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Förord  
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Framförallt vill vi tacka Markus Blomdahl som varit vår handledare på Corroventa, för att 
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tack riktas också till Christer Sjöström, för att han alltid tagit sig tid då vi behövt 
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Speciella tack riktas till våra handledare Jonas Bjarnehäll och Leif Svensson på tekniska 
högskolan i Jönköping för deras stöd och hjälp under examensarbetes gång. Tack för ett 
väldigt inspirerande, utvecklande och roligt samarbete under åren som gått.  
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Abstract 
 
A major concern for companies today is the necessity to manufacture a wide range of 
products with short lead times and at a low cost. This puts greater demands on companies 
to have a good product mix and volume flexibility while maintaining a high level of 
efficiency. In addition, companies need to be aware of the source of unknown losses in 
their organisation and production process in order to minimise them.  
 
This study was conducted at Corroventa avfuktning AB in Bankeryd, Sweden, a company 
that specialises in products that are used to dehumidify buildings and neutralise radon 
radiation. Their production process mainly focuses on maintaining stock levels, but 
adverse weather conditions that cause flooding and water damage could push demand 
levels to a point where they are unable to guarantee a short enough lead time to win a 
customer order. This puts pressure on them to make their production process more 
flexible and efficient while reducing their lead time.  
 
The case study was carried out in a pre-assembly department for the final assembly of 
adsorption dehumidifiers. The department had been identified as a bottleneck for the 
whole system during high demand, and the study was undertaken to identify the 
underlying problem. With a firm theoretical framework and in-depth status analysis the 
authors identified key areas to improve the overall performance of the pre-assembly 
department. The improvements included a new production layout, a more balanced 
assembly process and a reduction in material handling. This led to improved product mix 
and volume flexibility, and reduced lead times. 
 
As a final step, a discussion and conclusion has been written that discusses the validity 
and reliability of the study, sums up all the areas of improvement and determines further 
studies that need to be undertaken in order to facilitate future improvements throughout 
the plant. 
 

 
Keywords - Lean production, Bottle neck, Capacity, Production losses, Flexibility  
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Sammanfattning 
 
En pågående fråga för företag idag är möjligheten att leverera ett brett sortiment av 
produkter, med kort ledtid och till låg kostnad. Det innebär att större krav ställs på att 
företagen ska ha en hög produktmix- och volymflexibilitet samtidigt som de håller hög 
effektivitet. För att uppnå detta krävs att företagen bland annat belyser de okända 
förlusterna i sin organisation och produktionsprocess för att sedan minimera dessa. 
 
Denna studie har tagit plats på ett industriellt företag som heter Corroventa avfuktning 
AB och är beläget i Bankeryd, Sverige. De specialiserar sig bland annat på produkter som 
används för att avfukta byggnader och neutralisera radonstrålning. 
 
Företaget producerar i huvudsak mot lager, väderförhållanden som skapar 
översvämningar och fuktskador kan driva upp efterfrågan till en punkt som företaget inte 
kan uppfylla med en tillräckligt kort ledtid för att vinna kundorder. Detta sätter press på 
Corroventa till att effektivisera och utveckla produktionen för att öka flexibiliteten och 
minska ledtiden. 
 
Fallstudien har genomförts på en avdelning som kallas för insatsmontering, denna 
avdelning är en förmonteringsenhet till slutmontering av produkten adsorptionsavfuktare. 
Avdelningen har identifierats som en begräsning för hela systemet när hög efterfrågan 
råder, därför har undersökningen utförts för att identifiera de underliggande problemen 
som orsakade begräsningen och ge förbättringsåtgärder på dessa. 
 
Med en nulägesanalys och ett teoretiskt ramverk som grund har författarna identifierat 
områden på avdelningen som kan effektiviseras. Rekommendationsförslagen inkluderar 
en ny produktionslayout, en mer balanserad monteringsprocess samt en minskning av 
materialhanteringen. Dessa förslag kommer att förbättra avdelningens produktmix- och 
volymflexibilitet samtidigt som ledtiden reduceras. 
 
Som ett sista steg har en diskussion och slutsats skrivits för att diskutera studiens validitet 
och reliabilitet, därefter sammanfattas förbättringsförslagen och föreslagna framtida 
studier som kan genomföras för att ständigt förbättra verksamheten.  
 
Nyckelord - Lean produktion, Flaskhals, Kapacitet, Förluster, Flexibilitet 
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1  Introduktion 
Följande rapport behandlar ett företags problem inom produktion, målet med arbetet är 
att identifiera bakomliggande orsaker till begränsningar i produktionsvolymen och hur 
företaget ska gå tillväga för att lösa det utifrån produktionstekniska metoder.  

 

 Bakgrund 
Företag letar ständigt efter tillvägagångssätt för att ligga i framkant. Faktorer som får 
producerande företag att sticka ut ur mängden är ett unikt produktutbud med hög kvalité 
som levereras på kort tid till ett rimligt pris. Detta sätter krav på dem att utveckla 
verksamheten sådan att den får hög produktmix- eller volymflexibilitet samt har en 
produktionsprocess med minimala förluster. 

Corroventa AB är ett företag som utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut 
premiumprodukter för bland annat: vattenskador, fukt, lukt och radon i boendemiljö, 
byggavfuktning, samt skadedjurssanering. Corroventa har idag 71 anställda och 8 
dotterbolag i 7 länder, ägs sedan 2007 av Volati [1]. 

Detta resulterade i behovet att undersöka och ge lösningförslag som skulle möjliggöra 
ökad flexibilitet  

I nuläget har företaget inte möjligheten att flexibelt ställa om och öka 
produktionsvolymen vid hög och oförutsedd efterfrågan. Detta resulterade i behovet att 
undersöka och ge lösningförslag som skulle möjliggöra ökad flexibilitet. Produkterna som 
undersöktes är en delkomponent i Corroventas produktgrupp adsorptionsavfuktare.  

 

 Problembeskrivning  

En flaskhals är ett begrepp som ofta används i industrin och betecknar resursen som 
begränsar flödet i en produktionsprocess, vilket medför behovet att totalt utnyttja 
flaskhalsen till sin fulla potential [2]. Idag har insatstillverkningsavdelning en 
produktionslayout som liknar en flödesgrupplayout med arbetsbänkar där monteringen av 
insatser delas på 3–4 olika monteringsmoment på 2–3 olika arbetsbänkar beroende på 
produkttyp. 

Företaget lägger upp en årsprognos på vad efterfrågan av insatser förväntas bli, emellertid 
kan efterfrågan på adsorptionsavfuktare variera beroende på säsongsrelaterade 
väderförhållande som orsakar översvämningar. Detta medför att Corroventa producerar 
mot lager större delen av året för att täcka variationen i efterfrågan. Det har hänt att 
efterfrågan har ökat till en nivå som företaget inte klarat av att leverera med nuvarande 
produktionsprocess, detta resulterade i att insatstillverkningsavdelningen blev en 
begränsning för hela systemet. 
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Att frigöra begränsningar i produktionen som skapar gapet mellan produktionstakten och 
kundens efterfråga är en viktig uppgift för att öka flexibiliteten. Flexibilitet definieras som 
förmågan att snabbt och kostnadseffektivt anpassa produktionen efter varierande 
omständigheter. De två viktigaste delarna inom flexibilitet är produktmix- och 
volymflexibilitet, produktmixflexibilitet innebär förmågan att snabbt ställa om mellan 
olika produktvarianter, volymflexibiliteten utgår från att effektivt anpassa 
produktionsvolymen till efterfrågan oavsett om produktmixen varierar [3].   

Corroventa har konstaterat att det finns begränsningar i insatstillverkningsavdelningen, 
dessa hindrar möjligheten att öka volymen och anpassa produktionen till oförväntade 
efterfrågesvängningar. Därför har fokus lagts på att undersöka bland annat 
materialförsörjning, arbetssätt samt produktionsförluster och produktionslayout i 
insatstillverkningsavdelningen, för att sedan ge förbättringsförslag som resulterar i högre 
volym- och produktmixflexibilitet samtidigt som det inte ger ökade produktionskostnader 
under lågsäsong.  

 

 Syfte och frågeställningar  

Denna fallstudie har syftet att undersöka hur ett företag kan gå tillväga för att öka volym- 
och produktmixflexibilitet i en flaskhalsprocess, genom att identifiera orsaker till låg 
effektivitet i insatstillverkningen och sedan komma fram till rekommendationer och 
förbättringsförslag som möjliggör garanterat utflöde vid svängningar i efterfrågan. 

För att uppnå syftet ska frågeställningar nedan besvaras: 

• Vad har insatstillverkningsavdelningen för kapacitet i nuläget? 

• Vilka förluster finns det i insatstillverkningsavdelningen, och hur kan dessa 
reduceras? 

• Hur kan en högre volym- och produktmixflexibilitet uppnås i 
insatstillverkningsavdelningen?  

 

 Avgränsningar 

Fokus i denna studie har lagts på valda produkter med högst efterfråga i 
insatstillverkningsavdelningen, produkterna motsvarar cirka 90 % av den totala 
produktionsvolymen och produktionstiden. Områdena som undersöks är 
materialförsörjning, flöde, kapacitet, arbetssätt, layout samt förluster. Ekonomi och 
konstruktionsfrågor tas inte hänsyn till i undersökningen.  
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 Disposition 

Denna rapport är disponerad enligt följande: 

• Kapitel 1, introduktion till ämnet och problemet som rapporten innefattar, 
studiens frågeställningar, syfte och avgränsningar 

• Kapitel 2, teoretiskt ramverk: hanterar den teori som är relevant för att utvärdera 
och förbättra en produktionsprocess.  

• Kapitel 3, metod: beskriver de vetenskapliga metoder som valts för att utföra 
studien och samla relevant data samt vilka litteraturstudier som använts.  

• Kapitel 4, nulägesanalys: kartlägger nuläget i insatsmonteringen utifrån produkttyp, 
produktionsprocess och informationsflöde. Kapitlet redovisar även 
genomförandet av datainsamlingen samt resultaten utav denna.  

• Kapitel 5, analys och resultat: här kopplas studiens insamlade data med teorin för 
att svara på studiens frågeställningar samt en rekommendation på framtida 
arbetssätt och produktionsflöde. 

• Kapitel 6, diskussion: studiens resultat och analys diskuteras.  

• Kapitel 7, slutsatser: studiens resultat och förbättringsförslag sammanfattas. 
Rekommenderade framtida studier presenteras. 

• Kapitel 8, källor: källhänvisning. 

• Kapitel 9, bilagor: bilagor som redovisar uträkningar och empiri mer detaljerat.   
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet redovisar de teoretiska ramverken som användes i studien. 

 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Utifrån studiens frågeställningar har ett teoretiskt ramverk utformats och använts som en 
bas för att analysera studiens resultat, för att ge en teoretisk grund till frågeställningarna 
beskrivs följande teorier i ramverket enligt Tabell 1, övriga rubriker har använts vid 
nulägesanalysen av det befintliga produktionssystemet. 

Tabell 1. Koppling mellan frågeställningar och teori 

 

 Ständiga förbättringar (PDCA) 

Ständiga förbättringar är något som varje organisation bör sträva efter för att uppnå 
uppsatta mål, PDCA-cykeln är en metod som utgår från ett ständigt pågående tankesätt 
för att angripa problem och arbeta med ständiga förbättringar. Innan PDCA metodiken 
implementeras skall nuläget utvärderas och problemet kritiskt undersökas [2]. PDCA står 
för och innehåller fyra faser enligt följande: 

• Planera: identifiera och förstå skillnaden mellan nu och framtidaläget, analysera 
bakomliggande problemorsak med hjälp av exempelvis orsak och verkansdiagram.  

• Gör: utför förbättringsåtgärderna i en förstudie.  

• Studera: analysera och bedöm resultatet av förbättringsåtgärderna i förstudien, 
justera och ta nya åtgärder om möjligt för att komma fram till bättre lösningar. 

• Lär: genomför åtgärderna kortsiktigt, därefter standardisera arbetssättet för att 
undvika och förbygga problemet på lång sikt.  
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   Utvärdering av befintliga system 

En utvärdering av det befintliga produktionssystemet är en viktig del till att hitta 
förbättringar då det annars finns en risk att goda lösningar inte implementeras [4]. Med en 
utvärdering kan ett resultat fås fram som visar bra och dåliga egenskaper i systemet som 
därefter kan användas i förbättringsarbetet. Utvärderingen börjar oftast med att individer 
som är delaktiga i produktionsprocessen har en öppen dialog tillsammans där de tar upp 
fördelar och nackdelar med det befintliga systemet, detta möte hålls för att ge förslag på 
möjliga förbättringar.  

Det kan finnas relevant data att hämta i det befintliga produktionssystemet om företaget 
jobbar med förebyggande underhåll som till exempel totalproduktivt underhåll (TPU). 
Denna data anses viktig att ta med när det nya systemet utformas då det kan omintetgöra 
risken att samma misstag begås i framtiden. Även data från ett eventuellt mätsystem i 
företaget kan användas vid utvärdering, här krävs dock viss varsamhet om att detta 
mätsystem kan ha brister som gör att det inte speglar verkligheten. En viktig del i 
utvärderingsprocessen är värdeflödesanalysen, som ger en klar bild över flödet i systemet 
och var det finns eventuella brister [4].  

Nästa steg i utvärderingsprocessen är en förstudie som riktar sig till att omvandla 
företagsmål och strategier till rimliga krav på det nya produktionssystemet så att systemet 
klarar av framtida anpassningar. I förstudien hanteras frågor som rör områden så som 
marknad, produkt, produktionsvolymer, lämplig tekniknivå, personal och övriga 
intressenter. En viktig fråga i förstudien är att klargöra verksamhetens kärnkompetens och 
kritiska processer, det vill säga den kompetens som verksamheten bygger på och som gör 
den konkurrenskraftig. För att en aktivitet ska klassas som kärnkompetens ska den 
uppfylla tre kriterier:  

• Skapa kundvärde 

• Differentiera- kunna särskiljas från konkurrenterna 

• Vara expanderbar- innebär möjligheter i form av nya produkter och marknader  

Sista steget enligt författarna är att utforma en kravspecifikation som ska klargöra vilka 
egenskaper det nya produktionssystemet ska ha. Kraven på produktionssystemet kan 
härledas från de mål som företaget har med sin verksamhet, så som flexibilitet, god 
leveransförmåga och kostnadseffektivitet. Dessa mål delas upp i delmål för att ge en mer 
detaljerad nivå på kraven som utformas. Om behovet finns så delas kravspecifikationen in 
i olika typer av specifikationer så som teknisk, kommersiell, psykosocial och ergonomisk 
kravspecifikation [4]. 
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 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalys är ett verktyg som kartlägger och förbättrar värdeflöden i produktionen 
samt ger en bättre överblick på cykeltider, produkter i arbete, lagerhållning och eventuella 
flaskhalsar i produktionen. Att göra en värdeflödesanalys är en bra grund för att påbörja 
ett förbättringsarbete av produktionen och börjar med en kartläggning av 
produktionsflödet, i Figur 1 nedan illustreras en värdeflödeanalys [4]. 
 

I sin helhet byggs kartan upp av fyra delar:  

• Kunden 

• Processer, faktarutor och lager 

• Materialflöde 

• Informationsflöde samt om det är ett tryckande eller dragande system. 
 

De mätvärden som samlas in kan variera med vad som vill fås ut av analysen men i en 
produktionsteknisk analys samlas oftast följande mätetal in: 

• Kundens takt: produktionstakten som motsvarar försäljningstakten, Vilket räknas 
fram genom att ta tillgänglig arbetstid per skift/efterfrågan under ett skift. 

• Cykeltid (C/T): tiden det tar att bearbeta en artikel i en process, t.ex. X antal 
minuter per artikel. 

• Ledtid: tiden det tar för en artikel att åka genom hela processen eller värdeflödet. 

• Ställtid (S/T): Tiden det tar att ställa om inför körning av en ny produktvariant [4]. 
 
 

Figur 1. Illustrering av värdeflödesanalys [4, s. 377].   
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 Takt och cykeltid 

Cykeltid är den tid som varje produkt spenderar vid en arbetsstation, det vill säga den tid 
som arbetet tar att utföra vid stationen och benämns med förkortningen Ct.  

Kundens takt är produktionens “hjärtslag”, då det är den takt som kunden efterfrågar. 
Grunden med kundens takt är att varje arbetscykel ska vara synkroniserad utefter kundens 
efterfrågan med syftet att undvika under- och överproduktion. Det används också för att 
styra flödeshastigheten och skapa ett balanserat flöde genom hela produktionen. Genom 
att optimera takttiden så går det att minska förluster och förbättra effektiviteten eftersom 
det minskar risken för försening och överproduktion [2].  

2.5.1 Taktgap 

Taktgap är en av flera olika sorters gap som kan uppstå i en producerande verksamhet. 
Med taktgap menas att produktionstakten av olika skäl inte motsvarar kundens takt, det 
vill säga att kundens efterfråga varierar på grund av att kunden inte konsumerar i samma 
takt som företagets produktionstakt. Detta kan dels bero på omständigheter som 
företagets bransch samt kostnadsrelaterade faktorer som gör att företaget inte väljer att 
motsvara efterfrågans takt. Vid taktgapet ska företag sträva efter en balans för att minska 
på det, exempelvis genom att minska eller öka lagerbufferten eller att öka flexibiliteten i 
produktionen [3].  

