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Abstract 

The market’s demand to purchase more cost effective products is continuously 
increasing. The producers are forced to become more efficient and flexible with 
resources to produce high quality products at a low cost in order to maintain or 
increase market shares. With this in mind Isaberg Rapid AB is requesting a project 
to increase efficiency in the assembly cell of hammertackers. The company has 
found in Kaizen-events that there is a potential of efficiency improvements in the 
assembly group that has not been achieved. 

The objective with this paper is to identify the major factors that influence the 
efficiency in the assembly cell for hammertackers. At the same time the project is 
to generate data on new operation times, calculate the number of operators re-
quired in the cell and to implement standardized work instructions. 

The facts and data have been collected by discussions with operators, time studies 
and by filming the operation. A one week Kaizen-event with the operators was 
made, where the selected changes were implemented. The result of the changes in 
terms of efficiency and output were registered. 

The following basic questions are answered in the report. 

 What changes are required to increase efficiency? 

 What are the non-conformity reasons that prevent the group from reach-
ing the production targets? 

 Is there a need for a different set up in the cell? 

In the Kaizen-event, a number of observations were made in the hammertacker 
group and the major wastes were identified. The largest wastes were identified to 
be that materials for packing were too far from the assembly cell, setting times for 
tool changes were long and that the operators’ workload was not in balance. 

 A new layout was made to reduce the distance to packing materials. The height 
and setting of moulds were changed to get faster mould exchange. Operations 
were  introduced to the cell to get a better balance of the workload between oper-
ators. 

The observed interruptions have mainly been due to lack of different raw materi-
als. 

There was no reason to modify the way work was carried out in the cell; never the 
less, some minor adjustments were made. The change with the biggest impact was 
to remind the operators of the factors that affect the productivity most. 

The number of produced products has increased by 21 %, which also gives the 
corresponding efficiency increase. 

The conclusion of this paper is that increased productivity is obtained by identify-
ing and eliminating waste, increasing the participation of the operators and creat-
ing a standardized way of working. 
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Sammanfattning 

Kundens krav på billigare produkter ökar med tiden och ställer i sin tur stora krav 
på att företaget följer med i samma riktning med sin produktion. Att kunna hålla 
en hög flexibilitet gentemot marknadens svängningar och att ständigt sträva efter 
att uppnå hög produktivitet med få resurser och hög kvalitet ger företaget mark-
nadsandelar. Därför efterfrågar Isaberg Rapid AB ett arbete med att effektivisera 
och höja produktiviteten i flödesgruppen för hammarhäftare på Isaberg AB. Före-
taget har erhållit beräknad output från tidigare genomfört Kaizen-event, en för-
bättringsaktivitet, men denna har inte blivit uppnådd. 

Syftet med arbetet är att identifiera de parametrar som påverkar produktiviteten i 
flödesgruppen. Arbetets ska generera underlag till nya operationstider, beräknat 
bemanningsbehov och ta fram ett standardiserat arbetssätt. 

Metoderna som använts för att nå resultatet har varit tidsstudier, filmning och dis-
kussioner med operatörerna. Genomfört ett Kaizen-event som löpte över en 
vecka, och mätningar efter genomförandet. 

Huvudfrågeställningarna som besvaras i rapporten lyder: 

 Vilken förändring krävs för att nå ökad produktivitet? 

 Vad orsakar avvikelser i flödesgruppen som gör att man inte når målen? 

 Finns det behov av att applicera ett nytt sätt att arbeta på? 

I Kaizen-eventet utfördes observationer och identifierade de slöserier som fanns i 
flödesgruppen. Dessa slöserier fanns i form av långa gångavstånd till packmaterial, 
lång ställtid vid verktygsbyte i en maskin och obalans i en av cellerna i flödesgrup-
pen. Ny layout designades och implementerades för att eliminera gångavstånden. 
Ställtiden minskades med hjälp av att ge verktygen samma höjd och centrering. 
Obalansen i ena cellen avhjälptes med att förflytta arbetsmoment från materialför-
sörjaren. De störningar som observerats under perioden har varit materialbrister 
av olika slag. Arbetssättet som redan existerade behövdes en liten modifiering och 
operatörerna blev påminda om vad som påverkar produktiviteten. 

Outputen, beräknad på antalet fysiska produkter som producerats i gruppen, har 
ökat med 21 %, vilket har gett motsvarande produktivitetsökning. 

Slutsatsen av arbetet är att ökad produktivitet erhålls då slöserier identifieras och 
elimineras, operatörerna involveras och det skapas ett standardiserat arbetssätt. 

 

Nyckelord: Effektivisering, Produktivitet, Ergonomi, Kaizen, 
  MUDA, Layout, Standardiserat arbetssätt, Output 
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1 Inledning 
 

Detta examensarbete har utförts som en del i den treåriga Maskiningenjörsutbild-
ning med inriktning Industriell ekonomi och produktionsledning vid Jönköpings 
Tekniska Högskola. Arbetet utfördes på Isaberg Rapid AB med huvudsyftet att 
effektivisera och höja produktiviteten i flödesgruppen för hammarhäftare. Detta 
innebar att analysera nuläget, eliminera slöserier och ta fram ett standardiserat ar-
betssätt. 

 

Figur 1-1: Hammarhäftare (www.Isaberg-Rapid.se) 
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1.1 Företagsbeskrivning 
Isaberg Rapid AB startades av Olle Westlund 1936 i Hestra, vid start hette företa-
get Hestra Celluloid och sportvarubutik, där det geografiskt än idag är placerade. 
Isaberg Rapid AB köptes upp av Esselte under 2010 och de är i dag ett ledande 
företag på marknaden inom häftande hjälpmedel. Idag är de 250 anställda i Hestra. 
Inom företaget är häfthjälpmedlen uppdelade i tre områden såsom kontor, indu-
stri och insatser till kopiatorer. Då Esselte köpte Isaberg introducerades Kaizen på 
företaget. Det är med hjälp av detta verktyg som del av examensarbetet har ge-
nomförts. 
 

1.2 Bakgrund och problembeskrivning 
Isaberg Rapid AB är ett företag som producerar olika varianter av fästanordningar 
där de är ledande på marknaden. De arbetar sedan ett tag tillbaka med Lean pro-
duktion, vilket innebär bland annat att eliminera slöseri i varje värdeskapande ope-
ration och att leverera med konsekvent värde till kunden. I samband med att Es-
selte köpte Isaberg Rapid AB implementerades att arbeta aktivt med Kaizen, vilket 
innebär tidsatta aktiviteter med ständigt små förbättringar. I ett av sina flöden fin-
ner de efter en längre tid att de inte når upp till sin beräknade output. Den förvän-
tade outputen är beräknad i ett tidigare genomfört Kaizen event. Ett event finns 
beskrivet i teoridelen och det kommer användas i rapporten. I hammarflödet 
monteras en av företagets häftanordningar, hammare, med fyra olika varianter och 
därtill ytterligare varierande ingående komponenter och förpackningar. De arbetar 
idag med enstycksflöde i en cell med en spindel som fyller på material till operatö-
ren och de har fyra celler i flödet. Ordet spindel används av Isaberg Rapid AB och 
har betydelsen av att vara materialförsörjare till de produktionsceller som existerar. 
I flödet ingår komponenter som är väl utprovade och personalstyrkan har inte haft 
någon personalomsättning under en längre period. Isaberg Rapid AB är medvetna 
om att deras Standard Work i flödesgruppen inte är fullt uppdaterade. Det kan 
bidra till tidsförluster då det eventuellt uppstår någon form av störning i produk-
tionen. Standard Works gör också att personalen arbetar på samma sätt vilket ger 
jämnare kvalitet. Standard Work är arbetsinstruktioner med eller utan bilder. Vid 
start av examensarbetet arbetar 5,7 personer i hammargruppen och dessa resurser 
fördelas efter den volym som är inplanerad att tillverkas under veckan. Vid under-
skott lånas personal in från annan avdelning på företaget och vid överskott lånas 
istället personal ut. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att hitta och identifiera de parametrar som påverkar 
effektivisering av arbetsmomenten och höja produktiviteten i flödesgruppen. Un-
dersökningen ska inkludera tidsstudie av nuvarande produktion, balansering i pro-
duktionsgruppen, eliminera icke-värdeskapande operationer och slöserier. Att med 
underliggande teorier, datainsamling och analys ge förändringsförslag och genom-
föra de förändringar som är möjliga. 
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Då Isaberg Rapid AB belyser grundproblemet med att flödesgruppen inte når upp 
till sin beräknade output kommer en av frågorna innehålla hur de idag mäter den. 
En av frågeställningarna kommer beröra eventuell applicering av nytt arbetssätt. 
Då flödesgruppen är i aktivt producerande läge finns det möjlighet att undersöka 
och utvärdera om det finns arbetsmoment som är icke värdeskapande. Nedan 
finns de centrala frågeställningarna. 
 

