%acd$\_a![eä!fc

d\!N\\g]!c`f%]c
=
744	[\
0,52

≈ 1430	[\ 

Formel 6 - Formel för beräkning av kapacitetspotential. 

 

5.2 Bakomliggande orsaker till dold kapacitet 
Anledningen till att aktiviteterna tar upp så pass stor tid av arbetstiden som de gör beror på 
flera olika orsaker. För att hitta de bakomliggande grundorsakerna till uppkomsten av 
aktiviteterna analyseras varje aktivitet med hjälp av 5 Varför i en iterativ process till dess att 
grundorsaken anses vara identifierad. Dokumentationen till processen bifogas som enskilda 
bilagor för varje station och resultatet redovisas nedan. Värdena på aktiviteternas frekvenser 
är hämtade från Tabell 3 till Tabell 8. 

 

5.2.1 Station golv 
Dokumentationen från 5 Varför-analys för station golv bifogas som Bilaga 9.  

På station golv står de sju mest förekommande icke värdeadderande aktiviteterna för 77 % av 
den icke värdeadderande arbetstiden när stationen utnyttjas. De omfattar, i storleksordning, 
aktiviteterna ”omarbete”, ”personliga samtal”, ”annat arbete”, ”förbereda material”, ”samtal 
med arbetsledare”, ”såga material” samt ”kolla i pärm”. Aktiviteten ”personliga samtal” väljs 
att inte analyseras då den är den typ av aktivitet som uppstår för att tid finns över.  

Aktiviteterna ”omarbete”, ”annat arbete”, ”förbereda material”, ”samtal med arbetsledare” och 
”såga material” står för 72 % av den icke värdeadderande tiden och uppstår på grund av stor 
variation hos ”kunden”, alltså monteringslinorna, som gör det omöjligt att hålla den 
tolvveckorsplanering som är satt ens dagar i förväg. Detta gör att det inte går att placera full 
bemanning på stationen på uppsatta tider och hålla sig till detta utan bemanning får variera 
mellan operatörer och skiftledare och de problem som uppstår på grund av ineffektiva 
processer uppmärksammas inte då dessa inte räknas som avvikelser från det normala 
eftersom det inte finns något normalläge att utgå ifrån. 

”Kolla i pärm” tar upp 5 % av tiden och uppstår på grund av att ingående 
isoleringskomponenter varken är symmetriska eller tydligt asymmetriska vilket kräver hög 
noggrannhet vid montering samt kontinuerlig avstämning mot ritning. 

 

5.2.2 Station vägg 
Dokumentationen från 5 Varför-analys för station vägg bifogas som Bilaga 10.  
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På station vägg står de sju mest förekommande icke värdeadderande aktiviteterna för 68 % av 
den icke värdeadderande arbetstiden när stationen utnyttjas. De omfattar, i storleksordning, 
aktiviteterna ”förbereda transport”, ”förbereda verktyg”, ”transportera element till/från vagn”, 
”personlig tid”, ”såga material”, ”förbereda material” samt ”hjälpa annan station”. Aktiviteten 
personlig tid väljs att inte analyseras då den beror på att någon behöver sätta på 
kaffebryggaren i fikarummet och tid finns över hos station vägg till detta. 

”Förbereda transport” tar mycket tid, 20 % av den icke värdeadderande tiden, på grund av att 
när monteringsmallarna skapas så görs de direkt efter ritningen på de element som ska 
tillverkas i dem utan synpunkter och input från de operatörer som utför arbetet och vet var 
tidigare mallar strulat och varför. 

”Förbereda verktyg” tar 16 % av tiden då verktygen befinner sig vid sidan av arbetsborden 
vilket är långt att gå, bort från den stora arbetsyta som arbetet utförs på. 

Aktiviteten ”transportera element till/från vagn” upptar 8 % av den icke värdeadderande tiden 
och beror på att leverantörens leveranstid för det extra verktyg som nu befinner sig på 
ombyggnation, är så pass lång att det inte levererats ännu vilket tvingar station vägg att dela 
element med station fräs. 

”Såga material” tar upp 6 % av tiden och uppkommer på grund av att designförändringar vid 
modelluppdateringar sker utan större hänsyn till standardkomponenter vilket leder till att 
standardkomponenter behöver köpas in som inte riktigt passar men blir för dyrt för att 
tillverka egna. 

”Förbereda material” står också för 6 % av den icke värdeadderande tiden och beror på att ett 
fel rapporterats på färdiga produkter som lett till att man rättar till detta vid montering. 
Anledningen att man inte förändrar konstruktionen är att det är för dyrt i detta stadie av 
produktion relativt vilken mängd man producerar. 

”Hjälpa annan station” upptar 5 % av tiden och uppkommer precis som många aktiviteter hos 
station golv på grund av den planering som finns inte går att sätta strikt och hålla då kunden 
ändrar sig tvärt och sporadiskt. Detta gör att stationen blir överbemannad vid vissa tillfällen 
vilket leder till att tid finns över till att hjälpa andra samt att de vid samma tillfällen är 
underbemannade. 

 

5.2.3 Station tak 
Dokumentationen från 5 Varför-analys för station tak bifogas som Bilaga 11.  

På station tak står de sju mest förekommande icke värdeadderande aktiviteterna för 69 % av 
den icke värdeadderande arbetstiden. De omfattar, i storleksordning, aktiviteterna ”annat 
arbete”, ”förbereda verktyg”, ”hjälpa annan station”, ”förbereda transport”, ”transportera 
vagn”, ”såga material” samt ”förbereda material”.  

”Annat arbete”, ”hjälpa annan station”, ”transportera vagn”, ”såga material” och ”förbereda 
material” står för 46 % av den icke värdeadderande tiden och beror precis som alla andra 
bemanningsfrågor på ”spikning” att kundens efterfrågan varierar sporadiskt vilket gör 
planeringsarbetet omöjligt att få till. Tid finns då över att göra andra aktiviteter som inte blir 
officiellt inplanerade vilket leder till att det blir svårt att få en överblicksbild över 
bemanningen. Materialproblemen uppmärksammas inte än då överkapacitet finns på grund 
av planeringsproblemen och därför räknar man med att stationen hinner med detta extra 
arbete. 

”Förbereda verktyg” tar upp 17 % av den icke värdeadderande tiden och uppkommer då 
limverktyget som används kräver noggrann rengöring mellan varje användning samt att 
leverantören säger sig inte ha en bättre lösning. 
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Aktiviteten ”förbereda transport”, 7 % av tiden, existerar på grund av att monteringsmallen 
inte har tagit hänsyn till de extra monteringar som krävs för transport mellan stationer då 
operatörerna som utför arbetet inte varit med eller frågats vid design av mall. 

 

5.2.4 Station limning 
Dokumentationen från 5 Varför-analys för station limning bifogas som Bilaga 12.  

På station limning står de nio mest förekommande icke värdeadderande aktiviteterna för 73 % 
av den icke värdeadderande arbetstiden. De omfattar, i storleksordning, aktiviteterna 
”förbereda material”, ”transportera element till/från vagn”, ”hämta material”, ”samtal med 
arbetsledare”, ”vänta på annan operatör”, ”vänta på fräs”, ”kolla i pärm”, ”vänta på press” 
samt ”hjälpa annan station”. 

”Förbereda material”, ”samtal med arbetsledare” och ”vänta på annan operatör”, står för 26 % 
av den icke värdeadderande tiden och beror i grund och botten på att processen inte har 
behövt ändras tidigare då man alltid har kunnat slänga in mer resurser eller rätta till i 
efterhand då kapacitet alltid funnits. Av denna anledning saknas viktiga dokument nedskrivna 
som felsökningsprocesser eller standardoperationsblad. 

”Transportera element till/från vagn”, 10 % av tiden, uppkommer från att underhållsarbete på 
verktyg alltid görs när problem uppstår istället för att ha förebyggande underhåll. 

Aktiviteten ”hämta material” tar upp 9 % av den icke värdeadderande tiden och beror i grund 
och botten på att leverantör av material jobbar annorlunda mot elementtillverkningen trots 
att de ägs av samma bolag vilket kräver att material plockas in i större partier än de som 
tillverkas i varje batch. 

”Vänta på fräs” och ”vänta på press”, 15 % av tiden, uppkommer på grund av variationer i 
processtider hos de efterföljande stationerna vilket i sin tur beror på att olika element 
tillverkas på olika sätt trots att alla används till samma ändamål. 

”Kolla i pärm”, 7 % av tiden, existerar på grund av att Kabe tillåter sina kunder att ändra i 
princip vad som helst vilket gör att standardmodellerna kan komma med speciallösningar 
som inte ritningarna hanterar och då uppstår problem i monteringen. 

Aktiviteten ”hjälpa annan station” tar 7 % av den icke värdeadderande tiden och existerar då 
station limning är tvungna att hjälpa station fräs med att göra deras jobb att transportera ut 
element från pressen då fräsen är så pass opålitlig att den behöver övervakas konstant under 
drift och är linans flaskhals. 

 

5.2.5 Station press 
Dokumentationen från 5 Varför-analys för station press bifogas som Bilaga 13.  

På station press finns enbart fyra icke värdeadderande aktiviteter. Då aktiviteten 
”transportera element till/från vagn” inträffar så pass sällan så analyseras den inte med 5 
Varför. De kvarvarande tre aktiviteterna ”vänta på fräs”, ”vänta på material” och ”städning” 
står för 98 % av den icke värdeadderande tiden. 

Aktiviteten ”vänta på fräs” står själv för 64 % av den icke värdeadderande tiden och 
uppkommer precis som för station limning på grund av den stora variation i arbetstid som 
station fräs behöver. En ny fräs är beställd som ska lösa problemet men den har inte blivit 
levererad så som tidigare planerat. 

”Vänta på material”, 31 % av tiden, grundar sig i att en matta behöver limmas på före 
pressning för vissa element vilket tar extra tid och ombalanserar stationerna. 



Analys 

25 

Aktiviteten ”städning” tar bara upp 3 % men analyseras ändå och beror på att en viss mängd 
lim kommer droppa ned i pressen under tryck. Det är oundvikligt. Procentsatsen är så pass 
liten att aktiviteten inte påverkar kapaciteten i sådan grad att åtgärder behöver göras enligt 
företaget. 

 

5.2.6 Station fräs 
Dokumentationen från 5 Varför-analys för station fräs bifogas som Bilaga 14.  

På station fräs står de sju mest förekommande icke värdeadderande aktiviteterna för 88 % av 
den icke värdeadderande arbetstiden. De omfattar, i storleksordning, aktiviteterna ”förbereda 
material”, ”ställ”, ”transportera element till/från vagn”, ”blåsa av element”, ”vänta på annan 
operatör”, ”vänta på press” samt ”vänta på material”. 

Aktiviteten ”förbereda material” står för 35 % av den icke värdeadderande tiden och grundar 
sig i att en matta behöver appliceras i efterhand på vissa element vilket kastar om balansen i 
linan. Att göra detta i förväg fungerar inte, antingen på grund av att sugkopparna som håller 
fast elementet under fräsning inte fäster på mattans material eller att det tar ännu längre tid 
att rengöra mattan efter fräsning har pågått än att sätta på den i efterhand. 