 

 Fördelningstider 

Takttid fördelas i två olika kategorier: verktid och fördelningstid. Verktid är den tid som 
är värdeskapande för kunden och fördelningstiden är den tid som inte är direkt 
värdeskapande men som nödvändigtvis inte går att undvika.  

Fördelningstiden delas upp i två kategorier: personlig fördelningstid och verktidsberoende 
tid. Den personliga består av moment så som att gå på toaletten, ha kortare samtal eller 
mindre pauser. Verktidsberoende tid kan kopplas till arbetsprocessen men adderar inte 
värde på produkten, det kan vara saker såsom att slänga skräp, hämta material under 
monteringsprocessen eller ta på sig handskar [4].  

 

 Littles lag 

Littles lag är en ekvation för att beräkna produkter i arbete (WIP) med hjälp av cykeltid 
(CT) och genomloppstid (GT). Ekvationen används för att fastställa hur väl en fabrik eller 

avdelning presterar [6]. Formeln ser ut enligt följande: 𝑊𝐼𝑃 = 𝐺𝑇 ∗ 𝐶𝑇 
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 Lean 

Lean produktion är en företagsfilosofi som har sin själ i att omintetgöra allt som inte är 
värdeskapande i en värdekedja. Genom denna strävan reduceras förluster och onödiga 
arbetsmoment för att ge en process som bygger på det som skapar värde för kunden. En 
viktig grundsten i denna filosofi är de sju förlusterna som företaget löpande strävar efter 
att eliminera [4]. 

Lean ska ses som ett helhetskoncept som omfattar företagskultur, värderingar, 
grundläggande principer, metoder, ledarskap, medarbetarskap med mera. Lean ska alltså 
ses som ett pågående arbete och en steg för steg guide för att närma sig en vision om noll 
slöseri i verksamheten, i praktiken är detta omöjligt förstås men med denna vision kan 
företaget sträva efter att nå så lågt som ens verksamhet tillåter [5]. 

2.8.1 5s 

En viktig del i Lean och det som företag ofta börjar med är 5s. Eftersom den bygger på 
ordning och reda samt är lätt att ta till sig så är det ofta den här som företag börjar med 
att implementera. Det många företag misstolkar med 5s är att det enbart innebär ordning 
och reda men detta är en förenklad bild då den riktiga 5s metoden innebär att förändra sin 
verksamhet till en mer välorganiserad, funktionell arbetsplats där anställda har rätt 
tankesätt och arbetar på ett sätt som gynnar dem själva och verksamheten för att på så 
sätt gå mot målet av 0 % förluster [5]. 

Ett vanligt problem på företag är att personalen spenderar tid på att leta efter verktyg, i 
vissa fall kan det handla om upp till 25 % av arbetstiden vilket motsvarar 10 timmar i 
veckan. Genom att städa och organisera upp arbetsplatsen kan ett stort steg tas till att 
minska letandet och ta bort denna förlust.  

Ordet 5s kommer från de fem steg som metoden består av och står för: sortera, 
strukturera, systematisk städning, standardisera och självdisciplin, nedan följer en 
förklaring till innebörden av dessa. 

 

1. Sortera: för att få en överblick över alla föremål på arbetsplatsen är första steget att 
sortera dessa. Genom att skilja på föremål som används regelbundet, sällan eller 
aldrig kan man organisera arbetsplatsen efter hur ofta varje föremål används, de 
som används ofta placeras var de används och de som aldrig används avlägsnas 
från arbetsplatsen.  

2. Strukturera: skapa en specifik plats för varje föremål. Verktyg ska vara placerade 
vid den plats de används så att personal enkelt kan nå dem vid behov. Även 
dokument ska struktureras på ett välorganiserat och standardiserat sätt så att det 
enkelt går att hitta vid behov. Vid en sådan här struktur kan personal enkelt se om 
verktyg eller filer saknas vilket gör att det snabbt går att åtgärda.  

3. Systematisk städning: här handlar det om att hålla allt i ordning för att minska 
tiden som läggs på städmoment och göra det enkelt att se om allt är i bra skick.  
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4. Standardisera: nästa steg är att standardisera arbetssättet, när allt är i ordning och 
personal är överens om den nya ordningen ska ett arbetssätt som enkelt 
upprätthåller detta implementeras genom en standardiserad arbetsrutin. Ett par 
exempel som författarna nämner är vilka verktyg som ska finnas var, diverse 
städrutiner som ska följas och hur nya verktyg beställs. Dessa standarder ska vara 
enkla att följa med liten administrativ tid.  

5. Självdisciplin: i detta steg är ledningen den viktigaste faktorn eftersom det nu 
handlar om att skapa rätt attityd och tankesätt hos de anställda, då gäller det att 
ledningen löpande efterfrågar detta hos deras personal. Att ändra företagskultur 
och tankesätt hos anställda kan ta många år och ska därför ses som ett löpande 
arbete.  
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 Förluster i en producerande verksamhet  
Ordet förlust är förknippat till allt som ökar kostnader och gör att tiden går förlorad i en 
producerande verksamhet. Det finns tre huvudgrupper av förluster som delas in i 16 olika 
sorter, de tre huvudgrupperna är enligt följande: hårda förluster som kopplas direkt till en 
utrustnings effektivitet. Andra gruppen är mjuka förluster och med det menas förluster 
som har kopplingar med människor och produktionssystemets effektivitet. Den sista 
gruppen av förlusterna kallas för resursförbrukningsförluster, förlusterna i denna grupp är 
kopplade till utnyttjande av material och energi. Nedan kommer det en djupare förklaring 
kring de olika förlusterna [7]. 

2.9.1 Hårda förluster  

Hårda förluster är de förluster som går att koppla till en viss utrustnings effektivitet, dessa 
kan delas in i åtta olika kategorier:  

• Haveri: i kategorin haverier ingår sporadiska fel så som kortslutning, luft eller 
hydraulikslangar som går sönder med mera. Dessa fel orsakar stopp av utrustning 
och måste lagas innan maskinen är körduglig igen.  

• Omställningar och verktygsbyte: i denna förlust ingår den tid som läggs på att ställa 
om maskinen inför en ny order/produktvariant. Det kan vara verktyg och 
materialbyten. 

• Uppstart: vid uppstart kan maskinen behöva tid på sig att komma upp i optimal 
bearbetningstemperatur därför kan det här hända att maskinen måste köras på 
lägre hastighet eller stå still, även kvalitetsförluster kan uppkomma här.  

• Korta stopp/tomgång: i denna kategori ingår tid som maskinen står still på grund 
av operatörsrelaterade orsaker, bristande planering, eller om maskinen ingår i en 
lina där den behöver vänta på material från en annan maskin.  

• Hastighetsförluster: om maskinen är köpt för en cykeltid på 10 sekunder per styck 
men körs med cykeltiden 15 sek/st så räknas detta som en hastighetsförlust. 

• Kassation/omarbete: denna kategori handlar om förluster på grund av detaljer 
med kvalitetsbrister som antingen måste kasseras eller omarbetas. Detta leder till 
förlorad maskintid och en ökad materialkostnad.  

• Planerade förluster: planerade stopp är den tid som ledningen valt att stänga av 
utrustningen, kan vara pauser, skiftbyten, möten, beläggningsbrist med mera  

För att mäta dessa förluster finns en internationell metod som kallas OEE som är en 
förkortning från den engelska benämningen Overall Equipment Effectiveness. 
Mätmetoden lämpar sig bäst till företag med utrustning som är hel eller halvautomatiserad 
då det i en verksamhet med mycket manuellt arbete så som montering oftast handlar om 
mjuka förluster som kommer beskrivas mer ingående nedan [7]. 
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2.9.2 Mjuka förluster  

De mjuka förlusterna kan handla om tidsförluster således förluster som uppkommer på 
grund av onödiga arbetsmoment eller arbetsmetodik, mjuka förluster kan även handla om 
förluster som beror på annat arbete än det som är planerat alltså extra arbete. Texten 
nedan kommer att ge en detaljerad beskrivning av de mjuka förlusterna [7]. 

2.9.2.1 Ledarskapsförluster  

Ledarskapsförluster är förluster som är relaterande till produktionsplaneringen bland 
annat materialbrist, förlusterna i denna kategori kan bero på odugligt datorsystem eller 
otillräcklig kommunikation mellan medarbetarna och ledaren. Ett bra engagemang och 
bättre samarbete är enkla lösningar för att eliminera förlusten [7]. 

2.9.2.2 Metodförluster  

Förlusterna i detta avsnitt är relaterade till arbetsuppgiften i ett produktionssystem. 

Väntan vid haveri och låg prestanda: 

Haverier och systemförluster gör att tid går förlorad på grund av väntetiden, då måste 
medarbetarna vänta och söka upp vilka arbetsuppgifter som skall utföras under 
haveritiden, exempelvis kan detta handla om att tillkalla hjälp och vänta på specialister för 
att kunna fortsätta med arbetsuppgiften [7]. 

Rörelseförluster: 

Rörelseförluster motsvarar förluster på grund av fel eller onödiga arbetsmoment som 
utförs, till exempel att lyfta detaljer i onödan [7]. 

Kompetensbrist och moral: 

Med detta menas tid som försvinner på grund av att medarbetarna över en viss tid vänjer 
sig att naturligt sluta jobba några minuter innan raster och slutet på skiften [7]. 

Layoutförluster: 

På grund av felaktig layout eller felplacerad utrusning får personal utföra onödiga rörelser 
eller gå längre sträckor än nödvändigt [7]. 

 

2.9.2.3 Balanseringsförulster  

Balanseringsförluster uppkommer vid obalanserat flöde, detta medför att operatören kan 
ha stora väntetidsförluster eller för mycket att utföra, det kan även handla om brist eller 
överbemanning på antalet operatörer vid en viss station, när det gäller balanseringen skall 
det läggas vikt på att ta hänsyn till erfarenhetstakten mellan operatörerna [7].  

2.9.2.4 Logistikförluster och brist på automatisering   

Logistik- och transportförluster sker ofta på grund av bristfällighet på automatisering, 
förluster i ett produktionssystemsystem på grund av låg grad automatisering tillhör den 
här typen av förluster med, det kan exempelvis handla om investering i en ny utrusning 
som inte har skett trots att det skulle vara ekonomiskt lönsamt för organisationen [7]. 
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2.9.2.5 Extra kontroll och justeringsförluster 

Onödiga extra kontroller, övervakningar samt överarbete med onödigt stor noggrannhet 
är förluster som bör undvikas. 

2.9.2.6 Mantidsutnyttjande  

Det är få företag som mäter de mjuka förlusterna jämfört med mätning av de hårda 
förlusterna, mantidsutnyttjande är ett mått som fungerar som OEE samt tar hänsyn till 
den mänskliga effektiviteten och de mjuka förlusterna. I jämförelse med 
produktivitetsmått där antalet mantimmar per detalj beräknas så täcker 
mantidsutnyttjandemåttet fler faktorer, detta ger ett ännu mer övergripande sätt att mäta 
produktivitet i en producerande verksamhet, med hjälp av resultatet kan de mjuka 
förlusterna ständigt förbättras och elimineras. Beräkningen sker utifrån liknande 
parametrar som OEE enligt följande: 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten beräknas genom att dela netto operativa mantimmar genom utlagda 
mantimmar. Netto operativa mantimmar är timmar som faktiskt används till arbete, 
verktygsbyte, framtagning och utkörning av material med mera. Tidsförluster som metod- 
och ledningsförluster räknas bort i netto operativa mantimmar. Utlagda mantimmar är de 
timmar som är uppsatta för produktion minus timmarna för planerade stopp såsom 
raster, möte samt förberedande av driften [7]. 

Effektivitet  

Effektivitet beräknas genom att dela effektiva mantimmar genom netto operativa 
mantimmar. Genom att ta bort balanseringsförlusterna från netto operativa mantimmar 
fås effektiva mantimmar [7]. 

Kvalitetsutbytet 

Kvalitetsutbytet beräknas genom att dela värdeökande mantimmar genom effektiva 
mantimmar. Värdeökande mantimmar är effektiva mantimmar exklusive omarbete, extra 
kontroller och justeringsförluster, med andra ord värdeökande tiden är den tiden som 
kunden är beredd att betala för [7]. 

Efter beräkning av mätetalen multipliceras de tre parametrarna ihop enligt formeln: 

 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒎ä𝒏𝒔𝒌𝒍𝒊𝒈 𝒆𝒇𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒆𝒕 = 𝑻𝒊𝒍𝒍𝒈ä𝒏𝒈𝒍𝒊𝒈𝒉𝒆𝒕 ∗ 𝑬𝒇𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒆𝒕 ∗ 𝑲𝒗𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒖𝒕𝒃𝒚𝒕𝒆   
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2.9.2.7 OEE, beräkning av total utrustningseffektivitet 

Ett viktigt verktyg för att mäta den totala effektiviteten av produktionsutrustning är OEE. 
Beräkningen sker utifrån de tre parametrarna: Tidstillgängligheten (T), 
operationseffektiviteten (O) samt kvalitetsutbytet (K). Ett mått på OEE över 85 % anses 
som ett godkänt mål. Efter beräkning av mätetalen multipliceras de tre parametrarna ihop 

enligt formeln: 𝑶𝑬𝑬 = 𝑻 ∗ 𝑶 ∗ 𝑲 [8]. 

Tidstillgängligheten (T) 

Tillgänglig operativ tid är den tid som fås när stilleståndstiden dras bort från den 
tillgängliga tiden. Stilleståndstiden är den tid som består av oplanerade stopp samt 
omställningar, justeringar verktygsbyten med mera [8]. 

Planerade stopp tas inte hänsyn till i denna beräkning då de är planerade, en nackdel med 
detta är att det går att få lika bra T för en gammal maskin med mycket planerat 
förebyggande underhåll som en ny maskin som inte behöver något underhåll alls. 
Förebyggande underhåll ses som en egenskap hos maskinen och inget frivilligt stopp. 
Tidstillgängligheten bör ligga på över 90 % som mål. 

Operationseffektiviteten (O) 

Operationseffektiviteten är ett mått på hur effektivt ett företag utnyttjar den tillgängliga 
operativa tiden och är en produkt av utnyttjad produktionstakt och verklig 
utnyttjandegrad. Operationseffektiviteten bör ha ett mål på över 95 % för att ge rätt 
OEE. Formeln för utnyttjad produktionstakt kan ses nedan. Där teoretisk cykeltid är den 
cykeltid som maskinen var konstruerad att klara av medan den verkliga cykeltiden är den 
takt som mäts i verkligheten ute vid maskinen.  

Kvalitetsutbytet (K) 

Enligt författarna är kvalitetsutbytet ett mått på kvoten mellan antalet godkända 
produkter och det processade antalet. I de felaktiga produkterna ingår uppstartsförluster, 
fel i normal produktion och artiklar som omarbetas. Man bör sätta 99 % kvalitetsutbyte 
som mål för att få rätt OEE. Uträkningen för kvalitetsutbytet ser ut enligt följande:  

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 = (𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝑓𝑒𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙) ÷ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙)  
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2.9.3 Resursförbrukning förluster  

2.9.3.1 Utnyttjande av resurser och råmaterial 

En annan förlust utöver mänskliga och maskinrelaterade är förluster som sker på lågt 
utnyttjande av material och förbrukningsresurser. Om ett företag vill värna om miljön kan 
detta vara en stor faktor att ta hänsyn till [7].  

2.9.3.2 Energiförluster 

Dessa förluster kan utgöra en stor kostnad för företaget, i dessa ingår luft- och 
oljeläckage, uppstartsförluster, överbelastning, temperaturförluster, onödig förbrukning, el 
eller bränsleförbrukning och skärvätska [7]. 

2.9.3.3 Förluster i monteringsverktyg och fixturer 

Med denna förlust avses tid och pengar som läggs på onödiga fixturer och verktyg som är 
överdimensionerade för vad produktionen behöver. Dessa kan motverkas med en 
produktdesign som är monteringsvänlig eller en simpel fixturdesign [7]. 
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  Effektivisering och resursutnyttjande  

2.10.1 Kapacitet 

Kapacitet är ett prestationsmått för de resurser som finns i ett företag, kapacitet kan 
variera i betydelse beroende på vilken prestationsnivå som skall redogöras för de olika 
nivåerna av utnyttjande [3]. Det finns flera olika kategorier av kapacitetsnivåer: maximal 
kapacitet, nominell kapacitet, bruttokapacitet och nettokapacitet. Figur 2 nedan illustrerar 
olika kapacitetsnivåer som oftast finnas i en verksamhet. 
 

Maximal kapacitet 

Nominell kapacitet  

Kapacitet ej 

planerad att 

utnyttja 

Bruttokapacitet  

Kapacitetsbortfall Nettokapacitet Ej planerbar 

verksamhet 

Figur 2. Illustration av olika kapacitetsnivåer 

 
Den maximala kapaciteten den kapaciteten i en resurs eller anläggning som nås vid 
kontinuerlig drift, det vill säga 24 timmar om dygnet året om, det är sällan möjligt att 
planera in att använda den fullt ut.  
 
Nominell kapacitet är den normala typen av kapacitet som företag i vanligt fall planerar 
att använda i en resurs, det går sällan att använda nominell kapacitet fullt ut på grund av 
olika slags kapacitetsförluster som till exempel: maskinhaverier och underhållsarbete [3]. 
 