 Hur kan produktionsgruppen balanseras och vilka flaskhalsar finns det? 

 Vilken förändring krävs för att nå ökad produktivitet? 

 Hur beräknas outputen idag? 

 Vad orsakar avvikelser i flödesgruppen som gör att man inte når målen? 

 Finns det behov av att applicera ett nytt sätt att arbeta på? 

 

1.4 Avgränsningar 
Nedan följer de avgränsningar som gjordes för att arbetet skulle bli så effektivt 
som möjligt. 

 Examensarbetet avgränsas till att endast behandla monteringen av ham-
marhäftare. 

 Eventuella orsaker till materialbrister behandlas inte. 

 Då Kanban är planerad att implementeras inom kort på ingående kompo-
nenter kommer inte batchstorlekar beaktas. 
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1.5 Disposition 
Rapportens fortsatta uppbyggnad finns beskrivet nedan. 

 

Kapitel 2-Teoretisk bakgrund. 

Kapitlet innehåller den teoretiska litteraturen som studerats i samband med exa-
mensarbetet. Den teoretiska bakgrunden kopplas samman med syften och fråge-
ställningar och den kommer ge läsaren förståelse för de begrepp och metoder som 
används i rapporten. 

Kapitel 3-Metod och genomförande. 

Följande kapitel innehåller förklaring av valet av att använda Kaizen filosofin och 
hur ett Kaizen-event genomförs i produktion. 

Kapitel 4-Resultat och analys. 

I detta kapitel presenteras resultaten och analys av arbetet. Kapitlet delas in i tre 
delar som startas med MUDA, de slöserier som identifierats och följs sedan av 
Produktivitet och avslutas med Tidsstudier. 

Kapitel 5-Diskussion och slutsats. 

I detta kapitel diskuteras de resultat som examensarbetet har gett. Ordningen i 
diskussionen följer logiken för resultat och analys kapitlet och följs av metoddis-
kussion. De centrala frågeställningarna besvaras och kapitlet avslutas med slutsats 
samt rekommendationer till företaget för fortsatt utvecklat arbete i flödesgruppen. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 
För att ge inblick i ämnet och få förståelse för branschspecifika begrepp kommer 
dessa beskrivas och även metodiken inom Kaizen filosofin. Isaberg Rapid AB an-
vänder sig av Kaizen och har god erfarenhet av den. Den har visat sig vara effektiv 
samt att personalen är bekant med den. Då Isaberg Rapid AB har en positiv erfa-
renhet av metoden och företaget erbjöd resurser till att genomföra ett Kaizen-
event som en del i examensarbetet valdes Kaizen filosofin. Det finns många olika 
metoder att använda sig av vid förändring av processer som till exempel process-
flödesanalys (2.6), då Kaizen är en erkänd filosofi och etablerad på företaget an-
sågs den lämpligast. 
Enligt Olhager (2000) är det en grundsten för varje producerande företag att skapa 
mervärde för kunden. Målet med att ge slutprodukten ett högre värde än vad 
summan av alla de resurser som produktionen kräver ger varje företag i uppgift att 
skapa en så effektiv förädlingsprocess som möjligt vilket bidrar till god lönsamhet. 
I många fall inkluderas även den ekonomiska synvinkeln i ledningens beslutsfat-
tande. 
 

2.1 Inledning till teoretisk bakgrund 
Följande teoretiska bakgrund som finns presenterad i Tabell 2-1 är framtagen för 
att ge en överblick över de metoder och begrepp som använts vid bearbetningen 
av huvudfrågeställningarna som finns beskrivna i syftet. 
 

Tabell 2-1: Teoretisk bakgrund 

 

                      Frågeställning      

Metoder och  
begrepp 

Vilken förändring 
krävs för att nå ökad 

produktivitet? 

Vad orsakar avvikel-
ser i flödesgruppen 

som gör att man 
inte når målen? 

Finns det behov av 
att applicera ett 

nytt sätt att arbeta 
på? 

Produktivitet x     

Effektivitet x x x 

Flexibilitet x x x 

Operationstider x x x 

Processflödesanalys     x 

Flödesgrupp x x x 

Metodstudier x x x 

Ergonomi   x   

Kaizen x x x 

Japanska sjön     x 

Flaskhals   x   

SMED x     

Erfarenhet och inlärning x x x 
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2.2 Produktivitet 
Måttet produktivitet anger förhållandet mellan producerade produkter och de re-
surser som krävs för att åstadkomma dessa. Kvoten av output och input är den 
klassiska definitionen av produktivitet enligt Olhager (2000). Outputen bestående 
av de produkter som levereras ut på lager och input de antal timmar som beman-
ningen arbetat på produkterna för att skapa ett högre värde på produkterna. För 
att påverka produktiviteten i positiv riktning, vilket är en ökad produktivitet, be-
hövs alternativt att outputen ökar med bibehållen bemanning alternativt att mins-
ka bemanning och behålla outputen. 
För att värdera huruvida produktiviteten förändras mäts den oftast med jämförelse 
över en bestämd tidcykel som t.ex. kan vara en månad. Produktiviteten mäts i de 
flesta fall i monetära former och då med värderingar av de bidragande produk-
tionsresurserna. 
Produktivitet kan delas upp i 3 olika grupper med hur de beräknas. Totalfaktor-
produktivitet som omfattar alla produktionsfaktorer. Som till exempel antal pro-
dukter per resurstimme. 
Partiell produktivitet som innefattar outputen dividerad med en enskild faktor. 
Som till exempel antalet hammare per monteringsgruppens timmar. 
Flerfaktorproduktivitet representeras av output per kritisk resurs eller resurser 
som anses samverka. 
Den sistnämnda kan med fördel nyttjas då flera resurser är kritiska eller antas 
samverka i olika steg. 
 
"Ta bort konstgjorda hinder för ökad produktivitet" skriver Grover och J. Ket-
tinger (1998) i boken Business, Process and Change. Ett konstgjort hinder exemp-
lifieras Goldratt & Cox (1984) i boken Målet såsom att produktiviteten kan sänkas 
då redovisningsmetoder som blivit accepterade sänker omsättningen och ökar va-
rulagren. Då dessa metoder är skapade av ledningen och inte är en del i grundpro-
cessen finner vi dem som artificiella hinder. 
 

2.3 Effektivitet 
Ordet effektivitet används som begrepp både inom ekonomi och inom organisa-
tionsteorier. Ur den ekonomiska synvinkeln önskar företagen att vara kostnadsef-
fektiva vilket innebär att hålla låga kapitalbehov och tillverkningskostnader. Här 
finns exempel som ingående materials kapitalomsättning och anläggningskostnad 
för byggnader. För att kunna vara ledande på marknaden inom sin bransch är god 
kostnadseffektivitet ett underlag till att kunna konkurrera om priser. 
Inom organisationen kan effektiviteten brytas ned i ytterligare nivåer och landa i 
detta specifika fall på hammargruppen. Att arbeta effektivt beskriver då hur väl 
resurserna inom gruppen används för att omvandla inkommande material till fär-
dig produkt. 
Det sistnämnda är ett exempel på Olhagers (2000) inre definition på effektivitet. 
För att nå en god inre effektivitet mäts resurskostnaden per producerad produkt 
och detta jämförs över satt tidscykel. Då inputen har den stora verkningsförmågan 
när det gäller att påverka produktiviteten kan organisationen genom rätt samman-
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sättning av inre effektivitet skapa förutsättning till ökad output och ökad produk-
tivitet. Den andra definitionen enligt Olhager (2000) är yttre effektivitet som inne-
bär att "rätt" produkter tillverkas. 
 