”Ställ” står för 13 % av tiden och tar sådan tid då många moment behöver justeras manuellt 
vilket kräver extra tid. Speciellt involverar detta sugkopparnas position och inriktning av 
element mot fräsens ”nolla”. Transporter till monteringslinorna och deras sporadiska 
förändringar i takt kräver att maskinen ställer om ofta. 

”Transportera element till/från vagn”, 12 % av tiden, beror på att momentet kräver 
användande av kran och lyftverktyg och det är svårt att styra elementet ensam samt att detta 
ökar risken för skador. Detta kräver att flera operatörer tillkallas för lyft. 

Aktiviteten ”blåsa av element” står för 9 % av den icke värdeadderande tiden och uppkommer 
på grund av att momentet behöver göras manuellt innan elementet kan flyttas ut för 
transportering. Momentet i sig självt krävs för att inte riskera skador på elementet i transport. 

”Vänta på annan operatör”, 8 % av tiden, uppstår då vissa moment behöver flera operatörer 
men fräsoperatören måste övervaka den opålitliga fräsen under körning. Fräsen behöver 
köras så ofta som möjligt då det är linans flaskhals. 

”Vänta på press”, 6 % av tiden, uppkommer för station fräs då sporadiska extrakörningar av 
andra element måste köras plötsligt på grund av kundens, alltså monteringslinornas, 
sporadiska förändringar i efterfrågan vilket gör att dessa rundor inte kan planeras in i förväg 
så att serielinan limning, press och fräsning kan balanseras. 

Aktiviteten ”vänta på material” tar upp 5 % av den icke värdeadderande tiden och grundar sig 
i att fräsen behöver vänta på att elementet manuellt måste flyttas mot inpassning innan 
program kan köras. 

 

5.3 Sammanfattning – 5 Varför-analys 
Sammanfattningsvis beror de främsta problemen hos de parallella stationerna (golv, vägg och 
tak) på att en exakt planering inte kan sättas då den blir omöjlig att följa på grund av kundens 
sporadiska och oförutsägbara förändringar i efterfrågan. Dessa stationer utnyttjas dock inte 
till 100 % i dagsläget. 

För seriestationerna (limning, press och fräs) beror många problem på att balansen i linan 
störs av olika arbetsmoment som enbart finns på vissa element samt att det sporadiskt 
behöver göras extrakörningar av småelement. Denna oförutsägbarhet gör det svårt att 
balansera bemanning och vilka moment som ska utföras var. 
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 
Resultat av mätningar samt de observationer som gjorts har visat på att stationerna i 
elementfabriken kan, förenklat, uppdelas i två grupper. Första gruppen är seriestationerna 
där nästa station alltid är beroende av den föregående då buffertlager mellan dem saknas. I 
denna grupp ingår stationerna limning, press och fräs som, likt en serie, är placerade rakt 
efter varandra med minimal avlastningsyta mellan dem. Detta visualiseras genom Figur 3 som 
används för att få en generell överblick över layouten på elementfabriken. Den bit av 
transportbandet mellan press och fräs som skulle kunna användas för buffertlager används till 
att backa ut ett element efter fräsning vilket kräver att nästa element ligger kvar i pressen till 
dess att fräsen är redo för nästa element. Åtgärdsförslag för denna grupp diskuteras under 
rubrik 6.1. 

Grupp nummer två är de så kallade 
parallellstationerna. Detta beror först och främst 
på att det är samma uppgift som utförs, 
nämligen spikning, på alla stationer men 
produkten skiljer sig mellan olika arbetsbord 
varför författarna valt att separera dem i 
stationerna golv, vägg och tak. Som synes i Figur 
3 består dessa stationer av sex arbetsbord där 
golv och tak besitter två vardera samt ett bord 
för varje sorts vägg, nämligen hel- eller 
halvintegrerad. Den andra anledningen till 
varför dessa går att gruppera är att en del av 
operatörerna hoppar mellan stationerna 
beroende på vad som behöver tillverkas för det 
tillfället, alltså är det mer eller mindre samma 
operatörer som arbetar på alla stationerna i 
gruppen. 

Då parallellstationerna inte bemannas till fullo i 
dagsläget och företaget själva identifierat fräs 
och möjligtvis limning som flaskhalsar i 
systemet, vilket även resultatet av 
frekvensstudien påvisar, bedöms det att 
seriestationerna är de som behöver prioriteras 
för förbättringsarbeten. Värt att tillägga är dock 
att hela personalen bör bli involverade i 
förbättringsarbetet för att skapa en bättre 
stämning för implementeringen av ständiga 
förbättringar, enligt ”Lean”-filosofin [12]. En 
stadig grund med aktivt ledarskap och 
motiverade arbetare är ett måste om 
förbättringsarbeten ska bli lyckade i längden så 
att man inte ett tag senare fastnar i samma sits på nytt där man inte vet vad problemen är, 
eller i detta fall kapacitetspotentialen. Åtgärdsförslag för parallellstationerna presenteras 
under rubrik 6.2. 

 

6.1 Seriestationerna 
Av resultatet från frekvensstudien samt analys med hjälp av 5 Varför-verktyget framkommer 
att flertalet av de icke värdeadderande aktiviteterna beror på samma grundorsaker. Då 
seriestationerna limning, press och fräs är väldigt lika i form av att de används 100 % av 
arbetstiden och har alla väldigt nära på 50 % utnyttjandegrad anser författarna att de kan 
behandlas tillsammans, alltså att åtgärdsförslaget för en grundorsak skulle minska eller 
eliminera samma aktivitet på alla stationerna inom gruppen.  

Figur 3 - Översiktsbild över elementfabriken. 
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En sammanställning av olika bakomliggande orsaker, kapacitetsbegränsningsobjekt, och dess 
påverkan på stationerna i seriestationsgruppen finns i Tabell 10. Varje 
kapacitetsbegränsningsobjekt anges i hur stor del av den icke värdeadderande tiden som 
objektet upptar samt vad detta motsvarar på den totala tiden för alla tre stationerna. Då de 
ligger väldigt nära 50 % utnyttjandegrad är denna kolumn i stort sett hälften av den 
föregående kolumnen. För att förenkla vad detta innebär för företaget är detta även översatt 
till hur många husbilar man skulle kunna tillverka extra om detta objekt eliminerades. Detta 
är uträknat genom att utgå ifrån att den observerade takten under studien, med cirka 50 % 
utnyttjandegrad, motsvarar den som under ett år räcker till att tillverka de planerade 744 
husbilarna för Kabe. Från Tabell 10, syns att dessa tio kapacitetsbegränsningsobjekt står för 
83 % av den icke värdeadderande tiden och eliminering av dessa skulle alltså potentiellt 
medföra en kapacitetsökning på 633 husbilar årligen. Detta tillsammans med dagens 
kapacitet skulle öka elementlinans kapacitet, för seriestationerna, till 1377 stycken. Värt att 
notera är dock att alla objekt kanske inte går att eliminera helt men går att reducera så varje 
litet förbättringsarbete kan komma att ge i alla fall några extra husbilar i kapacitet årligen. 

Tabell 10 - Sammanställning över olika objekt inom seriestationerna och deras inverkan på 
kapacitetspotentialen. 

 

 

6.1.1 Fräs 
Den absolut största boven för seriestationerna är fräsen som står för 17 % av icke 
värdeadderande arbete av den totala arbetstiden. Då Kabe väntar på leverans av en ny fräs 
förväntas dessa problem att så småningom försvinna så fort den nya fräsen kommit igång 
med det vardagliga arbetet och fräsen inte längre är opålitlig. Av denna anledning föreslås 
inga ytterligare åtgärder på den punkten, förutsatt att injustering med lasersystem eller 
liknande även finns med i den nya fräsen eller att kapaciteten för den är så pass hög att den 
inte behöver utnyttjas hela tiden. Detta kapacitetsbegränsningsobjekt beräknas alltså att 
försvinna. 

Avblåsning av element tar upp tid då detta behöver göras i fräsområdet under tiden fräsen 
står stilla. Ett förslag på åtgärd till detta är att införskaffa någon form av 
avblåsningsanordning som blåser av samtidigt som man drar ut elementet från fräsen, likt 
fläktar i en biltvätt under tiden bilen kör ut ur tvätten. Även om detta bara eliminerar 1 % av 
arbetstiden motsvarar det fortfarande en potentiell kapacitetsökning på 17 husbilar per år. 

 

6.1.2 Arbete med matta 
Arbete med matta ligger till stor grund för den variation i arbetstid som finns mellan olika 
typer av element. Enligt Kingmans lag sjunker möjligheten för hög utnyttjandegrad hos en 

Kapacitetsbegränsningsobjekt Frekvens av IVT* Frekvens av TT** PEH***
Fräs 34% 17% 260
Användning kran, flera operatörer 3% 1% 22
Avblåsning element 2% 1% 17
Kundens variation i efterfrågan 1% 1% 10
Arbete med matta 17% 8% 126
Städning av press 1% 0% 7
Ovana att ändra process 13% 6% 95
Saknas förebyggande underhåll 5% 2% 36
Olika fabriker arbetar olika 4% 2% 32
Valmöjligheter hos kund 4% 2% 27
Summa 83% 42% 633

* icke värdeadderande tid
** total tid
*** potentiellt antal extra husbilar årligen
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process utan buffertlager mellan stationerna i takt med ökande variation i processtid mellan 
stationerna [13]. Det är alltså fysiskt omöjligt att öka kapaciteten på grund av detta objekt så 
länge variationen i arbetstid existerar. Förslaget blir då att försöka minska denna variation 
genom att balansera om arbetet så att det extra arbetet med matta alltid sker på samma ställe 
i processen eller att man i alla fall vet när, hela tiden, denna extra tid behövs så att extra 
bemanning kan tillföras vid rätt tillfälle. Detta kräver ytterligare studier med linbalansering 
där aktiviteter kan identifieras och en precedensordning ställas upp för att få en möjlighet att 
förflytta dem eller i alla fall identifiera var och när de sker. Möjliga åtgärder på detta efter 
studier kan till exempel vara att sätta extra bemanning på att förbereda utskärning av matta 
innan limning när detta behövs. Problem som att väggmatta behöver fästas efter fräsning 
enbart av anledningen att sugkopparna som håller fast elementet inte fäster på materialet 
mattan är gjord av går att lösa genom att byta fästanordning eller igen, bemanna extra när 
dessa element ska köras så att man skapar en tillfällig extra station som sköter detta efter 
fräsningen utan att seriestationerna påverkas. Detta kräver dock att arbetet kan planeras och 
sedan följas så att bemanning finns när den behövs. 