På grund av kapacitetsförluster så reduceras den nominella kapaciteten till det som kallas 
för bruttokapacitet. Förhållandet mellan bruttokapacitet och nominell kapacitet ger ett 
prestationsmått på tillgänglighetsgraden, som är ett mått på den användbara kapaciteten. 
Den praktiska användbara kapacitetsnivån som går att utnyttja fullt ut kallas för 
nettokapacitet, oftast reserveras en del av bruttokapaciteten till icke planerbar verksamhet 
som är förutsägbar, till exempel: akutorder, kassation och omarbetning, och resten av 
kapacitet kallas för nettokapacitet. 
 
Aktiveringsgrad är ett mått för att uttrycka verksamheten som är planeringsbar, den fås 
genom förhållandet mellan bruttokapacitet och nettokapacitet. Begreppet 
kapacitetsutnyttjande har även stor tyngd i dagens verksamheter, på grund av stora 
besparingar som företag kan uppnå genom en hög kapacitetsutnyttjande grad, vilket 
innebär låg kapitalbindning i verksamheten. 
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2.10.1.1 Kapacitet och beläggning 

Kapacitetsbehovet i närtid kallas även för beläggning, det vill säga den beläggning som 
behövs i den period som produktionen skall utföras [2]. 

Nedan är en lista på medel som kan användas för att justera den tillgängliga kapaciteten: 

• ”Investering i maskiner och produktionsutrustning 

• Ökning eller minskning av personal 

• Ändring av antal skift 

• Införande av säsongsanpassade arbetstider 

• Utnyttjande av övertid” [2, s. 157–158] 

Nedan följer en lista på de medel som kan användas för att reglera beläggningen:  

• Utlego, lägga ut arbete till underleverantörer 

• Flytta arbete mellan olika resurser. Om möjligt kan en del arbete läggas på en 
annan resurs vilket minskar beläggningen i den önskade resursen 

• Öka eller minska partistorlekar. Med stora partistorlek minskar antalet ställ per 
tidsenhet och vice versa om partistorlekarna minskas.  

• Reducera ställtider: att minska ställtiderna är ett centralt redskap för att utveckla 
produktionsverksamheten så att små partistorlekar kan produceras.  

 

2.10.2 Flaskhals  

En flaskhals är ett begrepp som ofta används i industrin och betecknas av resursen som 
begränsar flödet i en process, vilket medför behovet att totalt utnyttja flaskhalsen till sin 
optimala kapacitet. I många fall innebär detta att flaskhalsen inte får bli stillastående. 
Generellt är flaskhalsen styrande för hela produktionsprocessen, dessutom blir andra 
resurser beroende av kapaciteten i flaskhalsen. Att ha en flaskhals tidigt i en process 
upplevs vara bättre än att ha en flaskhals i slutet av en process, då kan andra aktiviteter i 
flödet ha stabila ledtider utifrån flaskhalsen kapacitet [2]. 
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2.10.2.1 Flaskhalsplanering 

Flaskhals är en kritisk resurs som företag bör optimera till fullo, flaskhalsidentifiering i 
varje process är något grundläggande för att undvika bland annat köbildning i 
produktionen. OPT/TOC (optimized production technology) är ett verktyg som 
lanserades på 1980-talet i syftet för att planera och styra flaskhalsar. OPT innehåller två 
delar, första är programvaran för att styra och detaljplanera produktionsaktiviteten i en 
flaskhalsprocess, den andra delen är nio regler för hur flaskhalsen ska behandlas [2]. 

”De nio OPT-reglerna: 
1. Balansera flödet, inte kapaciteten  

2. Utnyttjandegraden av en icke-kritisk resurs styrs inte av dess egen potential utan av 

någon annan begräsning i systemet  

3. Utnyttjande och aktivering av resurs är inte samma sak  

4. En förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme för hela systemet  

5. En sparad timme i en icke-flaskhals är betydelselös  

6. Flaskhals styrs både av materialflödet och lager i systemet  

7. Försörjningspartiet bör inte- och många gånger skall inte – vara lika med 

produktionspartiet  

8. Ett produktsparti skall variera i storlek både längs dess väg genom 

produktionsprocessen och i tid 

9. Prioritet kan bara sättas genom analys av systemets samtidigt verkande 

begräsningar. Ledtiden är en funktion av placeringen” [2, s. 377].  

2.10.2.2 Flaskhalseliminering 

Flaskhalsen är den station i produktionssystemet som begränsar flödet, därför ligger 
behovet oftast i att öka dess kapacitet. Samtidigt ska flaskhalsen styras sådan att den når 
en 100 % utnyttjandegrad. Eftersom flaskhalsen är den begränsande faktorn när det 
kommer till hela systemets kapacitet så innebär en kapacitetshöjning i den en höjning av 
hela systemets kapacitet [2]. En femstegsmodell finns att tillgå för att identifiera och 
utveckla flaskhalseliminering och ser ut enligt följande:  

1. ”Identifiera systemets begränsning, det vill säga flaskhalsen 

2. Besluta hur systemets begränsning skall utnyttjas.  

3. Underordna allt annat till detta beslut 

4. Öka systemets begränsade kapacitet.  

5. Om en begränsning eliminerats- börja från punkt 1” [2, s. 480]. 

När flaskhalsens kapacitet ökat kan en ny flaskhals uppkomma i systemet. Då ska fokusen 
riktas till denna och de fem stegen utförs igen för denna resurs. Med denna metod ökas 
gradvis genomflödet i hela systemet.  
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2.10.3 Flexibilitet  

Flexibilitet innebär hur bra förmåga ett företag har på att anpassa sig efter ändrade 
förhållanden, på kort sikt innebär detta främst att de har flexibilitet i två olika kategorier: 
produktmix- och volymflexibilitet. På lång sikt har flexibilitet att göra med hur väl ett 
produktionssystem kan anpassas efter ny teknik och nya produktvarianter. Ett flexibelt 
produktionssystem ska kunna integrera ny teknik samtidigt som de gamla komponenterna 
i processen används [2]. 

2.10.3.1 Produktmixflexibilitet 

Produktmixflexibiliteten innebär förmågan att ställa om mellan olika produktvarianter. 
För att uppnå en hög produktmixflexibilitet kan ett företag börja med att förkorta 
omställningstider och anställa mångkunnig personal eller utbilda sin personal för att 
kunna hantera många olika produktvarianter. Omställningstid består av den tid det tar att 
ändra verktyg, hämta material, ställa om maskiner och rutiner när en ny produktkategori 
ska produceras [2]. 

2.10.3.2 Volym flexibilitet 

En hög volymflexibilitet innebär förmågan att lätt kunna öka eller minska volymen och 
kapaciteten i ett produktionssystem efter behov [2]. Att satsa på volymflexibilitet blir 
viktigt i system där det går att använda samma utrustning för olika produktvarianter och 
där mängden av produkter har ett enhetligt resursbehov. Frågan om 
produktmixflexibilitet handlar då mer om att vara flexibel i materialtillförseln istället för i 
produktionssystemet.  

Volymflexibiliteten är starkt bunden till variablerna utnyttjandegrad och kapitalbindning i 
lager samt produkter i arbete. Om kostnaden för lager överstiger kostnaden för att köra 
utrustningen med lägre utnyttjandegrad tillåts utrymme för utnyttjandegraden att variera, 
detta ger möjligheten att variera volymen utifrån önskat behov [3]. 

 

2.10.3.3 Flexibilitetsutveckling  

Många företag utvecklar kunskap för at öka både volymflexibilitet och 
produktmixflexibilitet medan andra inte känner behovet av att utvecklas inom flexibilitet. 
I en global studie som omfattade 211 världsledande företag undersöktes bland annat vilka 
tillvägagångssätt de använder för att åstadkomma flexibilitet, studiens resultat visade i 
första hand att företag som haft högst flexibilitet i sina anläggningar använder sig främst 
utav modulbaserad produktdesign, medan företag som fokuserar på volymflexibilitet 
använder sig av mångkunnig personal, ställtidsreduktion och överkapacitet. Nedan är de 
fyra olika metodikerna som inkluderades i studien för att utveckla flexibiliteten [2]. 
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Mångkunnig personal  

Här handlar det om att utbilda sin personal till att behärska flera olika arbetsmoment i 
fabriken, detta möjliggör att kapaciteten kan regleras med antalet anställda i en avdelning. 
Företaget kan enkelt omplacera personal till de stationer där de behövs för att möta 
orderingången. En viktig del i denna metod är att belöna anställda som är tillräckligt 
kunniga och flexibla för att utföra arbetsuppgifter utöver deras primära syssla. Denna 
metod har även visat sig minska personalomsättningen i företag.  

Ställtidsreduktion  

Genom reduktion av ställtider ökar den tillgängliga kapaciteten, alltså ökad 
volymflexibilitet samt möjligheten till högre produktmixflexibilitet, då mindre ställtid 
innebär lättare omställning mellan produkter. Ställtidsreduktion kan bland annat ske 
genom att strukturera och organisera aktiviteterna kring ställarbetet, något som ofta kan 
ske utan några större investeringar [2]. 

SMED 

För att minska ställtidens kostnad i relation till produktionstid ställs det krav på att minska 
ställtiden så mycket som möjligt. Ett sätt att göra detta är att dela upp stället i inre och 
yttre ställ, där inre ställ är de ställ som inte tillåts såvida utrustningen eller produktionen 
står still och yttre ställ är de ställ som kan utföras medan utrustningen eller produktionen 
är i drift [7]. 

Man ska sträva efter att eliminera ställtider genom metoden SMED-Single Minute 
Exchange of DIE, syftet med SMED- metodiken är att reducera ställtiderna till mindre än 
tio minuter per ställ, det vill säga till ett ensiffrigt minutantal, metoden kan innebära små 
investeringar i form av standardiserade fixturer och verktyg [2]. 

SMED metoden innehåller 8 steg för att minska ställtider:  

1. Analysera och separera inre omställning, det vill säga man analyserar ställtiden och 
skiljer på inre och yttre ställ. Man strävar efter att reducera det yttre stället genom 
ordning och reda, bra organisering, verktyg finns på plats med mera.  

2. Omvandla om möjligt inre ställ till yttre.  

3. Funktionell standardisering. Med hjälp av standardisering av moment i 
omställningen minskas risken för överraskningar. Ett huvudsteg här är att 
eliminera överflöd och förenkla arbetet.  

4. Funktionella fästanordningar. Utforma fästanordningar så att de är enkla att 
använda och snabba att byta ut.  

5. Förhandsjustera fixturer externt. Detta minskar tiden för att hämta saker när väl 
det inre stället sker. 

6. Parallellt arbete, kan användas då det är snabbare om två eller flera personer utför 
stället istället för en person.  

7. Eliminera justering genom förinställda referensytor.  

8. Mekanisera. Automatisera delar av det inre stället så att ställtiden reduceras [7]. 
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Modulbaserad produktdesign  

Genom att dela upp produkten i olika moduler som är gemensamma mellan olika 
produkter kan en rad olika produkter byggda av olika moduler erbjudas till kunden vilket 
ger kunden en hög grad valfrihet att välja själv mellan olika produktkonfigurationer. Den 
stora kostnaden för metoden är att konstruera de olika modulerna i produkten och ett 
exempel är Scania lastbilar där arbetet med modulerna har skett under lång tid men gett 
avsevärt positiva effekter när det gäller produktivitet och flexibilitet [2]. 

Överkapacitet  

Överkapacitet kan upplevas vara positivt för att åstadkomma högre volym- och 
produktmixflexibilitet, genom att ha en viss överkapacitet kan företag ha bättre kontroll 
på svängningar i efterfrågan samt ha säkra led- och leveranstider. Med överkapacitet 
menas inte högre utnyttjandegrad av befintliga resurser utan extra kapacitet som medför 
extra kostnader i form av investeringar på nya resurser [2]. 
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  Produktionslayout  
Hög flexibilitet, korta genomloppstider samt högt kapacitetsutnyttjande är de faktorer 
som tas hänsyn till, vid valet och utformningen av ett produktionssystem. Även typen av 
produkter som ska tillverkas och dess egenskaper påverkar valet av en processlayout. 
Olika produktionsprocesser och layouter kan kombineras för att uppnå målsättningen, 
nedan beskrivs de fem grundtyperna [2]. 

2.11.1 Fast position 

Resurser i form av personal och utrustning förs till en fast plats där produktionen sker, 
det vill säga resurserna är flexibla, denna layout används oftast i bygg- och kraftindustrin, 
till exempel flygplan och broar. Produkterna är få och kapitalbindningen är hög [2]. 

2.11.2 Funktionell verkstad 

Det är en resursorienterad layout, det vill säga maskinerna eller utrustning som utför 
samma operation samlas på en produktionsavdelning, till exempel svarvnings- och 
svetsningsavdelning, layouten är flexibel när det kommer till produktmixflexibilitet men 
det går inte att få ut stora volymer ur tillverkningen på grund av många transporter och 
förflyttning av material vilket förlänger genomloppstiderna [2]. 

2.11.3 Flödesgrupp 

Produktorienterad layout, korta transportvägar, det vill säga utifrån produkternas 
egenskaper och tillverkningsteknik formas en flödesgrupp, oftast finns en styrande maskin 
som flödesgruppen utformas kring och i många fall är den flaskhalsen för delprocessen, 
vilket medför att den styr kapaciteten [2]. 

2.11.4 Linje 

Höga volymer och standardiserade produkter är utgångspunkten vid utformning av 
linjelayout, det finns två grundtyper av denna layout. Den första varianten kallas för 
styrande band, den är en modell för serietillverkning utan buffertar mellan de olika 
stationerna, materialhanteringssystem är mekaniskt styrd. Flytande band är den andra 
typen, till skillnad från styrande så kan det finnas buffertar mellan arbetsstationerna, 
materialhanteringssystem är manuellt [2]. 

2.11.5 Kontinuerlig tillverkning 

Detta produktionssystem används vid höga volymer i produktionen då mäts produkterna 
oftast i ton, liter samt meter, till exempel kärnkraft och massindustri. Detta system kan 
förekomma vid styckprodukter till exempel i metallindustri då kontinuerlig processlayout 
kan kombineras med en annan produktionstyp [2]. 
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2.11.6  Flödes- och linjebalansering  

För att nå en hög produktionstakt i en lina eller flödesgrupp delas delmomenten för att 
färdigställa en produkt upp i olika arbetsstationer. Genom att balansera arbetsinnehållet i 
varje station kan takten och resursutnyttjandet för hela linan ökas. Detta kan 
åstadkommas med hjälp av att antingen minska antalet arbetsstationer med en given 
cykeltid eller minska cykeltiden vid ett bestämt antal arbetsstationer [2]. 

2.11.7  Parallellgruppering 

Ett sätt att utveckla en produktionslina eller flödesgrupp är i form av parallellgruppering, 
det innebär att produktionen delas upp i grupper eller självständiga stationer där arbetet 
utförs parallellt och oberoende från vad resterande stationer gör. Metoden ger samma takt 
som vid en rak lina men är mer motståndskraftig mot störningar då stationerna är 
oberoende av varandra, grupperingen ger även en högre volymflexibilitet genom att 
reglera antalet verksamma stationer. [2]. I Figur 3 nedan illustreras ett exempel på en 
traditionell rak lina, i Figur 4 nedan illustreras en parallellgruppering.  

 

Figur 3. Traditionell rak lina  

 

Figur 4. Parallellgruppering 
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  Spagettidiagram 

Layoutflödesschema även kallat för spagettidiagram är en vidareutveckling av 
flödesschema där flödet tar hänsyn till produktionslayouten. Diagrammet tydliggör de 
transportvägar och gångsträckor som uppstår under den fysiska produktionsprocessen 
och ger ett bra underlag för analys av denna. Namnet spagettidiagram uppkommer från de 
överlappande vägar som uppstår när flödet av material på ett komplext sätt korsar olika 
vägar i layouten [2]. 

 

  MTM-SAM 

MTM-SAM-analys är en form av elementarrörelse-analys som används för att bryta ner 
ett arbetsmoment i sina minsta beståndsdelar. MTM-metoden är den mest utvecklade och 
tillämpade runt om i världen på grund av sin generaliserbarhet [2]. 

Elementarrörelserna består av olika grundrörelserna som vardera har en bestämd tid 
enligt metodens utformare. Med hjälp av till exempel videoinspelning kan arbetsprocessen 
observeras och analyseras för att bryta ner processen till varje enskild rörelse. 
Grundrörelserna från MTM-systemet kategoriseras i följande rörelser: 

1. ”Sträcka 

2. Flytta 

3. Vrida 

4. Anbringa tryck 

5. Gripa 

6. Inpassa 

7. Släppa 

8. Lösgöra 

9. Röra ögonen 

10. Röra på fot, ben eller kropp” [2, s. 148].  

Denna analys kan sedan användas vid utformningen av ett nytt arbetssätt. MTM-metoden 
ger detaljerade resultat när den används på rätt sätt men kan vara omfattande att utföra.  

 



Metod 

 
  
24 

3 Metod 

 Metodval 

Valet av metod styrs utifrån vilken typ av företeelse som ska studeras och om empirin 
som ska samlas in är av kvantitativ eller kvalitativ. Huvudtyperna av metoder som finns 
att utgå ifrån är Survey, Fallstudie, Experiment, Systemutveckling och Aktionsforskning. 
Denna rapport kommer att innefatta en fallstudie som är en metod för att observera och 
mäta en avgränsad grupp eller organisation, metoden ger möjligheten att använda sig av 
både kvantitativa och kvalitativa insamlingsmetoder av empiri. 

3.1.1 Fallstudie 

En fallstudie består av en undersökning på en mindre avgränsad grupp som kan bestå av 
allt från en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. Fallstudier utgår 
från att samla information som täcker och skapar ett helhetsperspektiv över en situation 
så som ett producerande företag, vilket är fallet i denna rapport. Det är vanligt i en 
fallstudie att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ datainsamling för att få en så 
täckande helhetsbild som möjligt [9]. 