2.4 Flexibilitet 
Med flexibilitet menas att kunna anpassa sina resurser efter olika svängningar som 
till exempel orderingång och försäljning men även i kunskap. Kunskapsflexibilitet 
innebär att bemanningens kompetens och förmåga utökas med att kunna arbeta 
inom olika avdelningar på företaget och kunna utföra olika moment inom grup-
pen. Exempel på detta är att kunna montera olika produkter eller utföra verktygs-
byten på olika maskiner. Flexibilitet innebär också att kunna anpassa sig till nya 
marknader och produktkrav, att integrera ett nytt produktionssystem och anamma 
nya teknologier. I en produktutveckling finna nya möjligheter och samtidigt kunna 
återanvända sig av befintliga produkter. 

När det gäller att vara flexibel med resurser kan detta visa sig på att kunna öka och 
minska resurserna i en monteringsgrupp i följd med att produktionsvolymerna 
ökar eller minskar. Då det uppstår materialbrister i monteringsgruppen kan dessa 
balanseras med en ökad bemanning i gruppen och cellen utan att kräva ett skift till 
eller övertid under en kort period som är mycket kostsam för företaget. 

Vid introduktion av nya produkter kan flexibiliteten också bestå av att ställa om 
monteringsceller och produktionsyta. Företaget kan nå en högre flexibilitet med 
till exempel korta omställningstider mellan olika moment i maskiner, bemanna 
monteringsceller med olika mängd operatörer och att ha en mångkunnig personal. 
Flexibiliteten minskar sårbarheten som kan uppstå vid till exempel sjukdom, av-
saknad på order och materialbrister på både intern och extern nivå. 

Flexibiliteten kan delas in i långsiktig och kortsiktig där Olhager (2000) beskriver 
den långsiktiga till att generera bestående produktivitet och lönsamhet och den 
kortsiktiga för att klara av att hålla hög leveransförmåga. 
 

2.5 Operationstider 
Den tid det tar att utföra arbetet från inkommande material tills att material place-
ras på utplatsen kallas operationstid. Denna operationstid utgör grunden för pro-
duktkalkylering och stödjer även planeringen av kapacitetsbehovet. Tiden kan till 
exempel innefatta arbetet vid en maskin eller för en monteringsgrupp. Tiderna 
beräknas och läggs in i system som i sin tur kommer underlätta vid planeringen av 
order och för att ge leveranstid till kund. För att beräkna lön och även för de som 
använder ackord är operationstiden ett gott underlag. Operationstiden innehåller 
den tid det tar att ställa om arbetet till ett visst moment (ställtid) och den tid det 
tar för varje produkt (stycktid). Olhager (2000). 
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Ställtiden är den tid det tar att ställa om i maskinen eller i monteringen för att 
kunna bearbeta nytt material. I en maskin innebär det oftast att byta verktyg eller 
fixtur och i monteringsgruppen till att byta ingående komponenter såsom annan 
färg på handtag eller utformning på förpackning. Shook (2006) beskriver ställtiden 
som den tid som förlöpt efter att sista komponenten av en batch är producerad till 
att nästa batchs förstastycksbit är godkänd. Ställtiderna är mycket varierande bero-
ende på typ av produktion. Inom det egna företaget kan det finnas olika ställtider 
beroende på vilka typer av maskiner eller grupper de har. Ytterligheterna på ställti-
der ligger från några sekunder upp till flera dagar. Denna tid är oberoende på hur 
stora orderna är och för att beräkna ställtiden vid planering är det en fördel för 
företaget att alltid använda samma orderstorlek i produktionen. Minskas ställtiden 
ger det utslag på ett ökat kapacitetsutnyttjande och påverkar även flexibiliteten i 
produktionen till att öka. Olhager (2000). 

Stycktiden är den tid som krävs för att bearbeta varje produkt och kan till exempel 
innefatta en stansning per produkt eller som i monteringsgruppen där flera ar-
betsmoment utförs per produkt. För att beräkna stycktiden för olika moment kan 
olika former av mätning utföras och det finns olika tidsstudier att tillgå. Olhager 
(2000). 
 

2.6 Processflödesanalys 
För att förstå hur en process på företaget är uppbyggd och kunna presentera på ett 
grafiskt sätt är processflödesanalys en metod som kan nyttjas. Det finns då möj-
ligheter till att beskriva och analysera samtliga verksamheter med hjälp av scheman 
och bilder vilket kan vara underlag till eventuella processförbättringar. Grunderna 
till att genomföra en processflödesanalys kan vara olika och därav innefattas analy-
sen olika informationer. En analys kan hjälpa till att kartlägga produktionsförlop-
pet i ett specifikt område, i enskilda operationer men även i de värdeskapande 
processerna. De grundläggande stegen i processflödesanalysen enligt Olhager 
(2000) är följande: 
 

1. Identifiera och kategorisera processaktiviteterna. 

2. Dokumentera processen som helhet. 

3. Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar. 

4. Rekommendera lämpliga processförändringar. 

5. Genomföra beslutade förändringar. 

För att förstå och för att uppdaga potentiella förbättringar bör företaget ställa frå-
gor i varje aktivitet som till exempel Vad? När? Hur? Varför? Vilken tid? På grund 
av? Varför på detta sätt? Finns det andra metoder? 
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För enkelhetens skull används symboler för olika aktiviteter i både scheman och 
diagram, nedan följer några av dem och förklaringar efter. 
       = operation 
       = Transport(till och från arbets- eller lagringsplats) 
       = Kontroll 
       = Lagring 
       = Hantering 
 
Operation är ett moment som utförs där inkommande material förädlas på ett 
eller annat sätt. T.ex. bocka en plåtdetalj eller montera en hammare. En operation 
kan även innehålla ett administrativt arbete så som planering. 
Transport är en aktivitet som inte är värdeskapande och förflyttar material eller 
produkter mellan olika bearbetningsstationer eller till och från lager. 
Kontroll är en aktivitet som efter undersökning verifierar om detaljen eller pro-
dukten är godkänd oftast mot en intern eller extern standard eller ritning. Kontrol-
len kan utföras till exempel genom mätning, vägning, okulär syning eller provning 
av hammarehäftare. 
Lagring består av material, verktyg eller produkter som väntar på att plockas ut för 
nästkommande operation. 
Hantering av produkter eller material som innefattar en kort avståndsförflyttning 
tills att transport tar vid. Ett exempel är att färdig pall med hammare förflyttas 
från cellen till "utplatsen" för gruppen. 
Ovanstående fem moment är de främst förekommande i de olika beskrivningssät-
ten såsom processflödesscheman, materialflödesscheman och layoutflödessche-
man. Olhager (2000). 
 

2.7 Flödesgrupp 
Flödesgruppen baseras oftast på korta genomloppstider, likvärdiga och relativt få 
varianter av produkter. Detta flöde kan skapas utefter ett processflödesschema 
och planeras efter produktgrupp. Till skillnad från den funktionella verkstaden är 
flödesgruppen uppbyggd efter produktens eget flöde och att gruppen innehar 
samtliga operationer för att kunna färdigställa produkten för leverans. 

Då kostnadseffektivitet har högt fokus ställs kravet i flödesgruppen till att ha låga 
kapitalbindningar i form av små batcher, korta genomloppstider och höga voly-
mer. Produkter som har likvärdig montering kan samköras och härmed ökar flexi-
biliteten då gruppen ofta planerar körplanen själva och operatörerna i gruppen kan 
cirkulera på de olika arbetsmomenten. Olhager (2000). 
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2.8 Metodstudier 
För att utforma en god arbetsplats och utnyttja rörelseekonomin optimalt bör en 
metodanalys genomföras. Denna innefattar analys av kroppsrörelser, verktygs och 
maskinutformning, arbetsplatsens utformning, utrustning i form av fixturer och 
handverktyg och syftet blir att finna förbättringar genom nya metoder. 