 

6.1.3 Ovana att ändra process 
Även om denna studie bara uppmärksammar detta objekt som en dold kapacitet på 95 
husbilar årligen så står ”ovana att ändra process” förmodligen för fler svårigheter eller 
problem över hela organisationen. När en tillverkare får ökad efterfrågan kan man i början 
besvara denna genom att sätta in mer resurser och expandera så att man tjänar mer på varje 
produkt man tillverkar. Detta beror till exempel på skalfördelar som medföljer ökad 
produktion, [4]. Skalfördelarna stannar dock vid en viss gräns där det inte går att bara tillsätta 
mer resurser och öka eftersom varje expansion gör systemet mer komplext vilket i sin tur gör 
det mer svårplanerat och mer kostsamt. Vid sådana tillfällen får resurser läggas på att 
hantera, kontrollera och försöka planera verksamheten istället för att öka tillverkningen [4]. 
Alternativet till detta blir att försöka göra mer med vad man redan har genom att förändra och 
förbättra de processer som redan finns, redan är beskrivna, är kontrollerade och man vet går 
att planera. Varje organisation, med tillräcklig expansion, når vid något tillfälle den här 
gränsen och ju senare den kommer desto längre tid och mer krävande kommer förändringen 
att vara. Det är därför viktigt att planera detta och motivera alla involverade i organisationen 
när förändringsarbete ska ske [10]. Ett sätt att göra detta är genom att införa ständiga 
förbättringar och kontinuerligt uppmuntra till förändringsarbete. Infört på rätt sätt kan detta 
medföra att anställda inom organisationen motiveras till att göra förändringar till det bättre, 
att föreslå åtgärder och känna att man gör en skillnad samt att ha möjligheten att påverka sitt 
arbete vilket kan leda till bättre motivation på arbetsplatsen, bättre stämning, arbetsmiljö, 
färre sjukskrivna och en mer lätthanterlig och planeringsbar organisation. 

 

6.1.4 Övriga objekt internt 
Att flera operatörer behövs när kran ska användas kan elimineras genom att sluta använda 
kranen helt och hållet och fortsätta med transportband så att elementen alltid kan dras istället 
för att lyftas. Alternativt behövs andra fästanordningar som förenklar för operatören när 
elementet ska flyttas så att inte flera operatörer behöver tillkallas. Eliminering av detta 
kapacitetsbegränsningsobjekt medför en potentiell kapacitetsökning på 22 husbilar årligen. 

Städning av press kan enbart förenklas genom att minska behovet av städning. Skyddsmatta 
används alltid över ett element i press, varför inte en under också? 

Att det saknas förebyggande underhåll på verktyg leder till att arbete med kran igen tar extra 
tid då vissa sugkoppor inte vill fästa i elementet som ska lyftas. Genom införande av 
standardiserat arbetssätt kan förebyggande åtgärder som rengöring introduceras så att det går 
att planera när man har extra tid att lägga på rengöring. Detta sker genom att standardiserat 
arbetssätt ger en standard på hur arbetet ska utföras vilket betyder att allt annat 
uppmärksammas som en avvikelse. Denna avvikelse går att mäta hur ofta den uppkommer 
och tiden det tar att åtgärda för att sedan med jämna mellanrum planera in denna extra 
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aktivitet i förväg så att inte rengöring behöver ske under lyft och på någon enstaka sugkopp i 
taget så att produktionsplaneringen förskjuts. 

 

6.1.5 Övriga objekt externt 
Det som tar tid med att hämta material går att lösa på två olika sätt. Alternativ ett är att titta 
på en enkel lösning att om det tar tid från arbetet hos limning att behöva vänta, leta efter eller 
hämta material så kan man hitta dold kapacitet genom att låta detta ske tidigare genom 
kittning. Värt att notera är att detta inte eliminerar tidsåtgången utan förflyttar den till annan 
plats vilket kan i slutändan visa sig inte vara värt den investering det kräver i 
materialhanterare. Det andra alternativet är att kolla på grundorsaken att leverantören och 
kunden, som båda ägs av Kabe, inte arbetar på samma sätt med produktionsberedning. 
Lösningen på detta problem ligger inte på fabriksgolvnivå utan sitter hos ledning eller 
styrelsen som inte ställer de kraven som behövs för att varje fabrik ska kunna ha och följa de 
grundprinciper som behövs för att problem som dessa inte ska uppstå. Väljer man då första 
alternativet med kittning föreslås att man först studerar noggrant vilka för- och nackdelar 
metoden har samt vad det innebär kostnadsmässigt för företaget. Några generella för- och 
nackdelar finns listade under rubrik 2.6.1. Vid införande föreslås ett pilotprojekt där endast en 
station får ta del av kittning för att få en bra bild över hur metoden fungerar för företaget då 
den som sagt aldrig eliminerar kostnader och tidsåtgång utan bara förflyttar och i bästa fall 
minskar dem. 

En kapacitetsbegränsning motsvarande 27 husbilar årligen, på grund av extra arbete som 
behöver göras, ligger till följd av att kunden har möjlighet att beställa något ut över det 
vanliga utan att kostnaden för detta skenar iväg. Från detta finns två möjligheter. En 
möjlighet kan vara att Kabe fortsätta sälja idén att man kan göra specialbeställningar men att 
detta blir så pass dyrt att de flesta väljer att inte göra det. På så sätt uppkommer problemet 
mer sällan och det kanske blir möjligt att klumpa ihop de få specialbeställningarna till att 
köras samtidigt så att takten för hela produktionslinan kan sjunka under denna period. Den 
andra möjligheten är att starta med så kallat ”mass customization”. Kunden får då välja 
mellan en otalig mängd kombinationer men i grunden består konstruktionen av 
standardkomponenter eller moduler som sätts ihop efter kundens önskemål. Viktigt att tänka 
på då är att redan från grunden konstruera modulariserbara komponenter som fortfarande är 
lätta att montera så att inte problem uppstår på andra ställen i tillverkningen. 

Kundens variation i efterfrågan, alltså monteringslinornas ständigt förändrande takt och vad 
som behövs när behandlas under rubrik 6.2.2. 

 

6.2 Parallellstationerna 
I gruppen parallellstationerna ingår alla de moment som benämns som spikning. Stationerna 
är sedan uppdelade efter vad som spikas och sedan finns olika arbetsbord till olika stationer 
enligt, Figur 3. Gruppen har en del gemensamma kapacitetsbegränsningsobjekt som kan 
behandlas tillsammans men då stationerna inte används lika ofta blir det svårt att jämföra 
den motsvarande potentiella ökningen av kapacitet vid eliminering av objektet. Av denna 
anledning redovisas objekten enligt Tabell 11 enskilt för varje station. 

Till skillnad från seriestationerna så används inte parallellstationerna under hela arbetstiden 
vilket medför att det finns möjlighet att öka deras kapacitet genom att helt enkelt bemanna 
dem mer ofta. Resultatet av detta är presenterat i Tabell 11 men utgår då ifrån att man inte gör 
något annat förbättringsarbete, alltså kommer stationen fortfarande bara utnyttjas till cirka 
50 % även om den används mer ofta. De övriga objekten är baserade på förbättring av nuläget 
vilket betyder att tabellen inte hanterar det resultat som potentiellt skulle kunna uppnås om 
man både använde parallellstationerna till 100 % och gjorde förbättringsarbete men detta 
kräver både resurser till förbättringsarbete och flera operatörer och anses därför inte vara 
nödvändigt att studera i nuläget.  
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Tabell 11 - Sammanställning över olika objekt inom parallellstationerna och deras inverkan på 
kapacitetspotentialen. 

 

 

6.2.1 Outnyttjade stationer 
Station golv samt vägg används bara under ungefär två tredjedelar av arbetstiden vilket 
betyder att det finns möjlighet att öka den potentiella kapaciteten till nära 1200 husbilar 
årligen bara genom att använda stationerna hela tiden. Detta föreslås inte att genomföras som 
huvudsaklig uppgift då det skulle innebära fler objekt i produktion samtidigt vilket försvårar 
planering och materialhantering ytterligare. Istället ser författarna på detta som en möjlighet 
att utnyttja de operatörer som finns på ett annorlunda sätt där de inte behöver jobba på 
samma station hela tiden utan kan förflytta sig mellan stationer vid behov och på så sätt 
bemanna stationer till fullo när de används men inte använda dem hela tiden.  

Grundidén ligger i att alla parallellstationer har överkapacitet i dagsläget vilket dels betyder 
att de aldrig har problem med att hålla ikapp resten av produktionen men även att onödigt 
arbete eller hastighetsbegränsande faktorer tillåts och inte uppmärksammas eftersom de ändå 
hinner med. Förändringen som föreslås är att ett spikningslag istället sätts ihop där två 
operatörer alltid jobbar på en station som följer det schema som seriestationerna gör då alla 
typer element ändå behöver gå igenom de stationerna efteråt. Idén förväntas få följande 
effekter: 

• Då det alltid jobbar två operatörer på samma station försvinner behovet av att avbryta 
arbetet för att hjälpa andra parallellstationer. 

• Eftersom det nu bara blir en station före seriestationerna, station ”spikning”, kommer 
de småproblem som dolts på grund av överkapaciteten hos parallellstationerna att 
uppkomma så att dessa kan åtgärdas eftersom de stationen används till 100 % och 
följer resten av stationerna i elementfabriken. 

• Station ”spikning” är bara en station vilket förenklar översikt över balansering av 
linan då det blir lättare att urskilja vilken arbetsmängd som behövs för olika 
elementtyper eftersom lagret mellan parallell- och seriestationerna kommer öka eller 
minska. 

• Eftersom ”spikning” alltid jobbar direkt mot seriestationerna minskar behovet av att 
ha många vagnar med element på mellanlagret. Ett buffertlager motsvarande de 
nästkommande två eller tre partierna som ska köras i seriestationerna räcker 
förmodligen men kan ändras efter behov. 

• Då bara två operatörer jobbar på ”spikning” samtidigt kan den tredje eller fjärde 
operatören användas till förberedande arbete som föreslagits till seriestationerna eller 
fungera som extra hjälp vid sjukdom eller annat bortfall. 

Golv Vägg Tak
Kapacitetsbegränsningsobjekt Frekvens av TT* PEH** Frekvens av TT* PEH** Frekvens av TT* PEH**
Station används ej*** 35% 404 37% 429 10% 72

Kapacitetsbegränsningsobjekt Frekvens av AT*** PEH**** Frekvens av AT*** PEH**** Frekvens av AT*** PEH****
Kundens variation i efterfrågan 31% 486 3% 39 8% 110
Verktygsrengöring 7% 98
Mall 10% 153 3% 39
Dolt problem i överkapacitet 2% 31
Långt till verktyg 8% 127
Leverantörsproblem verktyg 4% 61
Standardkomponenter 6% 92
Symmetri komponenter 3% 41
Summa använd station 34% 527 31% 473 21% 279

* total tid
** potentiellt antal extra husbilar årligen beräknat på dagens utnyttjandegrad, utan förbättringsarbete
*** station använd tid
**** potentiellt antal extra husbilar årligen
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• Då bara två operatörer jobbar med ”spikning” samtidigt finns möjlighet att bytas av 
emellanåt med de andra i spikningslaget för att variera arbetet bättre över dagen och 
eliminera behov av att stoppa arbeten för personlig tid. Det kan ingå i den tiden man 
inte jobbar på ”spikning”. 