Forskningsmetoden kommer bestå av en fallstudie i det valda företaget, där en begränsad 
avdelning undersöks, insatstillverkning i detta fall. Studien genomförs av en kombination 
av kvantitativ och kvalitativ ansats. 

Slutligen kommer en jämförelse av den insamlade empirin att ske med det teoretiska 
ramverket för att komma fram till ett lösningsförslag på problemet. Syftet med 
jämförelsen är att få en större överblick av produktionsprocessen samt att komma fram 
till lösningsförslag och rekommendationer till det undersökta företaget. 

3.1.2 Observation 

Observation är en vetenskaplig metod som utgår från att samla information utifrån 
iakttagelse av en naturlig miljö som sker i realtid, detta möjliggör att observationen 
registrerar företeelser i sina naturliga sammanhang. En fördel med detta jämfört med 
intervjuer och enkäter är att studien inte påverkas av individers villighet att ge ifrån sig 
information. En viktig del av observationsmetoden är att den är systematiskt planerad och 
informationen samlas metodiskt [9]. I denna studie har observationer i form av 
cykeltidsmätningar, förlustmätningar och produktionslayout utförts. Kunskapen som 
samlades in har sedan använts som underlag för analys och resultat. En nackdel med 
observationen är att det har varit tidskrävande samt att vissa händelser är sporadiska och 
därför svåra att observera.  
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3.1.3 Kvantitativa metoder 

Kvantitativa metoder är ett tillvägagångssätt där forskaren använder sig av mätningar för 
att samla in data samt bearbetnings- och analysmetoder som är av statistisk karaktär. 

För att kunna besvara frågorna som handlar om kapacitet, cykeltider och olika variabler 
har en kvantitativ ansats utförts i form av tidsmätningar och beräkningar på olika 
prestationsmått. Dagens produktionslayout har även undersökts och ritats upp i 3D-
programmet Sketchup. Som måttmätare för att mäta lokalen och avstånd har en 
laseravståndsmätare använts [9]. 

 

3.1.4 Kvalitativa metoder 

Kvalitativa metoder riktar in sig på att samla in så kallad ”mjuk” data som består av 
analyser, där utgångspunkten är att tolka verbala data samt intervjuer av kvalitativ karaktär 
[9]. 

En del av denna studie har genomförts med kvalitativ ansats i form av intervjuer, 
intervjuerna i studien har strukturerats utifrån ett icke slumpmässigt urval, personer som 
har deltagit i intervjuerna valdes i förväg, i första hand montörer som jobbar på den 
undersökta avdelningen och tjänstemän i ledningen. Intervjuarna har varit ostrukturerade, 
det vill säga låg grad av standardisering där frågorna varit öppna samt frågeföljden 
avgjorts i viss utsträckning beroende på svaren. Intervjuerna har även haft en låg grad av 
strukturering där öppna svar i stor utsträckning styrde intervjun [9]. 

 

 Datainsamling 

3.2.1 Primärdata  

Primärdata är den data som undersökaren själv samlar in för analys. Här har undersökaren 
bra kontroll över undersökningsprocessen och kan själv se till att validiteten av empirin 
blir pålitlig [10]. 

Relevant teori till studien har samlats från Jönköpings högskolebibliotek och dess databas 
pyramid, teorin handlar i första hand om det undersökta ämnet generellt för att få en bild 
av området och senare en fördjupning om olika sätt att effektivisera ett 
produktionssystem i ett producerande företag. 

Nulägesanalysen omfattar en kombination om både primär- och sekundärdata, primärdata 
innefattar olika prestationsmått från observationerna som utförts, ett exempel är 
cykeltiderna. 

3.2.2 Sekundärdata 

För att komplettera nulägesanalysen har empiri samlats in med hjälp av Corroventas 
affärssystem (Pyramid) som innefattar kvantitativa data som bland annat volymutfall från 
år 2018 och instämplingstider. Företagets monteringsinstruktioner var ett hjälpmedel för 
att genomföra nulägesanalysen. 
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 Validitet  

Validiteten i en mätning är hur väl det valda mätinstrumentet mäter det undersökaren vill 
mäta. Genom att analysera innehållet i mätinstrumentet utifrån det teoretiska ramverket 
och att jämföra om instrumentet mäter samma sak på en annan vald grupp går det att 
säkerhetsställa validiteten. En god validitet är även viktig för att undersökningens resultat 
går att generalisera till andra fall utanför det urval som valts i studien [9].  

I studien har ett tidtagarur använts som mätinstrumentet vid mätningarna. Även en 
lasermätare har använts för att mäta avstånd i produktionen. Båda dessa instrument anses 
ha hög säkerhet när det gäller att ge korrekt data vid rätt användning.  

 

 Reliabilitet 

Reliabilitet visar på hur väl instrumentet står emot slumpmässigt inflytande, det vill säga 
att instrumentet uteslutit slumpmässiga variationer och gett en korrekt bild av 
verkligheten. I en undersökning med observation och intervju hänger mycket av 
reliabiliteten på personen som utför dessa [9]. För att säkra reliabiliteten vid observationen 
och mätningar har två personer deltagit och utfört observationerna samtidigt. 

 

 Källkritik  

En viktig del i forskningsarbetet är att vara källkritisk, det vill säga att söka upp var, när 
och vem som publicerat dokumentet för att kritiskt säkerställa syftet med dokumentet 
samt vem som var upphovsmannen och vilka omständigheter som fick författaren att 
skriva det [9]. 

Denna studie har i första hand använt källor från litteratur inom området 
produktionsteknik, metoderna i böckerna är väl prövade inom industrin och kan anses 
som en säker källa att utgå ifrån vid samling av information inom studiens teoriområde. 
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4 Nulägesbeskrivning  
Studien påbörjades med en grundlig undersökning av problemet med hjälp av en 
kvalitativ ansats i form av intervjuer. Syftet med intervjuerna var att identifiera problemet. 
Fyra intervjuer tog plats, en med produktionschefen, en med inköparen samt två 
intervjuer med respektive montörer som arbetar på den undersökta avdelningen. Utifrån 
resultatet från intervjuerna kartlagdes delproblem, i stort sett handlade det om en flaskhals 
som styrde produktionen samt onödiga och oförutsägbara stopp i produktionen t.ex. 
material- & verktygbrist.  

Andra steget i studien var att kartlägga nuläget för att få en bättre bild över verksamheten 
samt produkten. Därpå mättes cykeltider som senare användes som underlag för att räkna 
ut en teoretisk takt, samtidigt samlades data från affärssystemet Pyramid för att få fram 
den genomsnittliga processtakten från år 2018, taktberäkningar blev i sin tur ett underlag 
för kapacitetsberäkningar på den nuvarande och teoretiska kapaciteten som 
insatstillverkningsavdelningen har samt olika prestationsmått på effektiviteten. 
Flaskhalsen identifierades med hjälp av föregående beräkningar.  

Skillnaden mellan genomsnittlig processtakt och teoretisk takt gav ett taktgap som inte 
kunde förklaras, därför mättes ställtider, och ett personligt fördelningspålägg 
uppskattades, efter dessa mätningar fanns det ännu ett gap, därför drogs slutsatsen att 
detta gap beror av de förluster som finns i verksamheten. För att utreda dessa förluster 
vidare gjordes observationer och tidsmätningar ute i monteringen för att fastställa hur 
personalen jobbar samt hur mycket tid som försvinner på onödiga arbetsmoment och 
stopp.  
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 Produktbeskrivning 

Produkten som undersöks i denna studie är en delkomponent i Corroventas 
produktgrupp adsorptionsavfuktare, den kallas för insats och består i huvuddel av en 
rotor tillverkad av silica-gelmaterial som absorberar fukten från ingående luft, en motor 
som driver en rem som snurrar på rotorn, värmare som värmer ingående luft och en 
aluminiumram.  

Figur 5 illustrerar huvudkomponenterna i en adsorptionsavfuktare, artikel (1) är en turbin 
som drar in fuktig luft från omgivningen, luften träffar sedan en rotor (4) som sitter 
monterad i insatsen, i rotorn absorberas fukten och sedan går större delen av den 
avfuktade luften (2) ut genom ett utloppsrör, resterande luft värms upp genom värmaren 
(5) som sedan flödar genom rotorn igen och drar med sig fukten från rotorn ut genom en 
annan utloppskanal (5), i Figur 5 syns även den rem som drivs av motorn för att rotera 
rotorn.  

 

 

Figur 5. Funktionsprincipen Adsorptionsavfuktare [11] 

 

 Inköp och materialflöde  
Inköpsprocessen i Corroventa består av två olika huvuddelar, operativt inköp och 
strategiskt inköp. Operativt inköp är en kortsiktig inköpsprocess jämfört med strategiskt 
som är på längre tidshorisont.  
 
Inköpsprocessen börjar med att skaffa en upplysning om behovet som består av 
försäljningsprognoser, lagersaldot samt försäljningsorders, därefter skapas en 
nettobehovsplanering som återkopplas till körplanen i produktionen och lagersaldot, 
utifrån detta placeras en köporder som matchar behovet i affärssystemet. När materialet 
ankommer till fabriken sker en ankomstkontroll och uppföljning. 
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 Produktion  

Produktionsprocessen börjar med inmatning av data som kommer från 
försäljningsprognoserna, efterfrågan och lagersaldot. Planeringen baseras i första hand på 
efterfrågan och lagersaldo det vill säga antal färdiga produkter på slutlager.  

En årlig produktionsplan skapas varje år, denna plan används som en årlig prognos och 
ger information om tillverkningsmål per månad. Planen uppdateras varje månad och vid 
varje beställning från kund. 

4.3.1 Produktionsplanering 

En veckoplanering görs utifrån den årliga produktionsplanen, lagernivå och efterfrågan. 
Baserat på det skapas en tillverkningsorder för varje produkt. Alla objekt som ska 
legotillverkas planeras samtidigt som tillverkningsordern är planerad. 
Resursplanering genomförs för varje vecka under ett månatligt möte tillsammans med 
teamledare från respektive resursgrupp. Planeringen är baserad på produktionsplanen där 
det övergripande behovet är planerat och beslut fattas om företaget ska tillsätta fler 
resurser eller inte. 

4.3.2 Produktionslayout  

I nuläget har insatstillverkningsavdelningen en layout som motsvarar en flödesgrupp, den 
består av fem olika arbetsstationer enbart för montering av insatserna och deras 
delkomponenter.  
Arbetsstationerna består av fyra arbetsbord, en pressmaskin samt en station där 
silikonapplicering sker. Layouten i sig är flexibel i och med att större delen av produkterna 
består av samma bearbetningsmoment samt att de bara varierar i storlek och ingående 
komponenter. Figur 6 nedan är en illustration av produktionslayouten i sin nuvarande 
form, det som skiljer den åt från en flödesgrupp är att stationerna inte är placerade för att 
ge ett rakt flöde. 
 

 

Figur 6. Illustration av produktionslayout 
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 Informationsflöde 

Den produktionsansvarige lägger ut order i affärssystemet utifrån årliga prognoser som 
bryts ned till en veckoplan enligt körplanen, operatörerna i produktionen skriver ut 
ordern samtidigt reserveras material från lagret till den aktuella ordern. Informationen 
skickas elektroniskt via affärssystemet. För att förmedla ny information och uppfölja 
körplanen hålls det ett dagligt morgonmöte mellan teamledare och medarbetare och ett 
veckomöte där hela organisationen deltar. 

 

 Affärssystemet (Pyramid) 

Pyramid är ett affärssystem som Corroventa investerade i för ungefär ett år sedan, 
affärssystemet är ett hjälpmedel för att underlätta material och informationsflödet i 
verksamheten. Det innehåller all kvantitativa data som är relaterad till företagets 
verksamhet. 

 

 Flödesanalys  

Syftet med en flödesanalys är att skapa en tydligare bild över nuläget, utifrån det kommer 
det önskade läget att undersökas. 

4.6.1 Flödesbeskrivning 

Flödet är enkelriktat och börjar med att ingående komponenter levereras in från 
leverantörerna. Till en början monteras rotorer och motorer parallellt i separata stationer 
för att sedan monteras ihop med övriga artiklar till en färdig insats i en av de två 
stationerna (station 1 och station 3) för insatstillverkning. Mellan varje station finns ett 
mellanlager som agerar buffert till insatsmonteringen. Figur 7 nedan illustrerar en 
kartläggning av flödet.  

Station 2 används i princip endast till motormontering då detta inte är höj- och sänkbart. 
En mer detaljerad flödesbeskrivning om de ingående delmomenten beskrivs i nästa 
avsnitt.  

 

Figur 7. Flödeskartläggning 
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4.6.2 Insatstillverkning  

Totalt finns det sex olika typer av insatser, fokus i denna studie kommer att ligga på 
följande: insats A, insats B, insats C samt insats D, då det är dessa som ingår i de 
maskinerna med högst efterfrågan. I Tabell 2 nedan redogör för de olika 
insatsbenämningarna, antalet insatser enligt prognos för 2018 och det verkliga 
producerande antalet 2018. 

Tabell 2. Prognos och utfallet för insatser 2018 

Benämning Prognos 2018 Utfallet 2018 

Insats A  840 837 
Insats B 620 967 

Insats X1 150 96 

Insats C  1850 1704 

Insats D 210 284 
Insats X2  20 36 

Totalt 3690 3924 

4.6.3 Navmontering 

I navmontering monteras ett nav med hjullager i rotorn och ett metallsvep runt rotorn. 
Navet gör det möjligt att sätta rotorn på en axel så att den kan rotera och metallsvepet 
skyddar rotorns ytterkant. Navet i sig består av en hona och hane till en början som 
placeras i centrumhålet på vardera sida av rotorn, sedan pressas dessa samman med hjälp 
av pressen som kan ses i Figur 8 nedan. 

 

Figur 8. Pressmaskin 
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Efter att navets båda delar pressats ihop fästs ett metallsvep runt rotorns ytterkant. Figur 9 
nedan illustrerar en rotor före och efter navmonteringen. 

 

 

Efter detta arbetsmoment är klart läggs rotorn på arbetsbordet i Figur 10 som fungerar 
som ett mellanlager för att invänta silikonapplicering i nästa station.  

 

Figur 10. Arbetsbord som fungerar som ett mellanlager 

  

Figur 9. En rotor före och efter 
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4.6.4 Silikonapplicering 

Detta moment består av att lägga en silikonlist kring ena ytterkanten av svepet för att 
motverka att luft läcker ut längst sidorna under drift, i denna monteringsstation som 
illustreras i Figur 11 sätts rotorn på en axel som gör det lätt att snurra medan montören 
applicerar silikonet. 

 
Efter att silikonlisten monterats läggs rotorn på en pall i materialhyllan där den måste 
torka minst åtta timmar innan den kan monteras i insatsen.   

Figur 11. Silikonapplicering 
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4.6.5 Motormontering 

Totalt finns det tre olika motorer som ingår i insatserna, en av dem får Corroventa 
färdigmonterad av leverantören, de andra två varianterna köps in utan elkontakter, 
monteringsskruvar och en fjäder från leverantören. 

Montören börjar med att skala kablarna med en kabelskalare och trycker sedan fast 
kontakterna. Därefter skruvas tre bultar fast i plattan som fäster motorn till insatsens ram. 
Sedan skruvas en fjäder fast i det fjärde hålet på fästplattan.  

4.6.6 Insatsmontering  

Sista stationerna i monteringsprocessen är insatsmontering, företaget har idag två 
stationer för insatsmontering (station 1 och station 3) som ser ut enligt Figur 12 och Figur 
13. I denna arbetsstation monteras rotor och motor ihop med övriga komponenter som 
ingår i insatsen.  

 

Figur 12. Station 1 för insatstillverkning 
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Monteringsprocessen börjar med att montören monterar värmaren till chassit och fäster 
en jordkabel sedan monteras motorn, drivhjulet och en remspännare. Efter motorn är på 
plats dras kablarna till motorn dit de ska vara och rotorn spänns fast på axeln som 
kommer färdigmonterad på chassit. Rotorn hålls på plats av ett rotorstag som skruvas fast 
och sedan utförs en kvalitetskontroll för att se om insatsen drar den effekt som den är 
konstruerad för. Insatserna A samt B slutamorteras på arbetsstation 3 som kan ses i Figur 
13. 

 

 

Figur 13. Station 3 för insatstillverkning 

4.6.7 Kvalitetskontroll  

Kvalitetskontrollen utförs endast på A och B insatserna i insatstillverkningsavdelning, 
andra varianter av insatser testas på slutmonteringsavdelningen för adsorptionsavfuktare. 
Produkterna samt artiklar som är defekta eller inte uppfyller kvalitetskraven under test 
ställs i en kvalitetshörna och avrapporteras till kvalitetsavdelningen. 
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 Cykeltid 

I studien har cykeltider för momenten navmontering, silikonapplicering, förmontering-
motor och insatsmontering mätts med hjälp av ett tidtagarur och observation. 10 stycken 
cykeltidsmätningar samlades in, för att ha ett trovärdigt resultat samlades fem stycken 
mätningar per montör, då det finns faktorer som kan påverka tidmätningar vilka kan 
varierna från individ till individ, exempel på detta kan vara vana, erfarenhetsfaktor och 
arbetssätt. 

Cykeltidsmätningar samlades in för varje moment för att därefter få fram ett medelvärde 
på vad cykeltiden för respektive moment och produkt ligger på i nuläget.  