Rörelseekonomi baseras på följande: 

Kroppsrörelser 

 Arbetsmoment bör kunna utföras av både vänster och höger hand. 

 Detaljer för montering ska vara inom räckvidd och inte innehålla sträck-
ning av kroppen. 

 Eventuell ögonfixering ska ligga i nära anslutning till varandra. 

Arbetsplatsutformning 

 Bestämda platser på maskiner, material och provningsutrustning. 

 Möjlighet till variation av arbetsställning i form av stående och sittande. 

 Materialhyllor i nära anslutning och inga tunga lyft ovanför midjehöjd. 

 Anpassad belysning för arbetsmomentet så reflektion utesluts. 

Utformning av verktyg och utrustning 

 Använda verktyg i högsta mån, t.ex. skruvdragare och fasthållning vid 
borrning. 

 Utnyttja verktygens egen tyngdkraft och rörelseenergi, som till exempel 
borra nedåt då borrmaskinens tyngd nyttjas. Olhager (2000). 

I Kaizen arbetet inkluderas förenklingsarbete där flödesmetoden anammas och 
frågorna som ställs under tiden som följer 

 Innehåller arbetet någon onödig operation som kan elimineras eller bytas 
ut? 

 Finns möjlighet att sammanföra olika arbetsmoment i ett? 

 Kan arbetet utföras i annan följd och standardiseras? 

 Kan SWIP (standard work in progress) införas? 

SWIP innebär att operatörens väntetid vid en automatmaskin elimineras. Då ope-
ratören kommer till automatmaskinen placeras den nya produkten i maskinen 
samtidigt som den färdigbearbetade tas ut och operatören kan fortsätta i sitt arbe-
te. Den nyligen placerade produkten är färdigbearbetat nästa gång operatören 
kommer till maskinen igen. Imai (1997). 
 

Rother & Shook (2005) har presenterat att de viktiga parametrarna i metodstudier 
till att vara cykeltid, ställtid, takttid och värdeskapande tid. 
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Cykeltiden är den tid det tar att förädla produkt i en process till exempel en ham-
mare i monteringsgruppen. Den innehåller de arbetsmoment som en operatör i 
hammargruppen utför innan hammaren packas. 
Takttid är kvoten av Den tillgängliga arbetstiden och Kundernas produktbehov 
under en dag. 
Den värdeskapande tiden är den tid då värde adderas till produkten och som kun-
den är villig att betala för. Som exempel är fastmontering av hammarvikt. 
Ställtiden är beskriven i tidigare kapitel. 
 

2.9 Ergonomi 
I detta examensarbete har ergonomin följt med i form av beaktande då detta är en 
parameter som påverkar såväl effektivitet som produktivitet. 
 
Ordet ergonomi härleds från grekiskan ergo (arbete) och nomos (lag). Att skapa 
och framhålla ett gott arbetsklimat och med lämpliga arbetsställningar genererar 
god hälsa och välmående. Dessa viktiga faktorer inverkar på motivation och pro-
duktivitet. För att få en god grund till arbetsplatsens utformning bör utvärdering 
av nuvarande plats och arbete analyseras för att därefter ge förslag på nya lösning-
ar. Implementera lösningarna och utvärdera igen för att få ett så stort genomslag 
som möjligt. 
 
Definition av mänskliga faktorer och ergonomi enligt Helander (2007) följer ned-
an 

 Överväga miljömässiga och organisatoriska begränsningar. 

 Använd kunskap om mänskliga förmågor och begränsningar. 

 För utformning av systemet, organisationen, arbetet, maskinen, verktyget 

eller produkt för konsumering. 

 

Figur 2-1: Börvärden för ergonomiskt synfält. (www.Humanics-es.com) 

 

http://www.humanics-es.com/
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Figur 2-2: Riktvärden för mänsklig ergonomi. (www.gefaehrdungsbeurteilung.de) 

 

 

Figur 2-3: Börvärden för arbetsyta. (www.gefaehrdungsbeurteilung.de) 

 

http://www.gefaehrdungsbeurteilung.de/
http://www.gefaehrdungsbeurteilung.de/
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Figur 2-4: Visar en tabell som kan vara hjälpmedel vid klassificering av arbetsmo-

ment. (www.Prevent.se) 

2.9.1 Antropometri 

Antropometri är en gren inom ergonomi som hanterar variationer i kroppsstorlek, 
kön och genetik. Män är igenomsnitt 13 cm längre än kvinnor, även i samtliga öv-
riga kroppsmått är männen större. Utvärdering av arbetsplats bör beakta de olika 
personerna vid arbetsplatsen och utvärderas efter deras storlek. För att förenkla 
kan höj och sänkbara bord och stolar användas. Även kontinuerlig rotation av 
arbetsmoment gynnar personalen. Helander (2006). 
 

http://www.prevent.se/
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2.9.2 Arbetsmoment 

I ett arbetsmoment ingår alla de moment som operatören utför under dagen. Som 
till exempel att montera, placera, lyfta, rotera, skjuta på och vika kapsel. Dessutom 
finmotorik i form av att passa mutter i fixtur, trycka, handkramande moment, 
handvinklande moment och kroppsböjning. Helander (2006). 
 

2.9.3 Ljud, oljud och vibration 

"Oljud är det mest påträngande av allt avbrytande. Inte bara avbrytning utan också 
störning i sitt tänk". Arthur Schopenhauer (1788-1860). 
 
Inom ergonomi och arbetsmiljön ingår hörseln. Hörseln påverkas både av ljud 
och av oljud där skillnaden ligger i att ljud kan uppfattas som positiv eller negativ 
beroende på hur och när vi får informationen medan oljud omnämns som icke 
önskvärda ljud. Exempel på ljud är musik och muntlig konversation och oljud är 
hammarhäftarnas provning av klammer. Oljud påverkar oss människor genom sin 
frekvens, styrka och längd. Oljud har även en negativ inverkan på prestation och 
produktivitet och kan orsaka nedsatt hörsel. Oljud uppfattas som irriterande och 
att vara störande i muntlig konversation. Det finns två typer av hörselskador, kon-
duktiv och neural hörselnedsättning, som kan orsakas av oljud. Helander (2006). 
 

2.10 Kaizen 
Kaizen är en Japansk filosofi om att göra om något till det bättre. 
”Kai” som betyder ta isär och göra nytt och ”Zen” som betyder att tänka på att 
hjälpa andra. 
 
Vid implementering av Kaizen på ett företag finns krav på förståelse för följande 
begrepp enligt Imai (1997). 

 Kaizen och ledning. 

 Process kontra resultat. 

 Följa PDCA/SDCA, se förklaring nedan. 

 Sätta kvalitet först. 

 Basera på data. 

 Behandla nästa process som kund. 
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Kaizen event: Är en tidsatt förändrings och problemlösnings aktivitet. Ett event 
inkluderar hela organisationen i olika utsträckning. I eventet ingår fem till åtta per-
soner i två till fem dagar där syftet med eventet är klart och tydligt. Upplägget av 
eventet kan beskrivas med de åtta följande stegen. 

1. Välj ut ett potentiellt förändringsobjekt. 

2. Bli införstådd i nuläget och sätt önskat mål för aktiviteten. 

3. Undersök och identifiera grunden till problemet. 

4. Ge lösningsförslag. 

5. Implementera de lösningsförslag som förväntas fungera. 

6. Analysera effekten. 

7. Dokumentera och standardisera lösningen. 

8. Granska och godkänn arbetet. 

De åtta stegen och delmomenten finns mer utförligt beskrivna i Tabell 3-1 samt 
Tabell 5-1 som även innehåller egna erfarenheter. 
 
Gemba: Ett Japanskt ord med betydelse "aktuella platsen", som numera används 
av betydelsen "arbetsplatsen". Platsen där produktens värdeskapande tid är defini-
erad. 
 
Kanban: Ett kommunikationsverktyg som är kopplat med JIT-systemet och invol-
verat i produktion med batchning. Kanban, som betyder "skylt" på Japanska, som 
är kopplad till ett antal produkter som skall produceras, vägleda leverans och som 
sedan går tillbaka till sitt ursprungsläge och väntar på ny order för igångsättning. 
 