• Eftersom bara en station i parallellstationerna används i taget finns möjlighet för 
variation hos operatörerna i vilken typ av element som spikas då de får flytta mellan 
arbetsstationerna och slippa bli fast på samma ställe hela dagen. 

 

6.2.2 Kundens variation i efterfrågan 
Kundens variation i efterfrågan uppkommer ifrån att monteringslinorna som elementen 
levereras till inte alltid följer takten som är planerad för de olika linorna. Då dessa ändras 
utan förvarning och mer än ofta blir det svårt för elementfabriken att hinna med att ställa om 
och producera den elementtyp som istället behövs först.  

Innan åtgärdsförslag presenteras är det värt att ta en vidare fundering och förstå varför detta 
problem existerar från första början. Eftersom elementlinan är en matarlina till 
monteringslinorna, sista stationen på elementlinan befinner sig i det trånga utrymmet mellan 
monteringslinorna och det är brist på lagerplats nära monteringslinorna behöver 
elementlinan jobba med kort varsel och nära inpå direktleverans till lina. Då 
monteringslinorna inte är balanserade varken stationsvis eller mot varandra innebär det att 
montörer får flyttas, inte bara mellan stationer, utan även mellan linorna och detta kan ske 
när som det behövs. Detta är ena anledningen till svårigheten med planering i 
elementfabriken. Den andra anledningen kommer ifrån att monteringslinorna jobbar dagskift 
på två linor och elementfabriken jobbar i en blandning av dagskift, tvåskift och treskift vilket 
betyder att elementfabriken kan ha försökt köra ikapp under natten till ena linan när det på 
morgonen senare visar sig vara den andra linan som får köra takt 110 och behöver sina vägg-, 
golv- och takelement. Att styra upp monteringslinorna är ett helt projekt i sig och därför 
fokuserar denna studie vidare på elementfabriken och vad de kan göra, trots att det inte är 
den riktiga grundorsaken. 

För att möta snabba förändringar hos kunden krävs att produktionen är flexibel. För detta 
behöver tre kategorier uppfyllas [4]: 

1. Produktionen måste snabbt kunna få reda på vad, när och hur ändringar sker. 
2. Produktionen måste snabbt kunna ställa om maskiner, arbetare och 

materialhantering för att kunna ändra produktionsplanen. 
3. Leverantörer till produktionen måste klara av de spontana förändringarna så att inte 

svält uppstår i produktion i form av materialbrist, komponenter som saknas eller 
liknande. 

Hur detta sedan genomförs är ett helt projekt i sig men några förslag innefattar för punkt 1 att 
produktionen hos kunden, monteringslinorna, förmedlas visuellt till alla berörda i 
elementfabriken. Skärmar som ständigt uppdaterar sig och visar takten på monteringslinorna, 
lagernivåer på olika element vid sista stationen på elementlinan och andra viktiga siffror som 
kvalitetsutfall eller hur man ligger till i planeringen gör det lätt och överskådligt för alla 
operatörer och ledare att snabbare kunna se när något är på väg att hända eller vara beredda 
när omställning plötsligt sker istället för att det ska ske genom ett telefonsamtal till någon 
arbetsledare i sista minuten som sedan får gå ut i produktionen och säga till vad som behöver 
ändras. 

Punkt 2 involverar att produktionen snabbt måste kunna ställa om maskiner, arbetare och 
materialhantering. Då alla element måste gå genom seriestationerna i ordning där station 
limning är den första så är det viktigast att fokusera på snabba ställ där. De andra 
seriestationerna får tid att planera om under tiden förändringar sker på station limning. Då 
mycket av ställ på station limning handlar om materialhantering fortsätter förslaget om 
kittning som presenterats tidigare. För parallellstationerna föreslås spikningslagen som 
presenteras under rubrik 6.2.1 då de har möjlighet att byta arbetsstation vid behov och 
fortsätta till fullo på nästa. 
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Punkt 3 involverar leverantörer men så som materialleveranser ser ut idag levereras alla 
komponenter till nästa serie, som kan innefatta upp till 80 husbilar, samtidigt vilket minskar 
risken för svält hos produktionen på elementfabriken. Viktigt blir istället att hålla bra koll på 
vilket material som finns var så att inte pallar påbörjas och lämnas lite här och var så fort en 
ny pall behöver införskaffas. Av denna anledning föreslås även att en materialhanterare 
används för att kontrollera, det i nuläget, fritt utspridda lagret på elementfabriken. 

 

6.2.3 Golv 
Många komponenter som används vid station golv är svåra att montera då de varken är 
symmetriska eller tydligt asymmetriska vilket kräver att man hela tiden dubbelkollar mot 
ritning vid montering. Lösningen på detta är att ändra om konstruktionen från början så att 
bitarna antingen är symmetriska och passar överallt eller är så pass asymmetriska att de inte 
passar över huvud taget om de inte är på rätt håll. För sådan design rekommenderas att följa 
principer för montering i automation då de fungerar bäst när monteringen är så pass enkel 
som möjligt. Författarna rekommenderar att titta på DFAA, ”design for automated assembly”, 
då metoden är utvecklad för att få monteringsvänliga produkter. Alla steg behöver 
nödvändigtvis inte följas men tumreglerna åtta till tio bedöms nödvändiga här. 

Lyckas man ta hand om dessa objekt och eliminera dem har stationen en möjlighet att öka sin 
potentiella kapacitet till totalt 1271 husbilar årligen, utan att förändra monteringssätt eller öka 
personalstyrkan. 

 

6.2.4 Vägg 
Station vägg påverkas mycket av strul med monteringsmallen där den har konstruerats med 
ritningen till väggelementen som grund. Problemen som uppstår sedan är det operatörerna 
som upptäcker, men saknar att få lämna synpunkter till nya mallar som ska göras. Det är just 
operatörerna som bäst vet hur man monterar sina väggar och bör därför involveras i arbetet 
med att ta fram nya mallar. 

Tiden det tar att gå och fylla på, speciellt häftpistolerna, står för hela 8 % av den använda 
tiden på station vägg. En lösning på detta är att ha hängande verktyg ovanför stationen som 
kan dras med runt arbetsbordet och hålla större magasin vilket minskar behovet att gå fram 
och tillbaka för att fylla på verktygen. Denna lösning kanske verkar kostsam men dessa 8 % 
står för en kapacitetspotential på 127 husbilar per år vilket kan vara värt i längden, inte bara 
ekonomiskt utan ergonomiskt för operatörerna som slipper springa fram och tillbaka. 

Tid läggs på att vänta på och hämta verktyg då lyftverktyget för station vägg delas med station 
fräs. Ett ombyggt verktyg är på väg men har lång leveranstid så problemen kommer lösa sig 
självt när verktyget väl kommer. Att det uppstod från första början har sin grund i att 
verktyget inte behövde användas tidigare men fick plockas fram efter flytten till den nya 
lokalen och det var först då som problemet med det gamla lyftverktyget uppmärksammades 
istället för att det skulle varit planerat för och testat redan innan flytten. Att det inte 
uppmärksammas mer nu tror författarna beror på att precis som med de andra 
parallellstationerna så löser man inga problem så länge det finns överkapacitet och de hinner 
med resten av produktionen. 

Den sista punkten för station vägg grundar sig i kapacitetsbegränsningsobjektet 
”standardkomponenter”. En hel del tid läggs till att rätta till fel som tidigare uppstått genom 
förebyggande arbete eller genom att trycka in komponenter som inte riktigt passar till 
modellen som byggs. Detta kommer ifrån den höga kostnad som förändring av dessa 
komponenter, i detta steg av produktens livscykel, skulle innebära. Från detta är det viktigt att 
dessa åtgärder som behövt genomföras i efterhand måste uppmärksammas så att problemet 
inte inträffar med nästa modell. Ett exempel på detta kan vara att samla in åsikter och 
erfarenheter, inte bara från kunder och återförsäljare, utan även från operatörer och montörer 
inför nästkommande modell för att försäkra sig om att småproblem inte hamnar i skymundan 
bara för att det är för sent att göra något åt när produktionen väl startat. 
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En full eliminering av dessa problem för station vägg ger en total kapacitetspotential på 1217 
husbilar varje år utan att mer resurser behöver tillsättas på stationen. 

 

6.2.5 Tak 
Station tak har precis som station vägg problem med monteringsmallen. Detta diskuteras 
under rubrik 6.2.4, stycke 1. 

Det finns även här småproblem som döljer möjlig kapacitet då det inte uppmärksammas så 
länge som stationen har överkapacitet och hinner med produktionen. En möjlig lösning på 
detta diskuteras under rubrik 6.2.1.  

Att rengöra verktyg, främst limrollen som används, tar upp tid, motsvarande tak till 98 
husbilar varje år. Föreslagen åtgärd blir att införa ett liknande system som finns på station 
limning där limmet pumpas ned i en maskin istället som mellan varje limning kan köra ett 
rengöringsprogram där annan vätska pumpas igenom. Antingen används sedan maskinen till 
att stryka på lim eller enbart för att rengöra en annan typ av roller som sedan går att använda 
som i dagsläget. 

Station tak är beräknad att i år tillverka tak till motsvarande 744 husbilar. Genom föreslagna 
förbättringsåtgärder kan produktionen potentiellt öka ytterligare 279 husbilar, 72 till kan 
tillverkas om stationen bemannas fullt ut och ytterligare 28 bilar kan tillverkas om åtgärderna 
har samma effekt på stationen när den används fullt ut men den potentiella totalen för 
stationen når ändå knappt upp till 1200 husbilar årligen i jämförelse med de andra 
parallellstationerna som kan nå mycket högre. Baserat på denna insikt bedöms att en studie 
berörande monteringsmetoden, alltså det som i denna frekvensstudie är kategoriserat som 
”montering” och värdeadderande tid, behöver genomföras på station tak för att kunna öka 
kapaciteten ytterligare utan att behöva ha parallella stationer eller ökad bemanning. 
Lösningen med spikningslag som diskuteras under rubrik 6.2.1 är fortfarande applicerbar 
men kräver möjligtvis att station tak får ett eget spikningslag till en början då stationen redan 
används till 90 % enligt Tabell 11. 

 

6.3 Frekvensstudie och 5 Varför som kartläggningsverktyg 
Studiens syfte utgår ifrån att kunna fastställa en produktionslinas potentiella kapacitet samt 
att kunna identifiera de grundorsaker som ligger bakom den dolda kapacitet som i nuläget 
inte utnyttjas.  