Mätningarna utfördes på respektive insatstyp: A, B, C och B. Tabellerna med mätta 
cykeltider återfinns i Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3 samt Bilaga 4. 

 De sammanlagda cykeltiderna för varje delmoment kan ses i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Cykeltider 

Insats Uppmätt cykeltid (Min/st) 

A 0:14:08 

B 0:14:56 

C 0:23:25 

D 0:22:30 

  

 Takttid 

Tre takttider beräknades, den första är den genomsnittliga processtakten enligt 
dokumenterade data från 2018, den andra takten är den teoretiska takten som är 
framtagen med hjälp av cykeltidsmätningar, tredje takten är den teoretiska takten med 
hänsyn till ställ- och fördelningstider. Takttiderna jämfördes sedan för att skaffa ett 
underlag för kapacitetsberäkning samt för vidareundersökning.  

4.8.1 Teoretiska takten 

För att få en takt som gick att jämföra med den empiri som hämtats från affärssystemet 
behövdes en teoretisk processtakt räknas ut. Den teoretiska takttiden för avdelningen 
beräknades på att en montör är placerad i avdelningen. Detta medför att den teoretiska 
takten för avdelningen blir summan av cykeltiderna för respektive station, det vill säga 
genomloppstiden för en produkt.  

4.8.2 Teoriska takten med ställ- och fördelningstider  

En ny takttid beräknades genom att observera och mäta ställtiderna för att sedan 
summera ihop dessa med en uppskattning på ett personligt fördelningspålägg som är 
ungefär lika mycket med 8 % av totala tillgängliga tiden. Summan av ställ- och 
fördelningstider samt ett personligt fördelningspålägg delades med orderkvantitet för att 
få tidspålägget per insats. Observera att den teoretiska takten respektive takten med ställ- 
och fördelningstid gäller när en montör är placerad i systemet.  
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Tabell 4 nedanför summerar metodiken bakom beräkningarna av den teoretiska takten 
med ställ- och fördelningstiderna, de ingående moment i tredje kolumnen i tabellen 
kommer att analyseras och diskuteras i nästkommande kapitel. 

Tabell 4. Teoretiska takten med ställ- och fördelningstid 

 

4.8.3 Genomsnittlig processtakt  

Den genomsnittliga processtakten bestämdes med hjälp av data från affärssystemet. 
Empirin som användes var den totala tiden som personalen stämplat på respektive insats 
under 2018 och utfallet för varje insats. Med hjälp av detta kunde den genomsnittliga 
processtakten fås fram genom att dividera antalet producerade insatser med tiden som 
lades totalt under året. Formeln är framtagen med hjälp av Littles lag fast mer anpassad till 
studien där utfallet är WIP och instämplad tid kan ses som GT, formeln blir enligt 
följande: 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑡𝑎𝑘𝑡 =
𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙  2018

𝐼𝑛𝑠𝑡ä𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑 𝑝å 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 2018
 

Något som är värt att nämna är att kvoten av den instämplade tiden från 2018 med den 
totala tiden som insatsmonteringen är verksam under ett år ger att cirka en och en halv 
person arbetade på avdelningen. Beräkningen blev enligt följande:  

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 =
 𝑖𝑛𝑠𝑡ä𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑 𝑝å 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 2018

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡 ∗ 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
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4.8.4 Jämförelse av takttider 

Att den genomsnittliga takten är lägre än den teoretiska behöver inte vara ett problem på 
grund av att insatstillverkningsavdelningen går på lägre takt vid låg efterfrågan, men i vissa 
fall så klarar de inte av att leverera vid högre efterfrågan. Detta leder till frågeställningen 
om vad som orsakar kapacitetsförlusten och som gör att företaget inte kan öka takten vid 
behov.  

För att få en bild av hur väl insatstillverkningen kommer upp i sin potentiella takt gjordes 
en jämförelse av de tre olika takterna, dessa kunde sättas in i ett stapeldiagram för att 
enkelt se hur väl de presterar. Jämförelsen täcker ett helt år och illustreras i Figur 14 
nedan, där den genomsnittliga takten 2018 för varje artikel legat på ca 50 % av teoretiska 
takten med ställtid. De resterande 50 % beror på delvis kapacitetsförluster i produktionen 
som företaget i dagsläget inte är varse om och lägre produktionstakt vid låg efterfrågan.  

 

Figur 14. Stapeldiagram på jämförelsen mellan de tre olika takttiderna 

I vissa fall har insatstillverkningen lyckats öka produktionstakten till den teoretiska takten, 
detta inträffade under juni 2018 för insats C och illustreras i bilaga 11. 

Bilaga 9, bilaga 10, bilaga 11, samt bilaga 12, synliggör en mer detaljerad jämförelse 
månadsvis för de fyra undersökta insatstyperna. 
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 Flaskhals 

Flaskhalsar i insatstillverkningsavdelningen identifierades genom att räkna fram takten i 
varje enskild delprocess. Den lägsta takten är processen flaskhals, i Tabell 5 nedan 
markerades flaskhalstakten med röd färg. Flaskhalsarna är slutmonteringen för alla 
insatstyper vilket medför att slutmonteringen styr hela flödet. Vid en fullt bemannad 
process blir systemets takt begränsad till flaskhalstakten. I en optimerad och balanserad 
process utan förluster är flaskhalstakten den maximala takten som företaget hade kunnat 
uppnå i dagsläget.  

Tabell 5. Flaskhalstakten 

Insatsbenämning Process   Cykeltid min/st Takt st/timme 

A 

1. Silikonapplicering 00:04:29 13,2 

2. Motor  00:01:59 30 

3. Slutmontering 00:07:37 7,8 

B 

1. Silikonapplicering 00:04:29 13,2 

2. Motor  00:01:57 30,6 

3. Slutmontering 00:08:08 7,2 

C 

1. Nav 00:03:58 15 

2. Silikonapplicering 00:05:07 12 

3. Slutmontering 00:14:58 4,2 

D 

1. Nav 00:05:12 11,4 

2. Silikonapplicering 00:04:59 12 

3. Slutmontering 00:12:08 4,8 
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  Kapacitet  

Efter beräkningarna av takttiderna och flaskhalsanalysen var nästa steg att reda ut 
kapacitetsnivåerna på insatstillverkningsavdelningen, i nuläget fanns inget underlag på 
kapacitetsnivåerna i verksamheten. Kapaciteten som räknades fram är uttryckt i form av 
antalet insatser som går att producera med de befintliga resurserna, nedanför 
sammanfattas resultat från kapacitetsberäkning.  

4.10.1 Maximal kapacitet 

Med maximal kapacitet menas den kapacitet som företaget kan uppnå med full 
bemanning vid tre skift per dag samt noll förluster i produktionen [2]. Corroventas 
maximala kapacitet kan komma upp i cirka 40 000 stycken insatser per år. Här ska man 
dock ha i åtanke på att detta enbart är en teoretisk summa som gäller vid en fullt 
bemannad avdelning, belagd med tre skift samt som är optimal och perfekt balanserad 
utan några förluster överhuvudtaget. 

4.10.2 Nominell kapacitet 

Nominella kapaciteten är den kapacitet som företaget planerar att använda, dock så är det 
svårt för ett företag att nå denna då det ofta sker oplanerade förluster så som maskinstopp 
och materialbrister [2], i Corroventas fall är nominalkapaciteten på insatsmonteringen 
8990 insatser per år.  

4.10.3 Brutto kapacitet 

Kapacitetförlusterna reducerar den nominella kapaciteten till det som kallas för 
bruttokapacitet, förlusterna i detta fall handlar om mätbara förluster i form av ställ- och 
fördelningstider, där ingår all tid från framtagning av material vid en ny order till 
utkörning av en färdig order till lager [2]. Bruttokapaciteten med hänsyn till den 
instämplade tiden 2018 låg på totalt 7061 insatser. 

Eftersom beräkningar utgick från den instämplade tiden enligt 2018 gäller den nominella 
kapaciteten respektive brutto kapaciteten när en och en halv montör är placerad i 
systemet.  
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4.10.4 Netto kapacitet 

Nettokapacitet är den praktiska användbara kapacitetsnivån som går att utnyttja fullt ut. 
Den fås fram genom att dra bort den reserverade kapaciteten till icke planerbar 
verksamhet som akutorder och omarbetning från bruttokapaciteten [2]. Det gick inte att 
uttrycka nettokapaciteten på grund av brist på information om kapacitetsnivåerna i 
insatstillverkningsavdelningen i nuläget.  

I Figur 15 nedan jämfördes den teoretiska nominella kapaciteten och den teoretiska 
bruttokapaciteten med den utnyttjade kapaciteten från utfallet 2018 för att få en bild över 
hur avdelningen ligger till idag. 

 

Figur 15. Kapacitetsjämförelse 

 

4.10.5 Tillgänglighetsgrad (användbar kapacitet) 

Tillgänglighetsgraden är ett prestationsmått på den användbara kapaciteten, den fås 
genom att dividera bruttokapaciteten på nominellkapacitet [2].  

Figur 16 nedan illustrerar ett stapeldiagram på tillgänghetsgraden på de olika insatstyperna, 
medelvärdet ligger på cirka 79 %, måttet tyder på hur stor andel kapacitet som är 
tillgänglig för planering och används i produktionen efter olika kapacitetsbortfall som 
skapas på grund av förluster i processen tagits bort.  

 

Figur 16. Tillgänglighetsgrad 
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4.10.6 Utnyttjandegrad  

Nyckeltalet utnyttjandegrad är ett prestationsmått på hur stor andel kapacitet företaget 
utnyttjar av den användbara tillgängliga kapaciteten, den beräknades genom att dividera 
den bruttokapacitetsnivå genom kapacitetutfallet från 2018 med hänsyn till den 
instämplade tiden per insats.  

Utnyttjandegraden är baserad på hur väl insatsmonteringen presterat under den 
instämplade tiden som tagits från Pyramid och hur mycket det teoretiskt sätt hade varit 
möjligt att producera med samma beläggningsgrad. 

I Figur 17 nedan så illustreras den utnyttjandegrad som insatstillverkningen hade för 
respektive insats år 2018, utnyttjandegraden hade medelvärdet 54 %. Månadsvis varierar 
utnyttjandegraden och under vissa månader kommer insatsmonteringen upp till 90 %. 

 

Figur 17. Utnyttjandegrad för respektive insats 
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  Förluster  

Förlusterna i form av tidsförluster i insatsmonteringsprocessen har framställts med hjälp 
av intervjuer och observationer på plats, resultatet användes sedan för att rikta studien 
mot att analysera de mest förekommande förlusterna. Efter detta utfördes en tidsmätning 
på respektive förlust. Figur 18 är en sammanställning av de olika mätbara förlusterna i 
insatstillverkningsavdelningen, vissa moment bör vara med i cykeltiden men det är inte 
något som sker i dagsläget, därför har studiens författare valt att inkludera de i 
förlustanalysen. I Figur 18 sammanställs fördelningen av de olika förlusterna i ett 
cirkeldiagram. I Figur 18 visar diagrammet att 50 % består av verktidsberoende 
fördelningstidsförluster och 35 % av yttre ställ i form av materialframtagning. Resterande 
15 % består av inre ställ. I Tabell 4. Teoretiska takten med ställ- och fördelningstidkan man se hur 
de olika förlusterna är fördelade.  

 

Figur 18. Cirkeldiagram över förlusterna i insatstillverkningsprocessen 

4.11.1 Ställtid 

Idag har insatsmonteringen blandat inre och yttre ställ till ett och samma. Inre ställ består 
av tid som ägnas åt förberedelse som endast går att göra när ingen montering sker. Ett 
exempel i detta fall kan vara byte av metallplatta som sker i navmonteringen. Ett exempel 
på yttre ställ kan vara det material montörer hämtar innan en order påbörjas.  

Nedan visas en sammanställning av alla ställtiders innehåll i nuläget, ställtiderna är i 
turordning för respektive station enligt följande:  
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Navmontering 

Inför en ny order förbereder montören arbetsplatsen genom att hämta in svep och 
rotorer som behövs för ordern från respektive lager och förbereder de verktyg som ska 
användas. Rotorerna är inköpta utomlands och skeppas i stora trälådor som är noggrant 
förpackade för produktskydd, detta medför extra tid för att packa ut rotorerna ur 
trälådorna, efter framtagningen av rotorerna kör montören ut skräpet som består av 
förpackningsskydd och lådan.  

Pressmaskinen innehåller en metallplatta som är storleksanpassad till respektive rotor, 
plattan byts ut beroende på instanstypen respektive rotorstorlek i varje order. Inför 
navmonteringen rengör montören dammsugaren som används för att dammsuga 
överblivna metallflisor och silica-gel rester. 

 

Silikonapplicering  

Ställtiden i detta moment består av att separera och klippa silikonlister. Vid montering av 
D byts även axeln på silikonappliceringsfixturen. Silikonlister ska fästas på rotorn och 
kommer i en standardlängd från leverantör som måste klippas till för att passa rotortypen 
i de olika insatserna då omkretsen varierar beroende på insatstyp. Rotorerna ligger redan 
framtagna på bordet efter navmontering så ingen materialframtagning behövs mer än att 
listerna ska förberedas.  

 

Insatsmontering  

Större delen av ställtiden för insatsmontering består av att hämta och köra in material. Då 
operatörerna använder standardskruvar behövs inte verktyg ställas om vid påbörjandet av 
ny order. Materialhämtningen sker i början och under tiden som insatserna monteras, 
pallen med färdiga artiklar körs sedan ut när det nått rätt antal i pallen.  

Observera att satsstorlek varierar från insats till en annan vilket medför att ställ- och 
fördelningstiderna varierar, Figur 19 nedanför illustrerar en sammanställning av 
cykeltiderna i förhållande till ställ- och fördelningstiderna för respektive insats.  

 

Figur 19. Sammanställning av tider för respektive insats 
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4.11.2 Materialbrist och Verktygbrist 

Andra former av förluster kunde inte mätas på grund av studiens omfattning och 
oförutsägbar händelsefrekvens, dessa förluster omfattar bland annat material- och 
verktygsbrist samt omarbete. 

Förluster i form av material- och verktygbrist har inte uppkommit vid mätningarna av 
förluster, dock kom det fram i intervjuerna som utfördes att det ibland kan saknas 
material på grund av leverantörsförseningar, felsaldo i affärssystemet samt bristande 
kommunikation mellan inköp och produktion, personalen brukar då påbörja ordrar som 
ligger senare i körplanen för att undvika väntetider. 

Montörerna nämnde även att det kan förekomma att medarbetare från andra avdelningar 
lånar verktyg vilket resulterar i att montören får leta efter dessa vid påbörjandet av ny 
order. Både material- och verktygsbrist kan skapa en tidsförlust under 
monteringsprocessen.  

4.11.3 Omarbete  

Från intervjuerna har det framkommit att det relativt sällan ägnas tid till omarbete. Det är 
inget som har observerats under studiens gång. Tiden som läggs på omarbete kan vara 
något som påverkar monteringstiden negativt.  

Det kan hända att montören monterar en insats som fungerar i kvalitetskontrollen för att 
sedan sluta fungera i slutkontrollen vid avfuktningsmonteringen. Detta kan medföra att 
insatsen går tillbaka till insatsmonteringen för att byta ut den defekta artikeln. Företaget 
har nyligen infört stämpling på omarbete i affärssystemet, det är fortfarande något nytt för 
anställda och på grund av opålitlighet i information tog inte studien hänsyn till det. 

4.11.4 Övrigt 

Medarbetarna får själva hämta material till aktuella ordrar vilket kan ta längre tid än vad 
som är planerat, då måste montören först hitta en ledig truck, leta upp materialet och köra 
det till stationen för att därefter köra tillbaka trucken. Detta medför längre ställtider och 
minskar genomloppstiden för insatserna. Det förekommer ibland att montören får gå in 
till den produktionsansvarige för att be om en order och även påminna om diverse 
material som saknas.  
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  Spagettidiagram 

Ett spagettidiagram har skapats för att illustrera de sträckor som operatören får gå under 
arbetets gång, diagrammet illustreras i Figur 20. 

Värt att notera är att sträckorna som är uppmätta här endast är de sträckor som 
förkommer regelbundet. Sträckor som sker sporadiskt som till exempel leta truck, verktyg 
eller flytta diverse material är inte med i kalkylen på grund av brist på data.  

 

Figur 20. Spagettidiagram 

  



Nulägesbeskrivning  

 

 
  
47 

I Tabell 6 nedan går det att se sträckorna i meter som montörer går totalt mellan de olika 
positionerna under en order. Sträckan är produkten av avståndet från arbetsstationen 
multiplicerat med frekvensen per order. Den order med längst gångsträckor är insatsen C 
som kommer upp i 770 m på en order. Tiden som uppskattats är baserad på att en 
montör går i 5 km/h multiplicerat med den totala sträckan för antalet ordrar enligt utfallet 
2018. 

Tabell 6. Sammanställning av moment respektive gångsträcka per order 

 

 

I Figur 21 nedan illustreras procentandelen av de olika gångsträckorna utifrån vilket 
moment som uppnår längst gångsträcka per order. Närmare 36 % av gångsträckorna 
utgörs av att placera rotorer i materialhylla efter silikonapplicering och plocka ut dem igen 
vid slutmonteringen. Ett moment som lätt hade kunnat undvikas genom att bara förflytta 
hela pallen till stationen där rotorerna ska monteras.  