Mizusumashi: Ett japanskt ord som översätts till engelska med material hanterare 
och till svenska är översättningen skräddare. Schook (2008) förklarar begreppet 
med att materialhanteraren ska förse operatören med material utan att störa opera-
törens värdeskapande arbete. Isaberg Rapid använder sig av ordet spindel i sin 
organisation. 
 
MUDA: Det Japanska ordet för "slöseri" som innehåller ett stort omfång av akti-
viteter, med motsats till värde, som existerar i produktion. MUDA eliminering 
sammanfattas med att förbättra med sunt förnuft till låg kostnad. 
 
Enstycksflöde: Endast en produkt i taget följer process till process för att minime-
ra MUDA i JIT-systemet. 
 
PDCA: Plan- Do- Check- Act, är grundstegen till att generera ständiga förbätt-
ringar. 
 
QCD (Quality, Cost, Delivery): Kvalitet, kostnad och leverans är det ultimata må-
let för företagsledningen. När de klarar uppnå QCD bidrar det till att gynna både 
kundens önskemål och gemensam framgång. 
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Kvalitet: Kvalitet är kopplat till produkter eller tjänster som levereras till kunderna. 
Med kvalitet innefattas överensstämmelse enligt specifikation och ritning och att 
uppfylla kundens önskemål. I ett vidare perspektiv omfattar kvalitet även arbets-
platsutformning, leveransprecision och service på eftermarknaden. 
 
SDCA: Standardize- Do- Check- Act. Grundstegen för att följa statusen av nulä-
get. 
 
Standard Works: Detta är instruktioner som innehåller det bästa sättet att utföra 
arbetet på. Dessa Standard Works ett hjälpmedel för den anställde att kunna utfö-
ra sitt arbete och uppnå fullgott resultat. De ska placeras vid varje arbetsstation 
och kan innehålla både skriftligt och bildlig information och i vissa fall även tid-
sättningen. 
 
"För att upprätthålla en status av världsklass inom Kaizen bör andra stora system 
inrättas i organisationen först. Exempel på dessa lyder TQC (total quality control), 
JIT (just in time - produktionssystem), TPM (Total Productive Maintenance), Po-
licy deployment (Hanshin planning), Förslagsverksamhet och smågrupps verk-
samhet". Imai(1997). 
 

2.11 MUDA 

 

Figur 2-5: Egen design av de sju + ett slöserier. 
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Enligt kaizen finns det sju + ett slöserier (MUDAs). Då sju är ett lyckotal i Japan 
har det sista MUDA blivit "+ ett" i ordningen. 

1. MUDA av överproduktion. 

2. MUDA av lager. 

3. MUDA av omarbete. 

4. MUDA av onödiga rörelser. 

5. MUDA av överarbete. 

6. MUDA av väntan. 

7. MUDA av transporter. 

+ ett: MUDA av outnyttjad kreativitet från anställda. 

MUDA av överproduktion är vanligt för att skydda sig mot eventuella stop såsom 
oförutsedda maskinfel, materialbrist eller personalbrist. I enlighet med JIT-
systemet är det lika illa att producera för tidigt som att ligga efter med produktio-
nen. Att alltid producera mer än orderantalet gömmer de verkliga problem som 
eventuellt uppstår. Enligt Imai (1997) klassas överproduktion som det absolut 
största slöseriet av dem alla. 
 
MUDA av lager återfinns såsom färdigprodukter på lager, produkter i arbetet 
(PIA) mellan operationer. Även ingående komponenter eller leveranser som åter-
finns i lagret som inte är värdeskapande. Slöserierna finns då i att dessa produkter 
ockuperar utrymme, kräver eventuellt truckar för transport, är i behov av ett dato-
riserat lagersystem och dessutom mänskliga resurser för administration. Att sänka 
lagren till att fungera i JIT-systemet synliggör de eventuella problem som uppstår 
och då kan elimineras. 
 
MUDA av omarbete/kassation. En orsak kan vara att designen av en produkt kan 
vara svår för produktion att producera och det skapas många justeringar innan 
produkten släpps på marknaden. Automatmaskiner som åstadkommer felaktiga 
detaljer och inte stoppas i tid kan producera åtskilliga felaktiga produkter innan 
maskinen stoppas. Dessa detaljer kan eventuellt omarbetas eller slängas och båda 
lösningarna landar på slöseri av material, maskintid och produktionstid. 
 
MUDA av onödiga rörelser. Detta innebär sammantaget alla de mänskliga rörelser 
som inte ger produkten något värdeskapande. Här återfinns att en operatör går 
mellan olika stationer vilket inte räknas som värdeskapande. Även tunga lyft och 
att bära objekt bör elimineras för att de inte är värdeskapande adderat med att det 
påfrestar operatören. 
 
MUDA av överarbete. Oskäligt långt tillvägagångssätt, improduktivt slående av 
press, och gradning av detalj är exempel på överarbete. Kan operationen elimine-
ras alternativt byggas samman med tidigare eller nästkommande operation mins-
kas överarbetet. 
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MUDA av väntan. Då en operatör står med tomma händer eller när en operatör 
väntar på en annan operation är detta slöseri. Vissa är svåra att upptäcka i en pro-
cess medan andra är enkla att uppfatta och relativt enkla att lösa. 
 
MUDA av transport. Här inkluderas all sorts transport som används i Gemba så-
som handtruckar, gaffeltruck och transportband. Trots att transport är en väsent-
lig del av operationen genom att flytta material har den inget värdeskapande. Eli-
minering av avståndet mellan de olika operationerna och produktionsflöden efter-
frågas. Imai (1997). 
 

2.12 Japanska S:n 
Filosofin av de fem Japanska S:n för god hushållning inom Kaizen är följande ja-
panska ord: 

1. Seiri (sortera): Särskilja nödvändiga och icke nödvändiga detaljer i Gemba 

och kassera den sistnämnda. 

2. Seiton (räta ut): Ordna detaljerna efter ovanstående nödvändighet. Högst 

placeras först och så nära den funktionella platsen för behov. 

3. Seiso (skura): Renlighet på arbetsplatsen och av maskiner är högt krav. 

4. Seiketsu (systematisera): Utöka renligheten och genomför med jämna mel-

lanrum de tre första punkterna. 

5. Shitsuke (standardisera): Bygg in personlig disciplin av städning och få det 

till en vana att tänka i 5S och skapa en standard. Imai (1997). 

Enligt Imai (1997) har de fem gyllene reglerna för att hantera "Gemba" grundats 
av att ledningen har krav på sig att befinna sig på plats och skapa en effektiv pro-
duktion istället för att sitta på kontoret långt ifrån verkligheten. 
Reglerna lyder: 
 

1. Om problem uppstår, bege dig till Gemba direkt. 

2. Inspektera de problem eller felaktigheter som uppstått. 

3. Besluta om tillfällig åtgärd på plats. 

4. Identifiera grundorsaken till problemet eller felaktigheten. 

5. Standardisera arbetet för att undvika att samma problem kan uppstå igen. 

 

2.13 Japanska sjön 
"Japanska sjön" är ett begrepp som uppkom inom TPS, Toyota Production Sy-
stem. Begreppet förklaras med att problem kan döljas med höga vattennivåer som 
exemplifieras som stora buffertar, överproduktion och höga lagernivåer. När dessa 
nivåer sänks synliggörs de verkliga problemen och dessa kan i sin tur elimineras. 
Olhager (2000). 
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2.14 Flaskhals 
I ett produktionsflöde där det finns flera stationer av olika slag och deras opera-
tions tid är olika kan den som har längst cykeltid klassificeras som flaskhals. Mate-
rialet från de stationer som är placerade före flaskhalsen blir buffrat och lagervär-
det ökar genom att de hamnar i PIA. Exemplifiering av detta finns beskriven ge-
nom ett scoutläger i boken Målet skriven av Goldratt & Cox (1986). På scoutlägret 
ska de ta sig från punkt a till punkt b och under denna vandring uppstår problem i 
form av att scouterna går i olika takt. En av dem går mycket långsamt och när 
denne scout går längst bak halkar han efter ett kort tag. När han placeras i mitten 
sträcks ledet ut och andra halvan av ledet halkar efter. När han går längst fram 
bildas det kö bakom honom. De försöker hjälpa scouten med att lyfta av honom 
packningen som fördelas på de andra scouterna och detta hjälper till stor del men 
löser inte allt. Detta scenario kan appliceras på produktionen där den maskin som 
bildar kö kan utläsas som flaskhals och bör undersökas. 
 