 

6.3.1 PPA-metoden 
Ett verktyg som finns just för att plocka fram potentiell kapacitet är PPA-metoden 
(productivity potential assessment) och denna utvärderas och övervägs i framtagningen av 
metod för detta ändamål. Metoden syftar till att snabbt och effektivt få en god bild över de 
interna produktivitetspotentialerna som kan finnas inom svensk industri vilket låter högst 
lovande som metod för denna studie. Det problem som uppstår för just denna studie kommer 
i form av att PPA-metoden enbart syftar till att kvantifiera nuläget med dess möjliga potential 
vilket betyder att den inte tittar på grundorsaker till den möjliga potentialen. Detta kommer 
ur att den frekvensstudie som genomförs i metoden enbart klassificerar värdeadderande 
arbete, stödjande tid (nödvändigt icke värdeadderande arbete) samt icke värdeadderande 
arbete vilket tar bort möjligheten att kunna fortsätta analysera grundorsaker till olika typer av 
icke värdeadderande arbete utan att göra en ny studie som är mer detaljerad. Att 
frekvensstudien genomförs så enkelt medför att tid finns över till att samtidigt arbeta med en 
av PPA-metodens styrkor. Den styrkan är att metoden går djupare på andra avsnitt än bara 
kapacitetspotential för att bedöma produktionsteknisk nivå, OEE-tal från företagets egna 
statistik samt bedömning av fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Avsaknaden av detaljgrad för i 
PPA-metoden gör dock att metoden inte är helt applicerbar i denna studies fall. [2] 
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6.3.2 Tidsstudie 
För att titta på ett alternativ som erbjuder en analys med högre detaljgrad väljs tidsstudie. 
Metoden går ut på att systematiskt identifiera olika aktiviteter, eller delprocesser, i en process 
för att sedan studera och klocka dem [4]. Resultatet ska framställa en prestationsbedömning 
som sedan kan användas som jämförbart standardmått för utveckling och förbättring av 
arbetssätt och metod. Denna metod går alltså att utföra på en tillräckligt hög nivå för att 
kunna använda data av resultatet till att gå vidare och identifiera bakomliggande orsaker och 
”leda vägen” till var ett förbättringsarbete behöver börja för att rätta till problem snarare än 
att dölja dem som ”plåster på såren”. Då metoden kräver flertalet mätningar på samma 
delmoment i processen för att plocka fram medelvärden att utgå ifrån kan insamling av data 
bli väldigt tidskrävande samt att noggrannheten som krävs för att urskilja dessa skillnader och 
möjligheten att klocka dem kräver väl utbildade tekniker. Hela metoden blir på så sätt 
svårgenomförd i denna studie. Att tillägga finns även risken att operatörer reagerar negativt 
på att bli klockade då detta sällan är uppskattat. Metoden tidsstudie håller en hög detaljnivå 
men är helt enkelt för komplicerad att utföra på den nivå som denna studie ligger på. 

 

6.3.3 Frekvensstudie med flera aktiviteter 
Studier av typen ”fastställa nuläget och peka rätt riktning var förbättringsarbeten behöver 
börja” behöver alltså en annan mer inriktad metod. Genom att plocka frekvensstudien från 
PPA-metoden fås snabbheten i genomförande av studien från den statistiska sannolikheten 
istället för den höga detaljnivån från tidsstudien. På detta sätt sparas tid i datainsamling och 
operatörer slipper bli klockade. För att öka detaljgraden av frekvensstudien används istället 
observationer av och samtal med operatörer för att identifiera olika icke värdeadderande 
aktiviteter. Eftersom kapacitetspotentialen främst ligger i de icke värdeadderande 
aktiviteterna räcker det att dessa studeras i detalj vilket kan spara stor tid i genomförande av 
metoden.  

 

6.3.4 Metod som underlag till 5 Varför 
Då frekvensstudien har fördelen, vilket även är en nackdel med tidsstudie, att operatörer inte 
behöver känna sig övervakade under klockning av deras arbete passar metoden ihop bra med 
”Lean”-filosofin där involverande av alla medarbetare i förändringsarbete är en viktig grund. 
För att bygga vidare på involveringen av medarbetarna väljs ett ”Lean”-verktyg för 
resultatanalys och identifiering av grundorsaker, nämligen 5 Varför. Metoden passar bättre 
ihop med frekvensstudie än tidsstudie då tidsstudien lätt blir att operatörerna observeras 
medan frekvensstudien involverar operatörernas arbete i uppställandet av studien vilket 
skapar bättre förutsättningar för att kunna använda operatörernas kompetens till att 
identifiera grundorsakerna till uppkomsten av aktiviteterna.  

 

6.3.5 Sammanfattning 
Sammanfattat kan sägas att PPA-metoden är en högst användbar metod när det kommer till 
att inte bara hitta produktivitetspotentialen hos en process utan även bedöma dess möjlighet 
att i dagsläget kunna nå den potentialen men tillsammans med den detaljgrad som krävs för 
identifiering av var förändringsarbetet ska börja blir studien tidskrävande. Tidsstudie har den 
detaljgrad som krävs för grundorsaksidentifiering men är för tidskrävande och komplex samt 
att den hellre observerar operatörer gentemot att involvera dem. Förbättringsarbetet startar 
redan med analysen av nuläget varför de bör, enligt ”Lean”-filosofin, bli involverade redan 
från början. Tabell 12 visar för- och nackdelar med de olika metoderna för arbetet att 
fastställa en process kapacitetspotential samt att identifiera grundorsaker till vad som behöver 
förändras för att uppnå denna potential på ett sätt som involverar alla medarbetare. Att 
använda en modifierad version av frekvensstudien från PPA-metoden med en högre 
detaljgrad för att sedan kunna applicera en grundorsaksanalys ger de fördelar där de behövs 
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utan att lägga för mycket tid på studien då det kan vara svårt att starta ett förändringsarbete 
om det kostar företaget för mycket.  

Tabell 12 - Jämförelser mellan olika metoder. 

 

 

6.4 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
Studien ämnar försöka fastställa kapacitetspotentialen hos en tillverkande lina samt att 
identifiera de bakomliggande orsaker till icke värdeadderande aktiviteters existens och 
möjliga åtgärdsförslag på detta.  

Då kapacitetspotentialen utgår ifrån faktiska data insamlad från dagsläget anses metoden 
frekvensstudie vara användbar för insamling och behandling av sådan typ av data. De 
observationer och samtal som ingår för fastställande av aktiviteter kan förvisso bidraga till att 
aktiviteterna inte blir helt korrekt motsvarande den faktiska produktionen och 
tillverkningsmetoden men visar fortfarande på en realistisk fördelning gällande 
värdeskapande och icke värdeadderande tid då dessa är svåra att blanda ihop. Aktiviteter som 
är icke värdeadderande men nödvändiga, så kallade stödjande aktiviteter, infaller i denna 
studie under icke värdeadderande aktiviteter och blir därmed analyserade vidare i studien. 
Dessa aktiviteter är också anledningen till att inte alla aktiviteter kanske är möjliga att 
eliminera utan enbart att minska dem till en viss grad.  

Metoden 5 Varför som används för grundorsaksanalys är användbar då den involverar 
operatörer och ledare i sitt framställande av bakomliggande orsaker vilket minskar risken att 
aktiviteter identifieras och frågor formuleras enbart baserat på den uppfattning som 
författarna fått av företaget. Att författarna fortfarande håller i ansvaret för analysen bidrar 
till att de svar som framställs i analysen motsvarar de aktiviteter från frekvensstudien som 
författarna även där tagit fram. 

De litterära referenser som används till bakomliggande fakta och metodval är nästan 
uteslutande studentlitteratur som används i utbildning rörande sådana ämnen som studien 
berör. På så sätt minskar risken att författarna refererar till en källa som kanske i grunden 
inte utgår ifrån samma värdegrund och bakomliggande fakta som författarna blivit utbildade 
i. De vetenskapliga artiklar som används är skrivna av väl utbildade och i vissa fall även dem 
som tagit fram en viss metod eller jobbat med för utveckling av en teori.  

Den data som samlats in för frekvensstudien inhämtades på för- och eftermiddag under ett 
flertal dagar under två på varandra följande veckor. Syftet var att få en bra spridning på de 
moment som observerades då cykeltiderna är förhållandevis långa vilket leder till att 
aktiviteterna kan bli felrepresenterade om samma typ av element observeras under hela 
studien. Risken att förhållandena i fabriken förändras senare under året och att studien inte 
helt representerar hela året finns men för detta utgår studien i att statistiskt fastställa nuläget 
och hur detta skulle kunna motsvara helheten. Den riskprocent för felaktiga resultat som finns 
medräknat i statistiken kan visa på den variation som möjligen existerar under året. 
Resultatet ska därför inte behandlas helt ordagrant till närmsta decimal utan visa på en 
ungefärlig beräkning årligen, baserat på analysering av nuläget. 

Attribut PPA-metod Tidsstudie F5Varför*
Tidsåtgång datainsamling låg hög mellan
Kompetens för genomförande mellan hög låg
Involvering av operatörer hög låg mellan
Detaljnivå på resultat låg hög mellan
Möjlighet till grundorsaksanalys låg hög hög

* Frekvensstudie med 5 varför
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Åtgärderna som sedan föreslås på 5 Varför-analysen är även de riktlinjer att följa då företaget 
själva kan ha en annan uppfattning om vad som behöver förändras för att uppnå högre 
kapacitet. Att 5 Varför-analysen involverar både författare, operatörer och ledare medför att 
en gemensam konsensus uppnås i grundorsaksanalysen vilket tyder på att resultatet av denna 
är motsvarande till den faktiska situationen och bör därför behandlas därefter. De faktiska 
siffrorna på vad en förändring motsvarar är fortfarande ungefärliga men leder i rätt riktning 
tack vare att studien inte är helt ett skolexempel utan har synpunkter från företaget också i 
analysen.  
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7 Slutsatser 
7.1 Slutsatser och rekommendationer 
Baserat på den data som samlats in och den analys som genomförts med synpunkter från 
företaget visar studien på att Kabe har möjlighet att på elementlinan i elementfabriken 
producera potentiellt 1430 husbilar årligen vilket är högre än i dagsläget.  

De grundorsaker som ligger bakom att ungefär hälften av kapaciteten är, för tillfället, dold 
tenderar att främst rikta sig till problem med fräsen, obalans mellan stationer i serie, 
planeringsproblem med operatörer och stationer på grund av den ständigt förändrade 
efterfrågan hos kunden på monteringslinorna samt att företaget skjutit till mer resurser och 
ändrat om utan att dokumentera och planera effekterna detta får på verksamheten i det långa 
loppet. 

De åtgärder som föreslås är bara just förslag, stödda av studentlitteratur, men de 
bakomliggande orsakerna är nödvändiga att ta tag i för att göra skillnad som håller i längden 
och har möjligheten att ge en potentiell ökning motsvarande de ungefärliga siffror som 
frekvensstudien tagit fram baserat på dagsläget. 

Studien har inte tagit upp frågor berörande arbetsmiljö, psykosocial hälsa, stress och 
kvalitetsutfall men mycket av detta följer, åt ett positivt håll, med en mer strukturerad och 
planerbar verksamhet. 

 

7.2 Vidare arbete och forskning 
I Kabes fall är det här förbättringsarbetets början. Studien visar potentiella effekter, 
identifierar grundorsaker och pekar åt en riktning att börja i baserat på de resultat som 
diskuteras. Vad som senare väljs att arbeta med är upp till företaget men studien visar att det 
är möjligt att öka kapaciteten på elementfabriken nästan till det dubbla och detta är helt utan 
att förändra tillverkningsmetod förutom för station tak som kräver en förändrad 
tillverkningsmetod för att uppnå en lika hög potentiell kapacitet. Detta gör stationen till en 
utmärkt kandidat att börja det senare förbättringsarbetet på att även effektivisera de 
värdeadderande aktiviteterna som sedan resten av stationerna kan lära sig och ta del av.  