 

Figur 21. Cirkeldiagram över gångsträckor 
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5 Analys och resultat 
Efter studien av produktionen för insatstillverkningsavdelningen på Corroventa har 
empirin analyserats och jämförts med de utvalda teoretiska områdena för att besvara 
studiens frågeställningar. 

 Frågeställning 1 

Under avsnitt 5.1.1 till 5.1.5 analyserar samt besvarar första frågeställningen ”Vad har 
insatstillverkningsavdelningen för kapacitet i nuläget?”. 

5.1.1 Produktionslayout  

Insatstillverkningsavdelningen har en layout som motsvarar en flödesgrupp som är 
produktanpassad för just insatser, empirin indikerar att det finns flaskhalsar i 
monteringsprocessen, då slutmonteringen styr hela flödet, vilket stämmer överens med 
teorin [2], där en flaskhals beskriva vara något som i många fall uppstår vid utformningen 
av en flödesgrupplayout.  

Dagens layoutkaraktär i insatstillverkningsavledningen leder till att flödesgrupp faktiskt är 
den lämpligaste produktionslayouten för fallet, däremot finns det stor 
förbättringspotential som kan optimera flödet. Detta kommer att diskuteras och 
analyseras i nästkommande avsnitt. 

5.1.2 Flaskhalseliminering  

Det framgick tydligt att det fanns flaskhalsar i insatstillverkningsavdelningen, detta blev 
slutmonteringen för alla insatstyper då slutmonteringen var delprocessen som tog längst 
tid jämfört med övriga delprocesser.  

Att identifiera flaskhalsar var ett viktigt steg i studien, genom det kan företaget planera 
produktionen utifrån flaskhalstakten för att undvika köbildning i produktionen, 
flaskhalstakten visar också den maximala takten som företaget hade kunnat uppnå med 
dagens tillgängliga resurser. 

Efter identifiering av flaskhalsen ska en flaskhalsplanering upprättas, genom att utgå från 
de OPT-reglerna angående flaskhalsplaneringen kan en produktionsprocess utformas 
utifrån flaskhalstakten [2]. 

Första regeln uppmanar att balansera flödet och inte kapaciteten, av den orsaken kommer 
första steget innebära balansering av flödet, sådan att varje delprocess har jämnare 
cykeltider, hur de ska gå tillväga kommer att inkluderas i avsnittet rekommenderat 
framtida flöde. 

Tredje regeln enligt OPT hävdar att en förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme 
för hela systemet, i detta fall utgick studien från vad produktionschefen har påstått, vilket 
är att insatstillverkningsavdelningen är en flaskhals i sig för hela tillverkningsprocessen för 
adsorptionsavfuktare, detta medför att en förlorad timme i slutmonteringen för insatser är 
en förlorad timme för hela systemet. 
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Tillsammans med OPT kan företaget arbeta med den femstegmodell som är framtagen 
för att identifiera och utveckla flaskhalsprocesser [2], där första steget är 
flaskhalsidentifieringen, vilket studien redan har framställt. 

Steg två är att besluta om hur begräsningen skall utnyttjas, detta blir lösningsförslagen 
som redovisas mer ingående under rubriken rekommenderat framtida flöde, tredje och 
fjärde stegen handlar om att underställa resurserna för att utföra åtgärderna respektive 
ökning av systemets begränsade kapacitet, detta är något som bör ske från företagets sida. 
Slutligen om flaskhalsen elimineras skall femstegmodellen upprepas.  

 

5.1.3 Cykeltid analys 

Det finns endast uppskattade cykeltider i företagets affärssystem i nuläget, dessa bör 
uppdateras för att ge en bättre planeringsprocess inför produktionsstyrning, och kan även 
användas som ett underlag för produktkostnadskalkylering.  

Tabell 7 nedan illustrerar de observerade cykeltiderna jämfört med tider som hämtats från 
affärssystemet, dessa cykeltider är uppskattade utan hänseende till ställ samt 
fördelningstider. I Tabell 7  synliggörs det att de uppskattade cykeltiderna för A samt B är 
något högre än vad de är i verkligheten, dock för C och D är de något lägre. De tider som 
är markerade med grön färg i mellanskillnadskolumnen överstiger den uppmätta 
cykeltiden, de i röd färg är underskattade jämfört med den uppmätta cykeltiden.  

Tabell 7. Cykeltid mellanskillnad  

Insats Uppmätt cykeltid (Min/ST) Cykeltid i affärssystem (min/ST) Mellanskillnad (min/ST) 

A 0:14:08 0:21:00 0:06:52 

B 0:14:56 0:24:00 0:09:04 

C 0:23:25 0:20:24 0:03:01 

D 0:22:30 0:19:08 0:03:22 

En SAM-analys bör utföras för att ge cykeltidsmätningar med högre precision, vilket 
medför möjligheten till att i nästa steg reducera cykeltiderna genom att eliminera icke 
värdeskapande moment.  

5.1.4 Takt analys  

Empirin visar att den genomsnittliga processtakten för alla insatser under 2018 låg på 
närmare 51 % av den möjliga teoretiska takten med hänsyn till ställtider, det har även visat 
sig att företaget lyckats nå den teoretiska takten med hänsyn till ställtider under en del 
månader år 2018 för vissa insatser. Detta ger prov på att det finns en potential för att öka 
produktionstakten efter behov, dock kan det hända att maxgränsen uppnås vilket kommer 
begränsa volymen.  

Cykeltiderna ska balanseras vid varje arbetsstation för att öka produktionstakten och 
resursutnyttjandet. I dagsläget är inte insatsmonteringen balanserad då navmontering och 
silikonapplicering har en cykeltid som motsvarar cirka hälften av den vid slutmonteringen. 
Därför kommer en del förbättringsförslag på hur den undersökta avdelningen kan gå 
tillväga för att balansera flödet och öka takten [2]. 
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En annan orsak till taktgapet kan vara att en låg efterfrågan medför lägre takt än 
nödvändigt, detta kan innebära en onödig kostnad för företaget i form av överbemanning 
och ofördelaktig placering av resurser.  

5.1.5 Utnyttjande- och tillgänglighetsgrad  

Enligt empirin ligger insatsmonteringen vid en utnyttjandegrad på 54 % av 
bruttokapaciteten. Med andra ord utnyttjades bara 54 % av den instämplade tiden med 
hänsyn till mätbara förluster såsom ställtider.  

Detta indikerar på att företaget haft kapaciteten som krävdes för att täcka föregående års 
efterfråga som totalt låg på ungefär 4200 insatser, vilket innebär att fallet inte var en 
kapacitetsfråga utan en fråga om planeringen i beställningspunktsystemet, det vill säga att 
kapacitetsbehovet för förra året hade kunnat täckas utan någon reducering av ställtider, 
monteringstider eller förluster. Det hade kunnat uppnås endast genom en bättre planering 
av beställningspunktsystemet och högre lagernivåer av färdiga insatser, eftersom 
Corroventa är av den typen som kategoriseras som tillverkning mot lager, det vill säga 
produkter tillverkas mot påfyllnadsbehov i lager enligt prognoserna och körplanen, ett 
sådant fall medför mer komplicerade planeringsmodeller av produktionssystemet med 
avseende på oförutsägbar efterfrågan. Vid ökad efterfrågan kommer dagens 
beställningspunksystem inte vara tillräckligt, här kommer behovet till att reducera 
ställtider, monteringstider och förluster. 

Låg utnyttjandegrad kan bero på oförutsägbara förluster i verksamheten [3]. Det kan även 
bero på att Corroventa väljer att ha en hög volymflexibilitet vilket är starkt bunden till 
variablerna utnyttjandegrad och kapitalbindning, det vill säga om kostnaden för lager 
överstiger kostnaden för att köra utrustningen med lägre utnyttjandegrad tillåts utrymme 
för att utnyttjandegraden kan variera [2]. Detta scenario ser ut att vara en del av fallet då 
Corroventa under de månaderna med hög efterfrågan har en utnyttjandegrad närmare 80–
90%. 

Det går att öka kapaciteten genom att investera i ny produktionsutrustning, anställa mer 
personal, ändra antalet skift, ha säsongsanpassade arbetstider eller utnyttja övertid [2]. 
Detta behöver inte vara första lösningen för att utöka tillgängliga kapaciteten i nuläget, då 
Corroventa i första hand ska sträva efter en hög utnyttjandegrad innan investeringar i ny 
utrustning skall ske.  

Det är viktigt att klargöra orsaken till den låga utnyttjandegraden, delvis för att motverka 
onödiga investeringar i ny produktionsutrustning som skulle kunna öka kapaciteten, detta 
skulle kunna medföra överkapacitet som inte går att utnyttja fullt ut under månader med 
en hög efterfrågan, på grund av andra faktorer som minskar utnyttjandegraden. Därför 
skulle en rekommendation vara att kartlägga förlusterna under en längre tidsperiod och 
åtgärda dessa så att föregående exempel inte sker. 

Studien fäster uppmärksamheten till att grundproblemet ligger i lågt resursutnyttjande på 
grund av förlusterna, längre fram i rapporten kommer en del förslag ges på möjliga 
layoutförändringar och förslag på en eventuell lina som ökar takten och kapaciteten för 
insatsmonteringen.  

  



Analys och resultat 

 
  
51 

 Frågeställning 2 
Under avsnitt 5.2.1 analyserar samt besvarar andra frågeställningen ”Vilka förluster finns 
det i insatstillverkningsavdelningen, och hur kan dessa reduceras?”. 

5.2.1 Reducering av förluster  

5.2.1.1 Mjuka förluster  

Centralt för denna studie är mjuka förluster samt resursförbrukningsförluster, det vill säga 
att förluster som är relaterade till utrustningseffektivitet inte är relevanta i denna studie, på 
grund av att pressmaskinen är den enda maskin i avdelningen och denna fungerar felfritt 
365 dagar om året utan att behöva underhållas. 

Mjuka förluster kan handla om tidsförluster således förluster som uppkommer på grund 
av onödigt arbetsmoment eller arbetsmetod [7], utifrån de mjuka förlusterna kunde det 
identifieras att det förekommer förluster i verksamheten, nedan diskuteras en del av de 
mjuka förlusterna för att senare gå in i detalj i de resterande förlusterna. 

Ledarskapsförluster 

Ledarskapsförluster som är direkt kopplade till produktions- och inköpsplaneringen i 
form av materialbrist uppkommer med jämna mellanrum enligt intervjuer med montörer, 
det är inget som studien kunde mäta eller inkludera av orsaken att de är oförutsägbara och 
brist på dokumenterad information om det i affärssystemet, enligt produktionschefen 
uppstår materialbristen oftast dels på grund av fel saldo i affärssystemet eller en sen 
inleverans. 

Lösningen kan innebära ett bra engagemang och bättre samarbete mellan avdelningarna 
[7]. PDCA-metodiken kan vara en smidig och lämplig modell att applicera och angripa 
materialbristen med. 

Corroventa bör i första hand börja att dokumentera varje händelse då materialbristen 
uppstår, för att sedan se över vad som orsakar det, därefter agera och implementera 
åtgärden, exempel på åtgärden kan innebära att företaget ska arbeta med ständiga 
leverantörsutvärderingar, samtidigt sträva efter noggrannhet vid uppdateringen av saldot i 
affärssystemet.  

Rörelse- och layoutförluster 

Rörelseförluster omfattar förluster som orsakas på grund av fel eller onödiga 
arbetsmoment, konstruktionen är något som studien avgränsar sig till men det framgick 
tydligt två onödiga arbetsmoment som skulle kunna förbättras. Corroventa kan se över 
om det är möjligt att köpa in färdigklippta silikonlister för att spara tid på klippning av 
dessa. Till insats C använder de fem skruvdragare, kanske kan de använda identiska 
skruvhuvud för att reducera antalet skruvdragare. För att Corroventa ska få en tydligare 
bild över sina rörelseförluster bör en SAM-studie utföras för att möjliggöra en mer 
ingående analys in i de olika arbetsmomenten.  
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Onödiga gångsträckor under monteringstiden uppkommer av den orsaken att 
arbetsborden är felplacerade, dessa skulle kunna reduceras med hjälp av en bättre 
placering. Även pallar där montören regelbundet hämtar material kan flyttas tillfälligt till 
den arbetsstation där de behövs vilket reducerar onödiga gångsträckor. Lösningsförslagen 
täcker en del lösningar som kan minska layoutförluster. 

Moralförluster  

Moralförluster uppstår i varje verksamhet, då medarbetarna naturligt har vant sig vid att 
sluta jobba några minuter innan raster och slutet på skiften, att öka kompetensen och 
medvetenheten hos de anställda är en åtgärd på denna förlust. 

Balanseringsförluster 

Det har visat sig att flödet i insatstillverkning är obalanserat. Därför bör en balansering av 
denna ske sådan att alla stationer har liknande cykeltid, detta kommer att diskuteras i 
nästkommande avsnitt. 

5.2.1.2 Hårda förluster  

Verktygbrist  

Verktygsbrist uppkom bara en gång under studiens gång men det anses ändå vara till 
Corroventas fördel att införa 5S i sin verksamhet då det underlättar ytterligare med 
organisering av verktyg och att uppmärksamma om vilka verktyg som finns på plats.  

5S ska implementeras i hela verksamheten från chefer ner till montörer [5]. Därför bör 
Corroventa investera i att utbilda sin personal i 5S och vad det innebär för att sedan 
avsätta tid till att utföra de två första stegen sortera och strukturera, där personal aktivt är 
med och skapar förbättringarna. Sedan kan de gå vidare till de tre andra stegen: 
systematisk städning, standardisera och självdisciplin. När alla arbetssätt är 
standardiserade kan ledningen lättare få en överblick över förluster i verksamheten och 
aktivt jobba med sin personal för att minska dessa.  

Med strukturering av verktyg och materialhyllor får varje föremål sin specifika plats, vilket 
eliminerar onödig förvaring av ting som inte används. En metod i 5S är att markera var 
varje sak ska stå och sätta upp en bild som visualiserar och ger en standard på hur varje 
arbetsstation ska se ut. Med 5S kan Corroventa ta bort onödigt förvaringsutrymme, vilket 
frigör plats samt minskar verktygsbristen.  

Omarbete  

Kvalitetsbrister som medför kassation eller omarbete leder till ökad materialkostnad och 
förlorad tid i produktionen. Omarbete kunde inte mätas, delvis på grund av att förlusten 
är oförutsägbar och att det inte finns dokumenterad information i affärssystemet. Det 
framgick i intervjuerna att omarbete är något som inträffar då och då, tydliga instruktioner 
i form av en rutin samt dokumentation kan ha en stor vikt för verksamheten, då kan 
företaget enkelt spåra och identifiera bakomliggande orsaker till omarbetet samt sträva 
efter högre kvalitet på sina produkter. 

Företaget har nyligen infört stämpling på omarbete i affärssystemet, det är fortfarande 
något nytt för de anställda och på grund av opålitlighet i information tog inte studien 
hänsyn till det. 
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 Frågeställning 3 

Under avsnitt 5.3.1 analyserar samt besvarar tredje frågeställningen ”Hur kan en högre 
volym- och produktmixflexibilitet uppnås i insatstillverkningsavdelningen?”. 

5.3.1 Flexibilitetsutveckling  

Ett önskemål från produktionschefen har varit att möjliggöra en högre 
produktmixflexibilitet vid hög efterfrågan sådan att produktionen snabbt kan reagera på 
ändrad kundefterfrågan. Ett sätt att uppnå produktmixflexibilitet är att minska antalet ställ 
och reducera tiden för dessa, på så sätt tillåts det att snabbt och enkelt byta mellan olika 
produktvarianter utan höga ställkostnader [2]. Det tillåter även att minska 
orderstorlekarna vilket minskar genomloppstiden och ger snabbare reaktionstid vid 
ändring av efterfrågan i olika produktvarianter.  

För den befintliga layouten kan produktmixflexibiliteten ökas genom 
ställtidsförkortningar, för att öka både volym-och produktmixflexibilitet har två olika 
layoutförslag presenterats som mer ingående behandlar hur de ytterligare hade kunnat öka 
dessa när Corroventa reducerat ställtiderna.  

För ökad flexibilitet har en studie tagit fram fyra olika metoder som tillämpades av 
världsledande industrifabriker [2], dessa metoder kan Corroventa tillämpa i 
insatstillverkningsavdelningen och även i de andra avdelningarna för att utveckla 
flexibiliteten, nedanför förklaras hur Corroventa ska gå till väga för respektive metod: 

Ställtidsreduktion 

I första hand ska Corroventa jobba med att minska antalet ställ och reducera tiden för 
dessa, genom att organisera aktiviteterna kring ställarbetet, något som ofta kan ske utan 
några större investeringar.  

Som nämnts tidigare hanterar Corroventa i dagsläget alla ställ som inre ställ. Här kan 
företaget applicera metoden SMED [7]. Metoden är främst framtagen för ställtider i 
maskiner men en liten korrigering har gjorts för att passa monteringen av insatser, där de 
första tre punkterna kan appliceras enligt följande: analysera, förvandla inre till yttre ställ 
samt standardisera. 

Analysen av ställtider är första steget enligt SMED, vilket delvis har utförts i denna 
fallstudie, en förbättring av materialförflyttning och gångsträckor kommer senare i 
avsnittet rekommenderat framtida flöde. 