2.15 SMED 
SMED (Single Minut Exchange of Dies) är en metodik som används vid ställ för 
att minska icke värdeskapande aktivitet och för att öka den värdeskapande tiden. 
Grunden bygger på att identifiera de olika momenten i ett ställ och sedan klassifi-
cera dem till att vara interna eller externa moment. De interna innehåller de mo-
ment som utförs då maskinen inte är i ett producerande läge och de externa då 
maskinen samtidigt producerar. Försök sedan minska den tid som inte är värde-
skapande tid och därefter försöka flytta momenten från interna till externa. Sedan 
bör om möjligt samtliga moment minimeras. Shook (2006) 
 

2.16 Erfarenhet och inlärning 
Vid montering minskar tiden för att utföra en operation eller moment med opera-
törens erfarenhet. Detta bidrar till att kapacitetsbehovet minskar med tiden. Upp-
lärning och inkörning delar Olhager (2000) in den manuella inlärningsfasen i där 
upplärning innebär antingen praktisk eller teoretisk inlärning av nytt arbete som 
inte utförts tidigare. Inkörning omfattar det praktiska arbetet som inleds och an-
passas till arbetsmomentet. Nästkommande fas benämns som upparbetningsfasen 
och under denna fas kan stycktiden reduceras successivt. Då nya produkter eller 
arbetssätt introduceras skapas ny fas men gäller det byte av en ingående kompo-
nent faller arbetet på erfarenhetsmässig fas. Figur 8 visar en erfarenhetskurva som 
är exponentialfördelad där kan utläses att effekten är störst vid starten som mot-
svarar ny introduktion av en produkt. Ju fler produkter som monteras resulterar i 
lägre procentuell förbättring. 
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Figur 2-6: Erfarenhetskurva med 80 % - takt. Olhager (2000)
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3 Metod och genomförande 
 
I detta kapitel beskrivs de metoder och aktiviteter som använts för att genomföra 
examensarbetet. 
 

3.1 Inledning av metod och genomförande 
Isaberg Rapid AB använder sig av Kaizen metodiken och har god erfarenhet av 
den. Den har visat sig vara effektiv samt att personalen är bekant med den. Då 
Isaberg Rapid AB har en positiv erfarenhet av metoden och företaget erbjöd re-
surser till att genomföra ett Kaizen-event som en del i examensarbetet valdes Kai-
zen filosofin. Ett Kaizen-event består av åtta steg samt ett antal delmoment som 
finns beskrivna med kommentarer nedan i Tabell 3-1. 

Tabell 3-1: Visualisering av de åtta steg i ett Kaizen-event kopplat med genomförande 

och eventuell använd metod och varför. 

De åtta stegen i ett Kaizenevent Genomförande och ev. 
metod 

Varför 

1. Välj ut ett potentiellt föränd-
ringsobjekt Hammargruppen. 

Isaberg Rapid AB föreslog 
hammargruppen. 

2a. Bli införstådd i nuläget  Observation och diskussion. 

Observera flödet i hammar-
guppen idag samt söka för-
bättringar. 

  Tidstudie och datainsamling. 
Ta del av cykeltider, output 
och produktivitet. 

2b. Sätt önskat mål för aktiviteten Ny layout. 

Minska slöseri med gångav-
stånd och öka överskådlig-
heten. 

  Ökad produktivitet. 
Visualisera effekten av för-
bättringar. 

  Upprätta Standard Works. 
Underlätta arbetsrutin för 
personal. 

3. Undersök och identifiera grun-
den till problemet 

Tidsstudie med klocktagning 
och videofilmning. 

Få underlag till identifiering 
av problemet. 

 
Diskussion. 

Ta del av erfarenhet och 
involvera personal. 

4. Ge lösningsförslag Standardiserat arbetssätt. 
Upprätthålla enlighet i ar-
betssätt och jämn kvalitet. 

  Ny layout. 
Tydlig överblick och kortare 
avstånd. 

  Balansering i cell A19. Tidsslöseri av operatör. 

  Arbetsflöde i cell A54. 
Följa produktens arbetsflö-
de . 

  
Ställtidsreducering i maskin 
för förmonteringsarbeten. 

Minska icke värdeskapande 
tid. 

5. Implementera de lösningsförslag 
som förväntas fungera. Standardiserat arbetssätt. 

Visualisera bästa arbetssät-
tet. 

  Ny layout. 
Tydlig överblick och kortare 
avstånd. 
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  Balansering i cell A19. Minska tidsslöseri i cell. 

  Arbetsflöde i cell A54. 
Följa produktens arbetsflö-
de och sänka tidsvariation. 

  

Ställtidsreducering i maskin 
för förmonteringsarbeten. 
SMED. 

Minska tidsslöseri i verk-
tygsbyten. 

6. Analysera effekten 
Tidsstudie med tidtagning 
och filmning. 

Kunna jämföra nya och 
gamla cykeltider. 

  
Jämföra utfallet. Samla in 
utfall på output. Få ett värde på effekten. 

7. Dokumentera och standardisera 
lösningen Skapa Standard Works. 

Enkel visualisering av ar-
betsmoment. 

8. Granska och godkänn arbetet. Utvärdera utfallet. Se helhetsförändringen. 

  
Utvärdera produktivitetsför-
ändringen. 

Mäta produktivitet efter 
implementering av nya cy-
keltider.  

 

3.2 Kaizen-event 
Ett Kaizen-event innebär att ett team om fem till sju personer från olika avdel-
ningar inom företaget sätts samman under tre till fem dagar för att med fokuserat 
arbete nå de klara och tydliga målsättningar som satts av ledningen. Tidsbegräns-
ningen uppskattas och målsättningen sätts av uppdragsgivaren som på Isaberg 
Rapid AB består av verkställande direktör, värdeflödeschef eller KPO (Kaizen 
Promotion Officer). På Isaberg Rapid AB innehåller deras tidsatta aktiviteter 
bland annat tidsstudie, tidtagningar, videoupptagning, intervjuer, skapa Standard 
Works, SMED och 5S. Som teamleader är det då viktigt att sätta sig in i de satta 
målen för eventet och ge teamet förslag på vilka metoder som skulle kunna ge 
bästa resultatet för att nå dessa mål. Med resurser tillsatta från företaget genom-
fördes ett Kaizen-event i examensarbetet under en vecka. I detta event arbetade 
examensförfattaren som teamleader och denne satte upp de mål för veckan som 
skulle uppnås. Målen var att utforma en ny layout och implementera den, upprätta 
Standard Works och öka produktiviteten. 

För att underlätta för examensarbetets event samlade teamledaren in aktuella mät-
värden genom tidsstudie i förväg. Det gav förutsättningar för att kunna implemen-
tera förändringar under eventet och som Liker (2004) skriver ska det ”Enligt To-
yota skall en förändring ske välgrundat men implementeras snabbt”. Teamledaren 
valde att klocka de olika arbetsmomenten som utfördes i cellerna och delade upp 
dem mellan operatörer och spindelarbeten. Med dessa mätdata som underlag sat-
tes målen för det kommande eventet. I samband med observationerna hölls en 
öppen dialog och diskussion med flödesgruppen. Detta med tanke på att det är 
viktigt i förändringsarbete att låta gruppens synpunkter komma fram och tas tillva-
ra som Bakka, Fivelsdal, Lindkvist (2006) skriver. Med mätdata och identifiering 
av slöserier tog teamledaren med sig lösningsförslag in i eventet. Dessa kunde se-
dan i eventet bli implementerade för att direkt i nästa steg utföra uppmätning av 
effekten. 
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Vid eventets start var det teamledarens uppgift att sätta in medlemmarna i vad 
som förväntades av teamet under veckan och strukturen på arbetet. De krav som 
ställdes på teamet för att uppnå målen presenterades. För att följa Kaizens mål-
sättning med att lösa problem gick teamet ut till den aktuella platsen, "Gemba", 
för förändringsarbetet, i detta fall flödesgruppen för hammarhäftare. För att få 
teamets medlemmar att förstå hur strukturen av arbetet i flödesgruppen var i nulä-
get gav teamledaren de andra medlemmarna möjlighet till att observera det pågå-
ende arbetet. Efter detta kunde teamet diskutera olika förslag på en ny layout med 
hjälp av den information teamledaren sedan tidigare samlat in. Idéerna värderades 
utefter materialflödesfrekvens, minskat avstånd mellan operationer, minskat gång-
avstånd för spindeln och ergonomin för både operatör och spindelarbete. Idéerna 
simulerades på ett så verklighetstroget sätt som möjligt med fysiska bord och sto-
lar för att värdera cellerna ur ett utrymmesmässigt perspektiv. 