Skulle arbetet genomföras med lyckat resultat kan elementfabriken bli ett föredöme för resten 
av husbilstillverkningen samt husvagnstillverkningen. Företaget kan sedan ligga i framkant 
för husbilsindustrin som mer och mer börjar likna bilindustrin. Bilindustrin i sig själv är väl 
dokumenterad och ligger i framkant när det kommer till utveckling av produktionssystem 
vilket även husbilstillverkningen kan ta lärdom av i framtiden för att på så sätt kunna bygga 
mer hållbara relationer i försörjningskedjor över större delar av den moderna industrin än 
bara biltillverkning. 

Akademiskt kan frekvensstudie som verktyg studeras närmare då den verkar ha fallit i 
glömska efter den litteratur som presenterar metoden i skiftet 1960- till 1970-talet. Metoden 
är enkel att utföra men kan behöva bättre riktlinjer för den detaljgrad som ger störst effekt i 
samband med grundorsaksanalys. Detta behöver då även titta på vilken detaljgrad som 
företaget har nytta av. Kanske räcker det med att få reda på grundorsaker till olika icke 
värdeadderande aktiviteter men att den kapacitetspotential de håller enbart visas som en 
klumpsumma. Det kan även vara så att företag som inte redan jobbar aktivt med 
förbättringsarbeten genom minskning av icke värdeadderande aktiviteter behöver exakta 
siffror på hur mycket som sparas eller vad den möjliga potentialen är för varje förändring 
vilket i sitt fall skulle kräva en utveckling av metoden frekvensstudie samt väl förankrade 
riktlinjer gällande vilket håll 5 Varför-analysen ska styras åt. 
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9 Bilagor 
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Station

Aktivitet Frekvens Frekvens (%)
Annat arbete 0 0,0%
Blåsa av element 10 3,9%
Förbereda material 20 7,8%
Förbereda transport 0 0,0%
Förbereda verktyg 0 0,0%
Hjälpa annan station 0 0,0%
Hämta material 0 0,0%
Hämta verktyg 0 0,0%
Kolla i pärm 0 0,0%
Möte 0 0,0%
Omarbete 5 2,0%
Personlig tid 5 2,0%
Personliga samtal 5 2,0%
Rapportera färdigt element 0 0,0%
Rast 0 0,0%
Samtal med arbetsledare 0 0,0%
Slänga spillmaterial 0 0,0%
Station används ej 50 19,6%
Städning 0 0,0%
Ställ 20 7,8%
Såga material 0 0,0%
Tillkalla hjälp från annan station 0 0,0%
Transportera element till/från vagn 15 5,9%
Transportera vagn 0 0,0%
Vänta på annan operatör 10 3,9%
Vänta på fräs 0 0,0%
Vänta på material 5 2,0%
Vänta på press 5 2,0%
Vänta på transportvagn 0 0,0%
Åtgärda maskinfel 5 2,0%
Montera 100 39,2%

Summa 255
Använd station summa 205

mest förekommande aktivitet, p 0,49
riskvärde, r (%) 6,84

Fördelning av aktiviteter

Annat arbete Blåsa av  element
Förbereda material Förbereda transport
Förbereda verktyg Hjälpa annan station
Hämta mater ial Hämta verktyg
Kolla i pärm Möte
Omarbete Personlig tid
Personliga samtal Rapportera färdigt element
Rast Samtal med arbetsledare
Slänga spillmaterial Station används ej
Städning Stäl l
Såga material Til lkalla hjälp från annan station
Transportera element till/från vagn Transportera vagn
Vänta på annan operatör Vänta på fräs
Vänta på material Vänta på press
Vänta på transportvagn Åtgärda maskinfel
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Golv

Aktivitet Frekvens Frekvens (%)
Annat arbete 8 3,4%
Blåsa av element 0 0,0%
Förbereda material 5 2,1%
Förbereda transport 0 0,0%
Förbereda verktyg 1 0,4%
Hjälpa annan station 1 0,4%
Hämta material 3 1,3%
Hämta verktyg 1 0,4%
Kolla i pärm 4 1,7%
Möte 0 0,0%
Omarbete 24 10,3%
Personlig tid 4 1,7%
Personliga samtal 10 4,3%
Rapportera färdigt element 0 0,0%
Rast 0 0,0%
Samtal med arbetsledare 5 2,1%
Slänga spillmaterial 2 0,9%
Station används ej 82 35,2%
Städning 2 0,9%
Ställ 0 0,0%
Såga material 5 2,1%
Tillkalla hjälp från annan station 0 0,0%
Transportera element till/från vagn 3 1,3%
Transportera vagn 1 0,4%
Vänta på annan operatör 0 0,0%
Vänta på fräs 0 0,0%
Vänta på material 0 0,0%
Vänta på press 0 0,0%
Vänta på transportvagn 0 0,0%
Åtgärda maskinfel 0 0,0%
Montera 72 30,9%

Summa 233
Använd station summa 151

mest förekommande aktivitet, p 0,48
riskvärde, r (%) 7,97

Fördelning av aktiviteter

Annat arbete Blåsa av  element
Förbereda material Förbereda transport
Förbereda verktyg Hjälpa annan station
Hämta mater ial Hämta verktyg
Kolla i pärm Möte
Omarbete Personlig tid
Personliga samtal Rapportera färdigt element
Rast Samtal med arbetsledare
Slänga spillmaterial Station används ej
Städning Stäl l
Såga material Til lkalla hjälp från annan station
Transportera element till/från vagn Transportera vagn
Vänta på annan operatör Vänta på fräs
Vänta på material Vänta på press
Vänta på transportvagn Åtgärda maskinfel
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Vägg

Aktivitet Frekvens Frekvens (%)
Annat arbete 0 0,0%
Blåsa av element 0 0,0%
Förbereda material 10 1,8%
Förbereda transport 35 6,4%
Förbereda verktyg 29 5,3%
Hjälpa annan station 9 1,6%
Hämta material 5 0,9%
Hämta verktyg 5 0,9%
Kolla i pärm 0 0,0%
Möte 0 0,0%
Omarbete 2 0,4%
Personlig tid 12 2,2%
Personliga samtal 9 1,6%
Rapportera färdigt element 3 0,5%
Rast 0 0,0%
Samtal med arbetsledare 3 0,5%
Slänga spillmaterial 3 0,5%
Station används ej 200 36,6%
Städning 5 0,9%
Ställ 5 0,9%
Såga material 11 2,0%
Tillkalla hjälp från annan station 2 0,4%
Transportera element till/från vagn 14 2,6%
Transportera vagn 7 1,3%
Vänta på annan operatör 8 1,5%
Vänta på fräs 0 0,0%
Vänta på material 0 0,0%
Vänta på press 0 0,0%
Vänta på transportvagn 0 0,0%
Åtgärda maskinfel 0 0,0%
Montera 170 31,1%

Summa 547
Använd station summa 347

mest förekommande aktivitet, p 0,49
riskvärde, r (%) 5,26

Fördelning av aktiviteter

Annat arbete Blåsa av  element
Förbereda material Förbereda transport
Förbereda verktyg Hjälpa annan station
Hämta mater ial Hämta verktyg
Kolla i pärm Möte
Omarbete Personlig tid
Personliga samtal Rapportera färdigt element
Rast Samtal med arbetsledare
Slänga spillmaterial Station används ej
Städning Stäl l
Såga material Til lkalla hjälp från annan station
Transportera element till/från vagn Transportera vagn
Vänta på annan operatör Vänta på fräs
Vänta på material Vänta på press
Vänta på transportvagn Åtgärda maskinfel
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Tak

Aktivitet Frekvens Frekvens (%)
Annat arbete 33 9,6%
Blåsa av element 0 0,0%
Förbereda material 7 2,0%
Förbereda transport 10 2,9%
Förbereda verktyg 25 7,3%
Hjälpa annan station 12 3,5%
Hämta material 4 1,2%
Hämta verktyg 2 0,6%
Kolla i pärm 2 0,6%
Möte 0 0,0%
Omarbete 2 0,6%
Personlig tid 6 1,8%
Personliga samtal 4 1,2%
Rapportera färdigt element 0 0,0%
Rast 2 0,6%
Samtal med arbetsledare 3 0,9%
Slänga spillmaterial 2 0,6%
Station används ej 0 0,0%
Städning 5 1,5%
Ställ 0 0,0%
Såga material 8 2,3%
Tillkalla hjälp från annan station 0 0,0%
Transportera element till/från vagn 6 1,8%
Transportera vagn 9 2,6%
Vänta på annan operatör 1 0,3%
Vänta på fräs 0 0,0%
Vänta på material 1 0,3%
Vänta på press 3 0,9%
Vänta på transportvagn 6 1,8%
Åtgärda maskinfel 0 0,0%
Montera 189 55,3%

Summa 342
Använd station summa 340

mest förekommande aktivitet, p 0,56
riskvärde, r (%) 5,28

Fördelning av aktiviteter

Annat arbete Blåsa av  element

Förbereda material Förbereda transport

Förbereda verktyg Hjälpa annan station
Hämta mater ial Hämta verktyg

Kolla i pärm Möte

Omarbete Personlig tid

Personliga samtal Rapportera färdigt element
Rast Samtal med arbetsledare

Slänga spillmaterial Station används ej

Städning Stäl l

Såga material Til lkalla hjälp från annan station

Transportera element till/från vagn Transportera vagn
Vänta på annan operatör Vänta på fräs

Vänta på material Vänta på press

Vänta på transportvagn Åtgärda maskinfel
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Limning

Aktivitet Frekvens Frekvens (%)
Annat arbete 0 0,0%
Blåsa av element 1 0,2%
Förbereda material 22 5,0%
Förbereda transport 3 0,7%
Förbereda verktyg 9 2,0%
Hjälpa annan station 15 3,4%
Hämta material 19 4,3%
Hämta verktyg 3 0,7%
Kolla i pärm 16 3,6%
Möte 0 0,0%
Omarbete 0 0,0%
Personlig tid 8 1,8%
Personliga samtal 5 1,1%
Rapportera färdigt element 4 0,9%
Rast 6 1,4%
Samtal med arbetsledare 17 3,8%
Slänga spillmaterial 2 0,5%
Station används ej 0 0,0%
Städning 8 1,8%
Ställ 0 0,0%
Såga material 11 2,5%
Tillkalla hjälp från annan station 0 0,0%
Transportera element till/från vagn 21 4,7%
Transportera vagn 0 0,0%
Vänta på annan operatör 17 3,8%
Vänta på fräs 17 3,8%
Vänta på material 4 0,9%
Vänta på press 16 3,6%
Vänta på transportvagn 0 0,0%
Åtgärda maskinfel 1 0,2%
Montera 219 49,3%