Efter utförande av förbättringen i transportsträckor ska nästa steg innefatta förvandling 
genom att separera de inre och yttre ställen, där yttre ställ kan bestå av 
materialframtagning och inre bestå av bland annat av verktygsbyte, byte av silikontub, 
rengöring av dammsugare och klippning av silikonremmar. 
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Framtagningen av material står för cirka 75 % av den totala ställtiden, det framstod att 
montören spenderar tid på är att leta upp en ledig truck vid framtagningen av material, 
denna tid är inte inräknad i ställtiden på grund av variationen i tiden, alltså momenten 
framtagningen av material tar även längre tid än det som står i resultatet. Momenten hade 
kunnat bli ett yttre ställ om en materialansvarig placerats på insatstillverkningen vid 
perioder med hög efterfrågan. En materalansvarig kan ha ansvar för materialtillförselen i 
hela produktionen.  Förslagen kommer möjliggöra en minskning av ställ- och 
fördelningstider för insatserna, på så sätt att montörerna får mer tid för monteringen.  

Mångkunnig personal 

Idag har Corroventa fem anställda som kan montera insatser vilket kan ses som ett bra 
antal för en avdelning som för det mesta endast är belagd med en person. Frågan är om 
det är möjligt att omplacera dessa montörer under perioder med hög efterfrågan. I 
dagsläget är endast två montörer tillräckligt bra för att lära ut monteringsprocessen, detta 
kan bli ett problem om sjukdom eller andra faktorer gör att personal är frånvarande och 
inte kan visa andra hur monteringen går till. Ett sätt att lösa detta är att införa rotation på 
arbetsplatsen sådan att större delen av personalen kan processen vid varje avdelning. 
Detta hade även resulterat i större variation i arbetet vilket visat sig öka trivsel och minska 
sjukfrånvaro [2]. 

Om det visar sig att omplacering av personal är svårt vid högsäsong kan Corroventa ta in 
deltidspersonal, de bör dock ha i åtanke att denna personal har en inlärningstid och borde 
därför planera sådan att denna inte begränsar systemets takt. 

Modulbaserad produktdesign 

Frågor kring konstruktion och design ligger utanför studiens avgränsningar. Idag har 
Corroventas produktfamiljer en modulbaserad produktdesign, då exempelvis insats B är 
en delkomponent i fyra olika slutprodukter, däremot har inte insatser en modulbaserad 
produktdesign, att applicera samma koncept på insatserna skulle innebära ökad flexibilitet. 

Överkapacitet  

Att skaffa en överkapacitet kommer att innebära extra onödiga kostnader för Corroventa i 
nuläget, då studiens resultat visar att det finns tillräckligt hög kapacitetsnivå för att 
motsvara dagens efterfrågan, vid expandering av verksamheten kan företaget då skaffa sig 
överkapacitet för att nå högre flexibilitet. Alternativ två under avsnitt rekommenderat 
framtida flöde diskuteras ett lösningsförslag som kommer innebära överkapacitet för 
företaget. 
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 Rekommenderat framtida flöde 

5.4.1 Alternativ ett: Omplacering av arbetsstation  

I detta alternativ behåller insatstillverkningen sin flödesgruppslayout men med 
omplacering av arbetsstationerna för slutmontering i form av en parallellgruppering. Detta 
går att åstadkomma med att slutmonteringen på insats B inte längre utförs på 
arbetsstation 3, då stationen medför layoutförluster på grund av gångavståndet till 
materialhyllor. Monteringsprocessen i station 3 kommer att flyttas till station 2 och 
justeras så att alla typer av insatser kan monteras där, då kan operatörerna utföra 
slutmonteringen av alla insatser på både arbetsstation 1 och 2 (se Figur 6). Station 3 tas 
bort från layouten och en mindre skruvhylla placeras där denna station stod innan. 

I Figur 22 är två stycken mellanlager i form av ett bord för rotorerna placerade, detta för 
att illustrera hur bordet kan rullas från silikonappliceringen till placeringen vid station 1 
och 2 för att eliminera de onödiga förflyttningarna av rotorer till och från materialhyllan. 
Bordet har i dagsläget hjul och kan därför lätt flyttas till den plats där det behövs. Här är 
det tänkt att endast orderkvantiteten av rotorer förbereds med silikon för att minimera 
lager av rotorer. Ett annat alternativ är att montören lägger rotorerna på en pall direkt 
efter silikonapplicering, denna kan sedan flyttas till antingen montering eller lagerhyllan.  

 

 

Figur 22. Layout alternativ ett 
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När montörerna monterar på samma order ökar takten för insatsen som monteras och 
genomloppstiden minskar, detta ger en snabbare responstid på kundordrar vilket medför 
snabbare leverans till kund och behovet av lager minskar. Ett exempel på 
monteringsprocessen på insats C illustreras i Figur 23 nedanför. Takten på 8,4 st/timme 
nås endast om man har en montör på varje station.  

 

 

Figur 23. Parallellgruppering för layout alternativ ett  

 

För resterande insatser blir takten:  

A: 15,6 st/timme 

B: 15 st/timme 

D: 9,6 st/timme 

Med denna lösning kommer även cykeltiden för slutmonteringen ner till en nivå som är i 
mer balans med nav- och silikonappliceringens cykeltider. Lösningen ger även 
möjligheten att montera två olika insatser på stationerna om behovet skulle uppkomma 
vilket medför ökad produktmix- och volymflexibilitet mot nuvarande layout där station 3 
endast kan montera insats B. En nackdel med denna utformning är att slutmonteringen av 
insats C fortfarande blir obalanserad gentemot silikon och navpressen, här hade tre 
stationer behövts för att balansera så bra som möjligt.  
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Tabell 8 nedanför sammanställer hur takten kan fördelas mellan de två olika stationerna, 
flaskhalsen för A respektive B kommer att förflyttas till silikonappliceringen, medan 
flaskhalsen för både C samt D kommer fortsätta vara slutmonteringen. 

Tabell 8. Flaskhalseliminering 

Insatsbenämning Process  Stationer CT min/ST Takt ST/h 

A 

1. Silikonapplicering 1 0:04:29 13,2 

2. Motor  1 0:01:59 30 

3. Slutmontering  2 0:07:36 15,6 

B 

1. Silikonapplicering 1 0:04:29 13,2 

2. Motor  1 0:01:57 30,6 

3. Slutmontering 2 0:08:08 15 

C 

1. Nav 1 0:03:58 15 

2. Silikonapplicering 1 0:05:07 12 

3. Slutmontering 2 0:14:08 8,4 

D 

1. Nav 1 0:05:12 11,4 

2. Silikonapplicering 1 0:04:59 12 

3. Slutmontering 2 0:12:08 9,6 

 

Det som är bra med denna layout är att den möjliggör större produktmixflexibilitet då 
Corroventa själv kan välja om de vill montera samma order/insats på båda stationerna 
eller två olika. En nackdel med denna layout är att det enkelt inte går att tillsätta fler 
montörer vid arbetsborden då varje station är begränsad till en person.  

Ett till förslag är att placera en skruvhylla vid insatstillverkningen då de i nuläget behöver 
gå 30 m för att hämta skruv. Genom att ha en hylla i insatstillverkningen hade detta 
avstånd reducerats till ca 9 m. Båda arbetsstationerna 1 och 2 ska utrustas med höj-och 
sänkbara bord av ergonomiska skäl. 

Arbetsstationer 1 och 2 skall utrustas med ett testinstrument, sådan att alla kvalitetstester 
kan utföra på samtliga insatser i insatstillverkningsavdelningen. Detta ger ingen direkt 
bättre effekt på takten, det vill säga att takten minskar då testiden påläggs till 
slutmonteringscykeltiden på de resterande insatser som inte testats idag på 
insatsavdelningen. Långsiktigt kan detta innebära mindre tid på omarbete, då 
konsekvensen av att felet upptäcks senare i monteringsprocessen blir lägre, då det är 
lättare att montera isär en insats för att byta ut fel eller defekt komponent än att utföra det 
på färdig maskin, den slutliga effekten blir att takten för hela systemet ökar.  
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I Figur 24 exemplifieras gångsträckorna som sker i den nya layouten i ett spagettidiagram, 
med denna layoutlösning minskar medelsträckan per order med ca 40 %. 

 

Figur 24. Spagettidiagram  

 

En jämförelse av de totala gångsträckorna i nuläget har gjorts med det rekommenderade 
läget i Tabell 9. Här kan man se att layoutförslagen innebär en reducering på 42 % för A 
och B, 22 % för C och 49 % för D. Reduceringen gäller för både layoutalternativ ett och 
två.  

 

Tabell 9. Jämförelse av gångsträckor i nuläget och rekommenderat 

Insatstyp 
Total gångsträcka per order(m) 

Reducering (%) 
Nuläge Rekommenderat läge 

A 515 301 42 % 

B 515 301 42 % 

C 736 574 22 % 

D 566 290 49 % 
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5.4.2 Alternativ två: Utformning av en ny produktionslayout  

Alternativ två innebär att insatstillverkningen ska utforma en produktionslina, för att 
balansera flödet sådan att varje delprocess har jämn cykeltid, alternativet innebär att 
monteringsinnehåll i slutmonteringen fördelas på två till tre arbetsmoment, då det medför 
att cykeltiden delas mellan de olika delmontagen, vilket också medför att fler montörer 
kan jobba samtidigt. Detta skulle ge en kortare genomloppstid och ökad takt för 
processen. 

Alternativet hade fungerat bäst vid en produktionslina, i syftet att åstadkomma en hög 
produktionstakt avstämd mot efterfrågan och samtidigt nå ett högt resursutnyttjande. Att 
utforma en produktionslina kan innebära extra kostnader för företaget i form av 
investeringskostnader i rullbanor och verktygstavlor, långsiktigt innebär det stora 
besparingar vid expandering av verksamheten samt vid höga produktionsvolymer. 

Vid utformning av produktionslina bör en SAM-analys på monteringsmoment utföras för 
att underlätta linjebalansering, då analysen i högre grad ger en mer exakt tid för 
värdeskapande och icke värdeskapande moment, Figur 25 illustrerar hur produktionslinan 
skulle kunna se ut i layouten. Till skillnad från första lösningsalternativet kommer andra 
alternativet att innebära lägre produktmixflexibilitet fast högre volymflexibilitet. 
Produktionslinan ska även utrustas med ett testinstrument för samtliga insatser. 

 

 

Figur 25. Layout alternativ 2 
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I Figur 26, balanserad lina, illustreras hur flödet för insats C kan se ut vid en slutmontering 
som består av en balanserad lina med tre delmoment. Takten för linan kan regleras med 
antalet montörer i avdelningen, vid en hög efterfrågan kan fem montörer placeras i flödet 
vilket ger en takt på 11,7 st/timme. Detta ger möjligheten att smidigt reglera volymen 
utifrån kundens behov och minska ledtiden.  Linan hade passat Corroventa då deras 
efterfrågan varierar under året, dock ger den en lägre produktmixflexibilitet eftersom 
endast en order kan monteras åt gången. 

 

Figur 26, balanserad lina, insats C 

 

Vid montering av A, B och D behövs endast två delmoment för att balansera linan, därför 
innebär denna layout samma takt som för layoutalternativ 1 när det gäller dessa tre 
insatser. 

 

Utifrån studiens resultat och dagens produktionsvolym behöver inte andra alternativet 
vara den bästa lösningen i nuläget, företaget bör istället lägga fokus på att bryta ner och 
eliminera förlusterna, då tidsförlusterna i förhållande till monteringscykeltider är betydligt 
större i nuläget. 
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6 Diskussion  
Kapitlet omfattar diskussion kring studiens metod, resultat, validitet och reliabilitet. 

 Metoddiskussion  

Under avsnitt 6.1.1 till 6.1.4 diskuteras bakomliggande metoder som har använts för att 
besvara första och andra frågeställningen: 

”Vad har insatstillverkningsavdelningen för kapacitet i nuläget? 

Vilka förluster finns det i insatstillverkningsavdelningen, och hur kan dessa reduceras?” 

Tredje frågeställningen ”hur kan en högre volym- och produktmixflexibilitet uppnås i 
insatstillverkningsavdelningen?” diskuteras i samma avsnitt, då metoderna som har 
använts för att besvara frågan bland annat bygger på tidsmätningar och observationer. 

6.1.1 Tidsmätningar  

Första steget för att besvara frågeställningen om ”vad insatstillverkningsavdelningen har 
för kapacitet i nuläget?” utfördes förenklade tidsmätningar, detta fastställde cykeltiderna 
utan subjektiva bedömningar av prestation. Det som skiljer fallstudiens mätningar från 
klockstudie är att en klockstudie tar hänsyn till fler faktorer såsom prestationsfaktor och 
normverktid. 

Studiens begränsade omfattning och företagets produktionsplan resulterade i att 
cykeltidsmätningar för de ingående delmontage tog längre tid än planerat. Därför har 
studien valt att använda en förenklad tidsstudie som byggde på ett medelvärde av tio 
mätningar, där fem cykeltider från respektive montör mättes. Reliabiliteten anses dock 
vara relativt hög eftersom tidsmätningarna utfördes av två observatörer. 

Ursprungligen var tanken att SAM-analys skulle tillämpas, detta valdes dock bort eftersom 
det ansågs vara väldigt tidskrävande och inte hade tillfört någon större grad data som var 
relevant för att uppfylla studiens syfte.  

Valet av endast tio cykeltidsmätningar per delmontage var ett rimligt antal för att ge det 
värde som ansågs spegla verkligheten, för att öka reliabiliteteten och den statistiska 
säkerheten i tidmätningarna kunde möjligtvis fler cykeltidsmätningar ha utförts. 

Medvetenhet hos montörerna att de vara observerade kan ha påverkat arbetets interna 
validitet, vilket skulle kunna medföra att de monterade i en högre prestationstakt än 
normalt. 
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6.1.2 Observation  

För att besvara andra frågeställningen om ”vilka förluster finns det i 
insatstillverkningsavdelningen, och hur kan dessa reduceras?” utfördes observationer på 
cykeltider samt förluster i form av ställ, fördelningstider och dolda förluster i 
insatstillverkningen. Ställtiderna observerades av författarna och mättes med tidtagarur 
vilket gav ett resultat med hög reliabilitet. 

De dolda förlusterna observerades under en tvåveckorsperiod vilket är för lite för att 
skapa ett underlag med hög statistisk validitet. Bristen av mätningar var till större delen på 
grund av att produktionsplaneringen inte synkade med de dagar observatörerna var på 
plats, således medförde det att montörer arbetade med produkter som inte var relevanta 
för studiens mätningar. Därför rekommenderade författarna att företaget bör införa 
metoder för att ständigt mäta dessa förluster, utvärdera samt uppfölja.  

Den personliga tidsfördelnigen uppskattades till 8 %, vilket är något som författarna 
tyckte var ett rimligt pålägg och stärktes av en produktionsteknisk lektor vid Jönköpings 
tekniska högskola. Uppskattningen kan vara lägre eller högre beroende på vad företaget 
tycker är rimligt, det finns inget bestämt pålägg hos företaget i nuläget. 

6.1.3 Intervjuer  

Intervjuerna utfördes i början av studien och var konstruerade utifrån de sju förlusterna i 
en tillverkande verksamhet, detta gav en omfattning över vilka förluster som kunde 
uppkomma, och på så sätt styra författarna i rätt riktning på vilka metoder som var 
lämpliga för att utföra studien. Under studiens gång tog en del konversationer plats med 
personal som gav mer information om arbetssättet och de olika förlusterna.  

6.1.4 Empirin från affärssystemet  

Empirin från affärssystemet var av typen sekundärdata och bestod av utfallet 2018, det 
vill säga producerat antal av varje produkt månadsvis, instämplad tid per order och 
uppskattade cykeltider.  

Empirin på det producerande antalet enligt utfallet 2018 ansågs ha en hög reliabilitet, då 
den baserades på den verkliga produktionsvolymen. Data på den instämplade tiden anses 
ha en lägre grad reliabilitet, i och med att den utgörs av tid som montörer själva har 
stämplat in och ut på ordrar. Detta kan påverka instämplingstiden då den mänskliga 
faktorn kommer in, ett exempel kan vara att operatörer kan glömma att stämpla in eller ut 
och på så sätt påverka tiden som registreras. Efter diskussioner med montörer fick 
författarna uppfattningen om att stämplingen sköttes på rätt sätt men en del fel kan ändå 
uppkomma. 

För att besvara tredje frågeställning om ”hur kan en högre volym- och 
produktmixflexibilitet uppnås i insatstillverkningsavdelningen?” användes tidsmätningar, 
data från intervjuer samt teoretiskt ramverk som underlag. Förbättringsförslagen kommer 
möjliggöra högre flexibilitet, samtidigt finns det fler metoder för att utveckla flexibilitet i 
en industriell verksamhet som inte studien inkluderade.  
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 Resultatdiskussion  
Metodiken för att effektivisera produktionen i en industriell verksamhet är i hög grad 
inspirerad av teorin samt tidigare studier inom samma sektor, exempel på dessa är hur ett 
företag ska gå tillväga för att mäta cykeltider, bestämma takten, beräkna kapaciteten eller 
förlusterna på en producerande verksamhet. Resultatdelen samt vilka förbättringsförslag 
studien konstaterar ser inte likadan ut och kan variera beroende på omständigheterna och 
produktsortimentet. Det fanns en tanke om att mäta OEE i avdelningen, detta visade sig 
dock vara svårt att beräkna på grund av brist på relevant data och att avdelningen endast 
har en pressmaskin som är underhållsfri. Därför avstod författarna från denna metod och 
valde att kolla på andra prestationsmått. 
 