Vid verkställande av den nya layouten hölls en dialog med flödesgruppens styran-
svarig. Med god flexibilitet flyttades cell efter cell som i samma ordning kunde tas i 
bruk inom kort tid för att i minsta möjliga mån störa produktionen av produkter. 
De kunde med kort varsel avbryta arbetet i ena cellen för att fortsätta i nästa. 

Efter att layouten var implementerad var det återigen läge att samla in mätvärden 
på såväl operationsmoment såsom spindelns tidsåtgång och genomföra en del 
förbättringsförslag som uppkommit genom observationer både före och under 
Kaizen-eventet. Då sjukdomar drabbade en del teammedlemmar under eventet 
fick nästa steg med att analysera effekten av förbättringar skötas av teamledaren 
efter att eventet var avslutat. 

Varje dag presenterade teamledaren för uppdragsgivare och de från företaget som 
hade intresse av att följa projektet. Här avhandlas vad som arbetats med under 
dagen, eventuella hinder för fortsatt arbete, vad som planeras nästkommande dag 
och hur långt de kommit på väg mot de satta målen. Detta presenteras genom ett 
Kaizen Workshop Target Sheet, ett dokument som innehåller de satta målen i siff-
ror. Teamledaren fick i sin tur feedback på om arbetet flöt på som förväntat med 
teamet och fick råd och tips för att kunna gå vidare. 

Veckan avslutades med en presentation av det arbete som teamet utfört under 
veckan. Syftet med presentationen var att visa åhörarna fysiskt den nya layout som 
verkställts och värderingarna som låg till grund för skapad utformning. Denna 
muntliga presentation filmades för dokumentering av företaget och genomfördes 
av teamledaren. Efter detta presenterades återigen vad som genomfördes under 
veckan, vilka idéer som kommit upp och vilka förbättringar som blev implemente-
rade. Även de förslag som inte hann genomföras placerades på en långsiktig-lista. 
På denna lista samlas de åtgärder som av olika orsaker inte hinner genomföras 
under veckan och datum då dessa ska vara klara sätts tillsammans med den som är 
ansvarig för respektive område. För att involvera samtliga i teamet fördelades 
denna presentation mellan teammedlemmarna. Teamledaren tackade sedan för 
förtroendet och sina teammedlemmar för den gångna veckan. 
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3.3 Insamling av empiri 
All grundläggande mätdata har utförts i flödesgruppen under pågående arbete. 
Gruppen har varit tillmötesgående och flexibel för att underlätta arbetet i högsta 
möjliga mån. Med hjälp av gott samarbete med gruppens individer har det kunnat 
tas tider på de olika arbetsmomenten som utförs i gruppen vid lämpliga tider utan 
att störa produktionen. Då en av avgränsningarna innebar att inte fördjupa sig i 
eventuella materialbristers uppkommande grundades all mätning på att det alltid 
fanns komponenter vid monteringen. Formulären Time Observation Form, Stan-
dard Work Combination Sheet, och Standard Work Sheet har använts genom hela 
arbetet. Benämningarna är olika då Esselte skapat egna som är något modifierade 
och benämnda annorlunda. Se bilaga 1-4. 
 

3.4 Videoupptagning 
Filmning av pågående arbete utfördes efter kommunikation med de anställda så 
att de var införstådda i vad filmerna skulle användas till. Upptagningen skedde på 
befintlig plats och under pågående arbete. Detta gav möjlighet till att i efterhand 
analysera de olika arbetsmoment som utfördes och tidsätta de moment som var 
korta, vissa moment var på någon sekund. De insamlade filmerna har även an-
vänts som ögonblicksbilder och underlag till Visual Standard Works. Ur filmerna 
har det dessutom hämtats en del av de bäst repeterbara tider som också användes 
till att beräkna cykeltiderna. 
 

3.5 Diskussioner med personal 
Vid start av projektet var det viktigt att få förståelse för hur arbetet var strukture-
rat i flödesgruppen, även få en helhetssyn för samtliga olika arbetsmoment, därför 
intervjuades personalen i form av diskussioner under pågående arbete. Personerna 
arbetar i gruppen och har god erfarenhet av det dagliga arbetet och även de mo-
ment som inte sker så ofta. Det förekom moment som inte hanterades dagligen 
och moment som var svåra att uppfatta av en utomstående kunde fångas upp med 
diskussioner. Då det krävdes information om planering, orderstorlek och inköps-
artiklar till flödesgruppen kontaktades de ansvariga till respektive områdena. 
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4 Resultat 
 
Detta kapitel presenterar de resultat som arbetet har gett. Outputen som har kun-
nat mätas efter implementering av nya cykeltider. Cykeltiderna har formats efter 
observationer som gjorts i hammarhäftarnas flödesgrupp efter layoutförändring 
och eliminering av slöserier på Isaberg Rapid AB. Kapitlet är uppdelat i tre delar 
med de MUDA som identifierats som start vilka ligger till grund för de resultat 
som presenteras i de två efterföljande delarna Produktivitet och Tidsstudie. Analys 
finns i anslutning till varje del. 

Då examensarbetet genomfördes var bemanningen i hammargruppen 5,7 personer 
där fördelningen mellan operatör och spindel varit beroende på vilken produkt 
och packning som producerades. 

 

4.1 MUDA, Slöserier 
De olika MUDA som observerades i flödesgruppen identifierades och presenteras 
nedan. 

 Långa gångavstånd för spindeln vid materialförsörjning. 

 Obalans i A19-cellen när två operatörer arbetat där. 

 Ostrukturerat arbetsflöde i A54-cellen. 

 Långa ställtider. 

 Tillrättande av defekt produkt av operatören. 

 Väntan på material. 

 

4.1.1 Analys av MUDA 

De MUDA som kunde identifieras skulle till största möjliga mån elimineras. Då 
MUDA påverkar effektivitet och produktivitet i flödesgruppen lades dessa till 
grund för de förändringar som behövdes för att minska slöserierna. Det slöseriet 
som klassas som det värsta, överproduktion, förekom inte i hammargruppen. 

 

4.2 Produktivitet 
Produktiviteten mäts med kvoten mellan output och input. De resultat som pre-
senteras är baserade på utfallet i A19 cellen där fokus ligger då detta är den cell 
med högst volym. Mätning, efter implementering av nya tider och arbetssätt, har 
bara kunnat utföras under en dag där avvikelser inte har registrerats. 
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4.2.1 Resultat av produktivitet och output 

Tabellen nedan visar hur resultatet blivit i cellen för A19 hammare som kunnat 
undersökas efter implementeringen av de nya cykeltiderna. På grund av avvikelser 
i form av yttre materialbrister var det svårt att få ett resultat under längre period. 
Produktivitetsmåttet är kvoten av Antal producerade produkter dividerat med An-
tal arbetade timmar multiplicerat med antal personer. Resultatet som presenteras i 
Tabell 4-1 är utfall från normal produktion före och efter förändring med samma 
antal operatörer samt utrustning. Med förändringarna har outputen ökats från 560 
till 698 hammare vilket är efter beräkning med produktivitetsmåtten som beskrivs 
i Tabell 4-1 ((41-34)/34)*100=21 % produktivitetsökning. 
 