Summa 444
Använd station summa 438

mest förekommande aktivitet, p 0,50
riskvärde, r (%) 4,68

Fördelning av aktiviteter

Annat arbete Blåsa av  element

Förbereda material Förbereda transport

Förbereda verktyg Hjälpa annan station
Hämta mater ial Hämta verktyg

Kolla i pärm Möte

Omarbete Personlig tid

Personliga samtal Rapportera färdigt element
Rast Samtal med arbetsledare

Slänga spillmaterial Station används ej

Städning Stäl l

Såga material Til lkalla hjälp från annan station

Transportera element till/från vagn Transportera vagn
Vänta på annan operatör Vänta på fräs

Vänta på material Vänta på press

Vänta på transportvagn Åtgärda maskinfel
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Press

Aktivitet Frekvens Frekvens (%)
Annat arbete 0 0,0%
Blåsa av element 0 0,0%
Förbereda material 0 0,0%
Förbereda transport 0 0,0%
Förbereda verktyg 0 0,0%
Hjälpa annan station 0 0,0%
Hämta material 0 0,0%
Hämta verktyg 0 0,0%
Kolla i pärm 0 0,0%
Möte 0 0,0%
Omarbete 0 0,0%
Personlig tid 0 0,0%
Personliga samtal 0 0,0%
Rapportera färdigt element 0 0,0%
Rast 0 0,0%
Samtal med arbetsledare 0 0,0%
Slänga spillmaterial 0 0,0%
Station används ej 0 0,0%
Städning 4 1,8%
Ställ 0 0,0%
Såga material 0 0,0%
Tillkalla hjälp från annan station 0 0,0%
Transportera element till/från vagn 2 0,9%
Transportera vagn 0 0,0%
Vänta på annan operatör 0 0,0%
Vänta på fräs 77 34,8%
Vänta på material 37 16,7%
Vänta på press 0 0,0%
Vänta på transportvagn 0 0,0%
Åtgärda maskinfel 0 0,0%
Montera 101 45,7%

Summa 221
Använd station summa 221

mest förekommande aktivitet, p 0,46
riskvärde, r (%) 6,57

Fördelning av aktiviteter

Annat arbete Blåsa av  element

Förbereda material Förbereda transport

Förbereda verktyg Hjälpa annan station
Hämta mater ial Hämta verktyg

Kolla i pärm Möte

Omarbete Personlig tid

Personliga samtal Rapportera färdigt element
Rast Samtal med arbetsledare

Slänga spillmaterial Station används ej

Städning Stäl l

Såga material Til lkalla hjälp från annan station

Transportera element till/från vagn Transportera vagn
Vänta på annan operatör Vänta på fräs

Vänta på material Vänta på press

Vänta på transportvagn Åtgärda maskinfel
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Fräs

Aktivitet Frekvens Frekvens (%)
Annat arbete 0 0,0%
Blåsa av element 10 4,5%
Förbereda material 37 16,5%
Förbereda transport 0 0,0%
Förbereda verktyg 0 0,0%
Hjälpa annan station 1 0,4%
Hämta material 0 0,0%
Hämta verktyg 0 0,0%
Kolla i pärm 0 0,0%
Möte 0 0,0%
Omarbete 2 0,9%
Personlig tid 2 0,9%
Personliga samtal 2 0,9%
Rapportera färdigt element 0 0,0%
Rast 0 0,0%
Samtal med arbetsledare 1 0,4%
Slänga spillmaterial 0 0,0%
Station används ej 0 0,0%
Städning 1 0,4%
Ställ 14 6,3%
Såga material 1 0,4%
Tillkalla hjälp från annan station 0 0,0%
Transportera element till/från vagn 13 5,8%
Transportera vagn 0 0,0%
Vänta på annan operatör 9 4,0%
Vänta på fräs 0 0,0%
Vänta på material 5 2,2%
Vänta på press 6 2,7%
Vänta på transportvagn 0 0,0%
Åtgärda maskinfel 3 1,3%
Montera 117 52,2%

Summa 224
Använd station summa 224

mest förekommande aktivitet, p 0,52
riskvärde, r (%) 6,54

Fördelning av aktiviteter

Annat arbete Blåsa av  element
Förbereda material Förbereda transport
Förbereda verktyg Hjälpa annan station
Hämta mater ial Hämta verktyg
Kolla i pärm Möte
Omarbete Personlig tid
Personliga samtal Rapportera färdigt element
Rast Samtal med arbetsledare
Slänga spillmaterial Station används ej
Städning Stäl l
Såga material Til lkalla hjälp från annan station
Transportera element till/från vagn Transportera vagn
Vänta på annan operatör Vänta på fräs
Vänta på material Vänta på press
Vänta på transportvagn Åtgärda maskinfel
Montera
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5 Varför - Golv 
 

• Omarbete 
Varför tar detta upp så pass mycket tid? 

• Färdigskuren isolering har inte frästs hela vägen igenom. 
Varför görs den inte det? 

• Svårt att sortera och transportera småbitar som fräsen skär ut. Stationen bedöms hinna med 
extraarbetet. 

Varför hinner stationen med det extra arbetet? 
• Stationen producerar över takt med full bemanning. 

Varför bemannas inte stationen efter planeringsschema? 
• Stor variation hos ”kunden” gör det omöjligt att hålla planeringen dagar i förväg. 

 
• Annat arbete 

Varför görs detta på stationen? 
• Behöver köra truck och flytta material emellanåt.  

Varför används inte materialhanterare till detta? 
• Materialhanterare sjukskriven sen månader tillbaka. 

Varför tas inte ersättare in? 
• Bemanningen anses flexibel nog att hinna med det arbetet. 

Varför anses detta? 
• Problem löses vid uppkomst istället för att förebygga då processen ändå varierar stort. 

Arbetsledarna lägger mest tid på att ”släcka bränder” istället för att förebygga uppkomst av 
problem. 

Varför planeras inte stationen så att problem kan identifieras och uppmärksammas? 
• Stor variation hos ”kunden” gör det omöjligt att hålla planeringen vilket kräver extra personal 

redan från början. 
 

• Förbereda material 
Varför tar detta tid? 

• Förmontering av vissa komponenter. 
Varför behövs förmontering? 

• Processen delas upp så att arbete kan avslutas och påbörjas mer sporadiskt. 
Varför behövs detta? 

• Stationen bemannas endast vid behov då den producerar över takt. 
Varför planeras inte arbetet upp så att personal kan användas till annat? 

• Stor variation hos ”kunden” gör det omöjligt att hålla planeringen dagar i förväg. 
 

• Samtal med arbetsledare 
Varför tar detta upp tid. 

• Operatören på plats har annat ansvar också, bl. a som skiftledare. 
Varför arbetar denna personen på stationen? 

• Finns ingen tilldelad operatör till stationen. 
Varför finns inte detta? 

• Stationen behöver inte utnyttjas hela tiden. 
Varför då? 

• Stationen producerar över takt. 
Varför planeras inte arbetet upp mer på stationen? 

• Stor variation hos ”kunden” gör det omöjligt att hålla planeringen dagar i förväg. 
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• Såga material 
Varför görs detta inte i förväg? 

• Enkla och raka bitar tillskäres av standardstorlek snabbt. 
Varför beställs inte delarna färdigskurna? 

• Inte värt att beställa många smådimensioner på isolering. 
Varför hinner golv med sitt arbete ändå? 

• Golv producerar över takt. 
Varför planeras inte arbetet upp? 

• Stor variation hos ”kunden” gör det omöjligt att hålla planeringen dagar i förväg. 
 

• Kolla i pärm 
Varför tar detta tid? 

• Viktigt att olika delar läggs i på rätt sätt. 
Varför krävs en sådan noggrannhet?  

• Det är lätt att montera komponenter på fel sätt. 
Varför uppstår detta problem? 

• Komponenterna är varken symmetriska eller tydligt asymmetriska. 
 



5 Varför - Vägg 
 

• Förbereda transport 
Varför behövs tid läggas på detta? 

• Element fastnar i mall vid förflyttning annars. 
Varför fastnar elementet? 

• Mallen är gjord efter en ritning som inte stämmer överens med hur materialet beter sig i 
verkligheten. 

Varför är mallen gjord på detta sätt? 
• Saknas input från operatörer vid konstruktion av mall.  

 
• Förbereda verktyg 

Varför tar detta tid? 
• Häftpistolerna behöver fyllas på. 

Varför tar detta tid? 
• Tar tid att gå fram och tillbaka till verktygsbänk. 

Varför då? 
• Verktyg finns för långt bort. 

 
• Transportera element till/från vagn 

Varför tar detta upp mycket tid? 
• Tar mycket tid att få tag på lyftverktyget. 

Varför behöver man vänta på det? 
• Verktyget delas med annan station. 

Varför har man inte ett eget verktyg? 
• Det ordinarie verktyget befinner sig på ombyggnation hos leverantör.  

Varför behövde det byggas om? 
• Verktyget fungerade inte som det skulle. 

Varför uppmärksammades detta inte före flytten? 
• Verktyget behövde inte användas före flytten till separat lokal. 

Varför är inte verktygen tillbaka än om det uppmärksammades så tidigt? 
• Leverantörens leveranstid är så pass lång att verktygen inte levererats än.  

 
• Såga material 

Varför behöver tid läggas på att såga material? 
• Fel mått på vissa delar.  

Varför är det fel mått? 
• Delarna är standarddelar som inte passar exakt till modellen. 

Varför köps inte egna delar in? 
• Kostnaden att utveckla en egen del är för hög jämfört med mängden tillverkade komponenter 

innan designförändring sker.  
Varför kan inte de egna delarna användas vid designuppdatering? 

• Designförändringar sker vid modelluppdatering utan större hänsyn till standardkomponenter. 
 
 

• Förbereda material 
Varför tar detta extra tid? 

• Fel har rapporterats på färdiga produkter vilket har lett till rättningsarbete i början. 
Varför behöver rättningsarbete göras? 

• Delarna levereras med felet inbyggt. 
Varför ändras inte konstruktionen på komponenterna? 

• För dyrt att ändra komponentdesign i detta stadie av produktion relativt 
produktionsmängden. 
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• Hjälpa annan station 
Varför tar detta upp tid? 

• Många stationer kräver extra operatörer vid förflyttning av enskilda element. 
Varför gör vägg detta? 

• Vägg har tid över då de producerar över takt. 
Varför planeras inte stationen mer strikt? 

• Stor variation hos ”kunden” gör det omöjligt att hålla planeringen dagar i förväg. 
 
  



5 Varför - Tak 
 

• Annat arbete 
Varför utförs även annat arbete? 

• Operatör kör transport av element till monteringslina. 
Varför arbetar då operatören på flera stationer? 

• Transport är inte ett heltidsarbete och tak hinner med sin produktion ändå. 
Varför hinner stationen med arbetet även om annat arbete sporadiskt dyker upp? 

• Stationen behöver inte alltid bemannas fullt ut. 
Varför finns inte ett tydligt schema på när stationen ska bemannas? 

• Stor variation hos ”kunden” gör det omöjligt att hålla planeringen dagar i förväg. 
 