Studiens syfte uppfylldes, då de förbättringsförslag som diskuteras i föregående avsnitt 
redovisar hur insatstillverkningsavdelningen kan gå tillväga för att öka volymen respektive 
produktmixflexibiliteten i en flaskhalsprocess, flaskhalsorsaker och analys, balanseringen 
av flödet, reducering av ställtiderna samt eliminering av förluster. 
Slutligen vill studien hävda att implementering av förbättringsförslagen kommer att 
möjliggöra garanterat utflöde vid varierande produktefterfrågan, och leda till en 
kapacitetsökning utan att några väsentliga investeringar krävs. 
 
Slutligen vill studien lyfta upp att dagens problem hade kunnat undvikas utan någon 
ändring eller reducering av ställtider, monteringstider respektive förlusterna för att uppnå 
dagens efterfrågan. Det hade kunnat uppnås genom en bättre planering av 
beställningspunktsystemet och högre lagernivåer av färdiga insatser, studien diskuterar 
med andra ord en kapacitetsnivå som Corroventa inte har behov till idag. Samtidigt skulle 
förbättringsförslagen innebära stora besparingar vilket varje verksamhet strävar efter. 
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 Diskussion kring validitet och reliabilitet i fallstudien 

Studien har varit kritiskt granskande under tiden som författarna fastställde 
bakomliggande faktorer till grundproblemet som handlar om kapacitetsbegränsningar i 
verksamheten.  Studien utgick inte endast från förbättringspunkterna utan vad som är 
positivt för hela arbetet. I detta fall har författarna inte valt att ta information om allt och 
anse den som trovärdig utan att undersöka om att det verkligen stämmer dock gjordes 
detta i en del av arbetet, ett exempel på detta är att studien utgick från att 
insatstillverkningsavdelningen är en flaskhals för hela systemet, vilket är något som är 
baserat på vad produktionschefen sagt men som studien inte undersökt på grund av sin 
avgränsning till insatstillverkningsavdelningen.  

Studien är öppet redovisande och all information är tillgänglig. Författarna av studien har 
valt att inte ta med källor som är äldre än cirka tjugo år för att åstadkomma hög validitet 
och trovärdighet i arbetet.   

Studiens författare har en stark teoribakgrund men lite arbetserfarenheter inom 
produktionsutvecklingssektorn. Detta kan ha påverkat studien på så sätt att uppstartfasen 
tog längre tid än förväntat, då första steget var att förstå fallet utifrån ett verkligt 
perspektiv, för att sedan applicera teorin i en existerande verksamhet. Detta har varit 
utmanande och gjorde ibland att författarna har försökt att anpassa studien efter teorin 
vilket inte gick, med hjälp av handledningsmöten med både lektorn på Jönköping tekniska 
högskola och handledaren på det undersökta företaget lyckades författarna att ta sig 
igenom svårigheterna och uppnå det slutliga syftet med fallstudien. 
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7 Slutsatser 
Kapitlet sammanfattar studiens implikationer, slutsatser och rekommendationer. Kapitlet 
avslutas med förslag på vidare arbete. 

 Slutsatser och rekommendationer 
Syftet har uppfyllts genom identifikation av den befintliga kapaciteten och förlusterna 
samt rekommendationer för att eliminera dessa, även rekommendationsförslag som 
möjliggör ökad produktmix- och volymflexibilitet i insatstillverkningsavdelningen har 
angivits. Nedanför presenteras slutsatser och rekommendationer som studien har 
framställt: 
Studien konstaterar att insatstillverkningsavdelningen inte behöver investera i en ny 
utrusning för öka kapaciteten, då företaget har en överkapacitet med dagens befintliga 
resurser. De bör göra en omplacering av arbetsstationerna enligt layoutalternativ 1 för att 
öka produktmixflexibiliteten samt minska på gångsträckor och frigöra mer utrymme. Med 
en omplacering av arbetsstationerna och balanserat flöde utifrån flaskhalstakten kommer 
en högre takt respektive utnyttjandegrad att uppnås samtidigt som genomloppstiden 
reduceras. Allt eftersom Corroventa växer och kundefterfrågan ökar kan layoutalternativ 2 
vara av intresse för att öka kapaciteten och takten ytterligare. 
 
Oavsett vilket lösningsalternativ företaget väljer att använda, ska vissa förbättringsförslag 
implementeras. Dessa består av 5S verktyget och förflyttning av kvalitetstestet till 
insatstillverkningsavdelningen, för att minska både verktygbrist och omarbete.  
 
Det hade varit fördelaktigt för Corroventa att utbilda sin personal i Lean och 5s, detta ger 
personalen en större motivation kring förbättringsarbete samt en djupare förståelse för 
tankesättet kring förluster och kundvärde.  

Företaget bör även uppdatera cykeltiderna respektive ställtiderna i affärssystemet för en 
bättre planeringsprocess. Ställtiderna bör reduceras för att öka den genomsnittliga 
processtakten, detta kan uppnås med hjälp av SMED-metodiken som har i huvudsyfte att 
eliminera icke värdeskapande moment. Av den orsaken att ställtider i form av 
materialtillförsel utgjorde större delen av de observerade förlusterna blir 
layoutförändringar och SMED en viktig del i arbetet med att reducera dessa.  

Efter en ändrad layout och reducering av ställtider är nästa steg att minska på cykeltiderna 
med hjälp av SAM-analys. Med denna metod kan de identifiera onödiga arbetsmoment 
och effektivisera monteringsprocessen. 

En reducering av ställtiderna kommer även innebära en högre volym- och 
produktmixflexibilitet. En SAM-analys i nuläget hade varit en suboptimering eftersom det 
har visat sig att produktionen idag har en låg utnyttjandegrad på nuvarande produktion, 
därför bör Corroventa i första hand lägga kraft på att lösa förlusterna som orsakar detta. 
När dessa har åtgärdats kan en mer ingående SAM-analys göras för att förbättra 
monteringsprocessen.  
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 Vidare arbete eller forskning 

Studien kan ligga till grund för vidare arbete i insatsmonteringsavdelningen, för att få en 
mer heltäckande bild över hela organisationen bör liknande studier göras på varje 
avdelning. I dagsläget är cykeltider, ställtider, takt och förluster endast estimerade av 
produktionsansvariga, därför hade en vidare mätning av dessa i hela produktionen varit 
fördelaktigt för produktionsplaneringen.  
När cykeltider, ställtider, takt och förluster dokumenterats kan en värdeflödesanalys för 
hela systemet utföras. Med denna analys kan flaskhalsar i varje avdelning bestämmas och 
produktionen kan balanseras utifrån dessa.  
 
Företaget kan även jobba med SAM-analyser för att bryta ner arbetsmoment och 
effektivisera cykeltider för varje station och ta hjälp av data för linjebalansering som en 
bas för analys av linjeproduktion och konstruktionsändringar.  
Corroventa bör även ha en löpande studie för att mer ingående kartlägga vilka förluster 
som orsakar att takten ligger på 54 % av den teoretiska takten i insatsmonteringen samt 
utöka denna så att förlusterna i alla avdelningar blir synliga.  
Studien har framställt hur flaskhalsen kan elimineras endast i 
insatstillverkningsavdelningen, därför finns behovet till en sådan analys för hela systemet. 
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9 Bilagor  
Bilaga 1- Cykeltidsmätningar för insats A 

Insatsbenämning: A 

Cykeltider min/st 

Moment/nr: Nav Silikonapplicering Motor Slutmontering Totalt 

1 - 0:04:41 0:01:34 0:08:40 0:14:55 

2 - 0:05:10 0:01:37 0:08:16 0:15:03 

3 - 0:07:03 0:01:36 0:07:40 0:16:19 

4 - 0:06:20 0:01:34 0:08:20 0:16:14 

5 - 0:07:48 0:01:34 0:08:15 0:17:37 
6 - 0:02:36 0:02:20 007:37 0:12:33 

7 - 0:02:30 0:02:15 0:07:02 0:11:47 

8 - 0:03:02 0:02:22 0:06:57 0:12:21 

9 - 0:02:38 0:02:20 0:06:50 0:11:48 
10 - 0:03:03 0:02:18 0:06:30 0:11:51 

Summa tid(min): - 0:44:51 0:00:00 1:16:07 2:00:58 

Medelvärde(min): - 0:04:29 0:01:57 0:07:37 0:14:03 
Tid per år(timmar): - 61:22:11 26:40:57 104:09:11 192:12:19 

Tabellen illustrerar de uppmätta cykeltiderna för insats A, delmontaget navmontering sker 
hos underleverantören.  

 

Bilaga 2- Cykeltidsmätningar för insats B 

 

Tabellen illustrerar de uppmätta cykeltiderna för insats B, delmontaget navmontering sker 
hos underleverantören.  

 

 

Moment/nr: Nav Silikonapplicering Motor Slutmontering Totalt

1 - 0:04:41 0:01:34 0:06:40 0:12:55

2 - 0:05:10 0:01:37 0:06:43 0:13:30

3 - 0:07:03 0:01:36 0:06:46 0:15:25

4 - 0:06:20 0:01:34 0:06:57 0:14:51

5 - 0:07:48 0:01:34 0:06:48 0:16:10

6 - 0:02:36 0:02:20 0:08:44 0:13:40

7 - 0:02:30 0:02:19 0:10:25 0:15:14

8 - 0:03:02 0:02:22 0:09:38 0:15:02

9 - 0:02:38 0:02:20 0:09:17 0:14:15

10 - 0:03:03 0:02:18 0:09:24 0:14:45

Summa tid(min): - 0:44:51 0:19:34 1:21:22 2:25:47

Medelvärde: - 0:04:29 0:01:57 0:08:08 0:14:35

Tid per år - 72:17:00 31:32:06 131:08:09 234:57:15

  Cykeltider min/st

Insatsbenämning: B
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Bilaga 3- Cykeltidsmätningar för insats C 

 

Tabellen illustrerar de uppmätta cykeltiderna för insats C, delmontaget motormontering 
sker hos underleverantören.  

 

 

Bilaga 4 - Cykeltidsmätningar för insats D 

 

Tabellen illustrerar de uppmätta cykeltiderna för insats D, delmontaget motormontering 
sker hos underleverantören.  

 

 

 

 

 

Moment/nr: Nav Silikonapplicering Motor Slutmontering Totalt

1 0:05:11 0:05:23 0:00:00 0:16:47 0:27:21

2 0:04:14 0:07:51 0:00:00 0:15:51 0:27:56

3 0:04:13 0:07:21 0:00:00 0:17:27 0:29:01

4 0:04:03 0:08:07 0:00:00 0:18:17 0:30:27

5 0:04:10 0:08:41 0:00:00 0:14:57 0:27:48

6 0:03:40 0:02:52 0:00:00 0:11:17 0:17:49

7 0:03:32 0:03:00 0:00:00 0:11:26 0:17:58

8 0:03:30 0:02:40 0:00:00 0:11:31 0:17:41

9 0:03:36 0:02:36 0:00:00 0:12:26 0:18:38

10 0:03:30 0:02:31 0:00:00 0:11:24 0:17:25

Summa tid(min): 0:39:39 0:51:02 0:00:00 2:21:23 3:52:04

Medelvärde(min): 0:03:58 0:05:06 0:00:00 0:14:08 0:23:12

Tid per år(timmar): 115:38:45 148:50:50 0:00:00 412:22:05 676:51:40

Cykeltider min/st

 Insatsbenäming: C

Moment/nr: Nav SilikonappliceringMotor Slutmontering Totalt

1 0:05:00 0:03:59 - 0:12:21 0:21:20

2 0:04:37 0:04:16 - 0:12:32 0:21:25

3 0:04:10 0:04:33 - 0:12:52 0:21:35

4 0:04:29 0:04:29 - 0:11:46 0:20:44

5 0:04:12 0:04:39 - 0:11:54 0:20:45

6 0:06:18 0:05:33 - 0:12:00 0:23:51

7 0:06:20 0:05:49 - 0:12:00 0:24:09

8 0:05:43 0:05:37 - 0:12:00 0:23:20

9 0:05:40 0:05:24 - 0:12:00 0:23:04

10 0:05:29 0:05:26 - 0:12:00 0:22:55

Summa tid(min): 0:51:58 0:49:45 - 2:01:25 3:43:08

Medelvärde(min): 0:05:12 0:04:59 - 0:12:08 0:22:19

Tid per år(timmar): 22:20:44 21:23:33 - 52:12:33 95:56:50

Cykeltider min/st

Insatsbenämning: D
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Bilaga 5 - Rapporterat ordertid 

 

Tabellen ovanför redovisar den rapporterade ordertiden för respektive insats för 2018.    

Bilaga 6 - Producerat antal 2018 

 

 

Tabellen ovanför visar antalet producerade insatser för 2018. 

 

Bilaga 7 - Takttider jämförelse 

 

Tabellen ovanför visar jämförelse av takttider, takttider innefattar den teoretiska takten, 
den teoristeka takten med ställtid samt den genomsnittliga processtakten, sista kolumnen 
utnyttjande grad i %. 

 

Bilaga 8 - Ställ- & föredelningstider 

 

Tabellen ovanför sammanfattar ställtiderna i insatstillverkningsavdelningar samt personlig 
fördelningstid för respektive insats. 

  

Tillgängliga timmar Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Oktober November December Totalt 

A 37,65 16,44 45,52 54,6 31,75 36,42 16,68 59,18 57,37 52,95 59,57 21,52 489,65

B 28,19 14,12 76,12 55,75 33,71 17,29 10,39 103,12 82 72,63 24,03 21,4 538,75

C 179,25 139,6 62,74 147,58 154,89 47,6 88,11 100,14 109,47 118,92 127,63 64,67 1340,6

D 5,32 38,77 77,13 30,65 31,68 35,83 23,48 68,77 29,45 64,79 43,01 6,59 455,47

Totalt 250,41 208,93 261,51 288,58 252,03 137,14 138,66 331,21 278,29 309,29 254,24 114,18 2824,47

Producerat antal Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Oktober November December Totalt 

A 70 0,00 100 130 40 95 40 82 107 101 32 40 837

B 77 70,00 160 97 63 58 2 144 101 115 64 16 967

C 243 203,00 54 144 217 117 153 0 216 144 144 69 1704

D 18 40,00 40 0 40 24 0 10 40 24 37 11 284

Totalt 408 313 354 371 360 294 195 236 464 384 277 136 3792

Insats Teoretisk takt (st/timme) Teoretisk takt med ställ- och fördelningstid (st/timme)Genomsnittlig Processtakt 2018 (st/timme) Utnyttjandegrad

A 4,26 3,25 1,71 53%

B 4,12 3,16 1,79 57%

C 2,58 2,11 1,27 60%

D 2,69 2,08 0,62 30%

 Insatstyp Framtagning av material Utkörning av material Verktygsbyte Totalt Fördelningstid Totalt/batch Batchkvantitet Totalt/St

A 90 10 21 121 55 176 40 4,39

B 90 10 21 121 56 177 40 4,43

C 185 20 22 227 152 379 72 5,26

D 74,5 10 21 106 51 157 24 6,53
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Bilaga 9 - Takttider jämförelse för insats A 

 

Figuren ovanför innefattar ett stapeldiagram på en månadsvis jämförelse mellan de tre 
olika takttider för A2 insats. 

 

Bilaga 10 - Takttider jämförelse för insats B 

 

Figuren ovanför innefattar ett stapeldiagram på en månadsvis jämförelse mellan de tre 
olika takttider för insats B. 
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Bilaga 11 - Takttider jämförelse för insats C 

 

Figuren ovanför innefattar ett stapeldiagram på en månadsvis jämförelse mellan de tre 
olika takttider för insats C. 

 

Bilaga 12 - Takttider jämförelse för insats D 

 

Figuren ovanför innefattar ett stapeldiagram på en månadsvis jämförelse mellan de tre 
olika takttider för insats D. 

 

 

 

 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58

2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11

1.36 1.45

0.86 0.98

1.40

2.46

1.74

0.00

1.97

1.21 1.13 1.07

Ta
kt

 (
st

/t
im

m
e)

Månad

C

teoretisk takt utan ställ Teoretisk takt med ställ Processtakt enligt utfall 2018

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69

2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08

3.38

1.03

0.52

0.00

1.26

0.67

0.00 0.15

1.36

0.37

0.86

1.67

Ta
kt

 (
st

/t
im

m
e)

Månad

D

teoretisk takt utan ställ Teoretisk takt med ställ Processtakt enligt utfall 2018



Bilagor 

 
  
73 

Bilaga 13 - Sammanställning av moment respektive gångsträcka per order 

 

Summan av de olika gångsträckorna per order presenteras i tabellen ovanför, observera 
att tiden som räknats ut per år inte tar hänsyn till tiden för att leta fram truck och andra 
tidsförluster i samband med materialframtagning. 

 

A/40st B/40st C/72st D/24st Medel sträcka per moment

57 57 184 64 91

45 45 81 27 49

52 52 52 52 52

52 52 52 52 52

10 10 10 10 10

0 0 70 10 20

30 30 70 20 38

50 50 50 50 50

6 6 6 6 6

301 301 574 290 367

1,3 1,5 2,7 0,7 Total tid = 6,1 h

0,9 1,0 0,8 0,7 3,5Sparad tid per år

Total sträcka per order (m)

Total tid per år (h)

Framtagning av rotorer i materialförråd

Framtagning av skruvar 

Framtagning av motorer

Framtning av ingående artiklar från materialhylla

Utkörning av färdig pall

Framtagnig av svep

Moment
Insatstyp/Orderkvantitet

Utkörning av emballage

Framtagning av rotorer i mellanlager, rotor

Framtagning av insatsramar från materialföråd
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