• Förbereda verktyg 
Varför tar detta upp stor del av arbetstiden? 

• Rollen till limning behöver rengöras ofta. 
Varför behöver detta göras? 

• Limmet härdar och gör verktyget obrukbart om inte rengöring görs varje gång. 
Varför testas inte alternativa metoder? 

• Leverantören av verktyget säger att det inte finns någon bättre lösning. 
 

• Hjälpa annan station 
Varför behöver operatören avbryta arbetet för att göra detta? 

• Vissa moment på andra stationer kräver två personer men dessa är inte alltid fullt bemannade. 
Varför är de inte fullt bemannade? 

• Dessa stationer skulle överproducera vid full bemanning. 
Varför finns inte ett tydligt schema på när stationen ska bemannas? 

• Stor variation hos ”kunden” gör det omöjligt att hålla planeringen dagar i förväg. 
 

• Förbereda transport 
Varför tar detta tid? 

• Stabiliserande transportregel behöver monteras separat. 
Varför tar detta extra tid? 

• Elementet behöver först lyftas upp ur monteringsmallen? 
Varför krävs detta? 

• Mallen är bara byggd för montering av elementet och har inte tagit hänsyn till extra 
monteringar som krävs. 

 
• Transportera vagn 

Varför behöver mycket tid läggas på att transportera vagnar? 
• Går ej att producera direkt till produktion. Mellanlager behövs. 

Varför behövs mellanlager? 
• Efterföljande station växlar mellan olika elementtyper.  

Varför körs inte stationen enligt schema för att bli klart lagom till att nästa station behöver materialet?  
• Stor variation hos ”kunden” gör det omöjligt att hålla planeringen dagar i förväg. 

 
• Såga material 

Varför behövs material sågas? 
• Vissa lister köps in i en längd och kapas efter modellbehov.  

Varför köps inte listerna in i korrekt längd? 
• Tidigare med lägre efterfrågan var det billigare att låta operatören kapa än att köpa in 

färdigkapat material. 
Varför rättas detta inte till nu? 

• Stationen har överkapacitet i dagsläget och därför uppmärksammas inte problemet än. 
Varför har stationen överkapacitet? 

• Stor variation hos ”kunden” gör det omöjligt att hålla planeringen dagar i förväg. 
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• Förbereda material 

Varför tar detta tid? 
• Vissa material behöver förarbete innan de kan användas för tillverkning. 

Varför görs detta på stationen? 
• Stationen hinner med detta i dagsläget. 

Varför hinner stationen med? 
• Stationen har överkapacitet i dagsläget och därför uppmärksammas inte problemet än. 

Varför planeras inte arbetet bättre till stationen så att problemen uppmärksammas? 
• Stor variation hos ”kunden” gör det omöjligt att hålla planeringen dagar i förväg. 

 
  



5 Varför - Limning 
 

• Förbereda material 
Varför tar detta tid? 

• Materialet behöver skäras till för att passa. 
Varför behöver materialet skäras till? 

• Ritningar stämmer inte överens med verkligheten. Efterjusteringar från tidigare stationer 
behöver göras.  

Varför behöver efterjusteringar göras? 
• Elementen varierar lite från gång till gång. 

Varför är inte elementen identiska? 
• Arbetet utförs på ett hantverksmässigt sätt mer än ett monteringsmässigt. 

Varför har inte arbetet gått över till mer monteringsmässigt? 
• Ändring har inte krävts i processen hittills då hela processen bygger på att justera och rätta till 

i efterhand. 
 

• Transportera element till/från vagn 
Varför tar detta tid? 

• Tar tid att justera lyftverktyg 
Varför tar det sådan tid att justera? 

• Underhållsarbete krävs emellanåt på verktyget när sugkoppar behöver rengöras etc. 
Varför görs detta under montering? 

• Saknas förebyggande underhåll på verktyg. 
 

• Hämta material 
Varför läggs tid på att hämta material? 

• Materialet är inte tillgängligt nära station 
Varför finns det inte nära? 

• Finns inte tillräcklig lageryta för att husera den stora mängd material som behövs. 
Varför behövs en så stor mängd material på lager? 

• Komponenter köps in serievis istället för produktionsbatchvis. 
Varför köps materialet in i så stora kvantiteter? 

• Leverantören tillåter inte så små beställningar.  
Varför byts inte leverantör? 

• Leverantören ägs av samma bolag men arbetar olika. 
 

• Samtal med arbetsledare. 
Varför tar dessa samtal upp stor del av arbetstiden? 

• Problemlösning sköts av arbetsledare. 
Varför kan inte operatörerna klara av hela problemlösningen? 

• Felsökningsprocess finns inte nedskriven 
Varför finns detta inte dokumenterat? 

• Arbetet utförs på ett hantverksmässigt sätt mer än ett monteringsmässigt. 
Varför har inte produktionen gått över till ett mer monteringsmässigt arbetssätt? 

• Ändringar har inte behövts göras på grundnivå tidigare. Mer resurser har räckt.  
 

• Vänta på annan operatör. 
Varför uppstår väntan? 

• Operatörer arbetar i olika takt. 
Varför skiljer sig operatörernas takt? 

• Finns inget standardiserat sätt att utföra arbetet på. 
Varför finns inte detta dokumenterat? 

• Arbetet utförs på ett hantverksmässigt sätt mer än ett monteringsmässigt. 
Varför sker inte arbetet på ett mer monteringsmässigt sätt? 

• Ändringar har inte behövts göras på grundnivå tidigare. Mer resurser har räckt.  
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• Vänta på fräs 
Varför behöver limning vänta på fräsen som är flera stationer bort? 

• Fräsen behöver backa ut element efter program. Detta blockerar pressen. 
Varför kan inte limning arbeta utan att ha pressen redo? 

• Om limmet härdar innan pressen kör igång fungerar inte processen. 
Varför tar pressen extra tid på sig? 

• Pressens program är ibland långsammare än limningen. 
Varför uppstår detta? 

• Vissa element kräver mindre limningsarbete. 
Varför kräver inte alla elementtyper samma mängd arbete? 

• Stor variation i vilka arbeten som utförs på olika elementtyper. 
 

• Kolla i pärm 
Varför tar detta lång tid? 

• Behöver kontrollera vilka komponenter som ingår i nästa element. 
Varför tar kontrollen lång tid? 

• Tvetydliga ritningar för vissa modeller. 
Varför stämmer inte ritningarna? 

• Ritningarna behandlar inte specialmodeller. 
Varför körs specialmodeller? 

• Kabe tillåter sina kunder att ändra i princip vad som helst vilket ger extra arbete i 
tillverkningen. 

 
• Vänta på press 

Se ”Vänta på fräs” under rubrik ”Press”. 
 

• Hjälpa annan station 
Varför behövs extra hjälp? 

• Elementet behöver förflyttas ut från press till fräsning. 
Varför kan inte fräsoperatören göra detta? 

• Fräsoperatören har inte tid att dra ut element från press. 
Varför har inte operatören tid? 

• Operatören måste övervaka fräsen under hela programmet. 
Varför behöver fräsen övervakas? 

• Fräsen är opålitlig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Varför - Press 
 

• Vänta på fräs 
Varför finns inget buffertlager? 

• Fräsen behöver backa ut element efter program. Blockerar rullbandet som pressen rullar ut 
elementet på. 

Varför backar behöver fräsen backa ut element? 
• Fräsen är placerad i en hörna av byggnaden vilket har blockerat andra möjliga utgångar. Dålig 

planlösning 
Varför är fräsen placerad så? 

• Ska vara en tillfällig lösning att snabbt flytta bort elementlinan så att man snabbt kunde öka 
produktionen på monteringslinorna.  

Varför är den tillfälliga lösningen inte tillrättad? 
• Den nya fräsen som ska lösa detta problem levereras inte som från början planerat. 

 
• Vänta på material 

Varför behöver pressen vänta på nya element från limning? 
• Limning inte alltid färdigt i tid. 

Varför är limningen inte alltid klara i tid? 
• Vissa typer av element kräver längre arbetstid än pressens processtid. 

Varför tar dessa element längre tid? 
• Matta behöver limmas på före pressning vilket tar extra tid. 

 
• Städning 

Varför tar städning upp mycket tid? 
• Lim läcker ut från element vid pressning 

Varför läcker limmet ut? 
• Oundvikligt i press med tillräcklig mängd lim. Viss mängd kommer droppa ned i pressen. 
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5 Varför - Fräs 
 

• Förbereda material 
Varför går mycket tid åt till att bearbeta materialet innan ny fräsning kan påbörjas? 

• Väggmatta måste sättas på i efterhand på väggelement. 
Varför kan inte mattan sättas på före fräsning på dessa element? 

• Sugkopparna i fräsen kan inte hålla fast elementet under fräsning om mattan sitter nedtill. 
Varför kan man inte köra med mattan uppåt istället? 

• Spillmaterial från fräsningen tar alldeles för lång tid att ta bort då det sätter sig i mattan. 
 

• Ställ 
Varför tar det lång tid att ställa fräsen? 

• Många manuella moment behöver genomföras. 
Varför tar dessa moment så pass lång tid? 

• Sugkoppar och inriktning mot fräsens ”nolla” måste justeras för hand. 
 

• Transportera element till/från vagn 
Varför tar detta tid? 

• Behöver hjälp av annan station. 
Varför behövs denna hjälp? 

• Flera personer behövs för att lyfta de stora elementen. 
Varför räcker inte en person? 

• Momentet kräver användande av kran och lyftverktyg så det är svårt att styra elementet ensam 
och ökar risk för skador. 

 
• Blåsa av element 

Varför görs detta? 
• Rengöring innan transport. 

Varför är detta en icke värdeadderande aktivitet? 
• Momentet görs manuellt vid stillastående fräs innan elementet kan flyttas ut. 

 
• Vänta på annan operatör 

Varför tar detta tid? 
• Vissa arbetsmoment kräver flera personer. 

Varför kan inte fräsoperatören hjälpa till? 
• Fräsen behöver vara igång så ofta som möjligt då den är linans flaskhals och kräver att 

operatören övervakar konstant. 
Varför behöver fräsen övervakas? 

• Opålitlig fräs. Alla möjliga kostsamma problem kan uppstå om man inte är redo att reagera 
snabbt.  

 
• Vänta på press 

Varför behöver fräsen vänta på pressen om fräsen är flaskhals i systemet? 
• Pressens program ibland långsammare än fräsning.  

Varför uppkommer detta? 
• Vissa mindre element måste köras extra mellan den vanliga produktionen.  

Varför slängs dessa extrakörningar in i den vanliga produktionen? 
• Stor variation hos ”kunden” gör det omöjligt att hålla planeringen dagar i förväg. 

Extrakörningarna blir därför sporadiska.  
 

• Vänta på material 
Varför behöver fräsen vänta på att starta sitt program? 

• Omständligt att flytta runt elementet i fräsen. 
Varför är detta omständligt? 

• Tar tid att justera in element mot fräsens ”nolla”. 
Varför tar detta tid? 

• Manuell flyttning av element mot inpassning. 
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