Tabell 4-1: Visar produktiviteten före och efter implementering av nya cykelti-

der. 

A19 Hammare 
Antal produce-
rade 

Antal 
(h) 

Antal opera-
törer 

Antal Spind-
lar Produktivitetsmått 

Produktivitet 
före 560 5,5 2 1 34 

Produktivitet 
efter 698 5,5 2 1,08 41 

 
Figur 4-1 visar ett diagram med jämförelse på outputen före och efter implemen-
teringen av nya cykeltider. Med de nya cykeltiderna har den planerade outputen 
höjts med 35.7 %. Utfallet som kunnat mätas efter implementeringen av tiderna 
och som jämförts med en tidigare likvärdig dag vilken är mätt under en dag utan 
några avvikelser, i form av materialbrister, har ökat med 21 %. I diagrammet kan 
också utläsas att den 21 mars var outputen högre än planerat. 
 

 

Figur 4-1: Diagram över planerat och verkligt utfall i A19 cellen. 
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Tabell 4-2 nedan visar i både antal och procent hur den outputen är nådd. Detta är 
en ögonblicksbild en dag efter att de nya tiderna implementerades och inkluderar 
5,5 timmar som inte har haft några avvikelser i form av yttre påverkan. 
 

Tabell 4-2: Tabellen visar planerat antal A19 hammare, verkligt utfall och hur 

stor procentdel som uppnåtts. 

A19 Hammare Minuter Antal planerat Verkligt utfall Uppnått mot planerat 

  60 133 130 98 % 

  60 133 130 98 % 

  40 89 83 93 % 

  50 111 105 95 % 

  60 133 130 98 % 

  60 133 120 90 % 

Total summa 330 732 698 95 % 

 

4.2.2 Analys av produktiviteten 

Mätningen som resultaten är baserade på är andra dagen efter att de nya tiderna 
implementerades. De utfall som kunnat observeras i A19 cellen visar att de till  
95 % når upp till den nya outputen vilket visar att den är rimlig. Det är A19 cellen 
som har den högst beräknade outputen och som det fokuseras på mest. I de andra 
cellerna har det varit fler avvikelser som bidragit till att det inte funnits tillförlitligt 
resultatunderlag. 

 

4.3 Tidsstudier 

I detta kapitel presenteras de nya cykeltiderna som implementerats och hur det 
står i jämförelse med takttiden och de aktuella cykeltiderna. Ställtiden som reduce-
rades på ett av verktygen. Balansering i cell A19, flödesförbättring i cell A54, lay-
outförändringen och Standard Works. 

 

4.3.1 Cykeltider och takttider 

Cykeltiderna är beräknade utefter modellen som används på Isaberg Rapid AB. 
De byggs upp av de bäst repeterbara tiderna för varje arbetsmoment och därtill 
adderas en procentuell fördelningstid. Nedan diagram, Figur 4-2, visar resultatet 
av de nya implementerade cykeltiderna i A19 hammarhäftare. I diagrammet kan 
utläsas att det finns behov av att vara två operatörer i cellen för att nå takttiden 
men att behovet inte finns för hela dagen. 
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Figur 4-2: Diagram över A19 häfthammares cykeltid och takttid. 

 
Cykeltiden före förändringen var 36,8 sekunder för operatör 1, med de elimine-
ringar av slöserier som gjordes kan dock bara 1,4 sekunder räknas som cykeltids-
reducering. Delarna av cykeltidsreduceringen finns beskriven i Tabell 4-3 och 
kommer att diskuteras i resultatdiskussionen. 
 
Tabell 4-3: Tabellen innehåller de tidsatta eliminerade slöserierna i A19 cellen 

Sänkt cykeltid i A19 (sekunder per produkt)     

Moment Hela cellen Operatör 1 Kommentar 

Minskat gångavstånd för spindel 0,3   

Väntan på material 0,2 0,2 Uppskattad 

Balansering i cell 3   

Tillrättande av defekt detalj 0,2 0,2 Uppskattad 

Gå på toalett utan att tillkalla spindel 1 1 Uppskattad 

Påfyllning av material till förmonteringen 0,1   

Total tid som minskat per produkt 4,8 1,4  

 
I Figur 4-3 presenteras cykeltiderna för de övriga produkterna i hammargruppen 
A11, A311 och A54. I diagrammet representerar cykeltiden en operatör då taktti-
den inte kräver mer. 
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Figur 4-3: Diagram över tre häfthammares cykeltider och takttid. 

 

4.3.2 Analys av cykeltider och takttider 

Cykeltiden i A19 har reducerats från 36,8 sekunder till 27 sekunder då två operatö-
rer arbetar i cellen. Detta är en reduktion på 9,8 sekunder vilket i sin helhet inte 
kan tillskrivas de förändringar som implementerats. De olika delarna av cykeltids-
reduktionen presenteras i Tabell 4-3 där den totala reduktionen för operatörens 
cykeltid endast uppskattas till 1,4 sekunder. Det finns således 8,4 sekunder som 
inte direkt kan hänföras till de förändringar som gjorts i cellen. Orsaker till detta 
diskuteras i resultatdiskussionen. 

Takttiden talar om i vilken takt företaget måste producera för att möta kundernas 
behov. Med hjälp av takttiden för varje produkt kan produktionsledaren styra be-
manningen i gruppen. Genom de nya tiderna som sattes visar beräkningen i dia-
grammet att det är tillräckligt med en operatör i tre av cellerna för att uppfylla 
kundbehovet men i den fjärde krävs det två operatörer. I Figur 4-3 kan också utlä-
sas att cellerna inte har behov av bemanning hela dagen. Då dagsbehovet är pro-
ducerat kan cellen stängas och bemanningen förflyttas till annan cell eller stå till 
företags förfogande. 
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4.3.3 Ställtider 

Vid maskinen där tre olika förmonteringsarbeten utförs finns ställtid mellan verk-
tygsbyten. Under Kaizen-eventet kom förbättringsidéer upp för att reducera ställ-
tiden. Vissa av dessa kunde genomföras direkt och en del fick läggas på senare 
åtgärd. I Figur 4-4 visas att resultatet är en förbättring av verktygsbyten mellan de 
olika matarverktygen. 
 

 

Figur 4-4: Ställtid för två av verktygen i en av maskinerna med förmonteringsarbe-
ten. 
 

4.3.4 Analys av ställtiden 

Ställtiden är viktig att minska då den innehåller icke-värdeskapande tid. Under 
ställtiden kan ingen annan komponent tillverkas i maskinen och operatören är 
uppbunden under hela ställtiden. De verktyg som används mest frekvent, verkty-
gen som används för att framställa matare, fokuserades det mest på under Kaizen-
eventet och här kunde tidsslöseriet sänkas avsevärt. Ställtiden har minskat med  
45 % genom att anpassa verktygens höjder och centrering på matarverktygen. Ma-
tarna förser tre av flödescellerna med komponenter och dessa tre är de med längst 
takttid. 
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4.3.5 Balansering i cell 

Den cell som hade högst volym (A19) och där behovet fanns på att två operatörer 
arbetar i cellen för att kunna nå takttiden fanns en liten obalans mellan operatö-
rerna se Figur 4-5. Obalansen visade sig genom observation och tidtagning till att 
bestå av väntan. Då förbättring således inte kunde sänka första operatörens cykel-
tid balanserades istället andra operatörens cykeltid till att bli lika lång genom att 
tillföra arbetsmoment som kunde utföras i cellen. 
 

 

Figur 4-5: En grafisk presentation av balansering i A19 cellen mellan de två operatö-

rernas cykeltid. 

 

4.3.6 Analys av balansering 

Vid tidsstudierna uppdagades obalans mellan operatörerna i cell A19. Obalansen 
bestod av att operatör två hade en väntetid som inte var värdeskapande. För att 
avhjälpa problemet bör cykeltiden för operation ett sänkas, är detta inte möjligt 
kan arbetsmoment utökas för operatör två. Operatören ska inte lämna cellen och 
momentet bör vara med samma frekvens som de andra moment operatören redan 
har. I detta fall flyttades arbetsmoment från spindeln till operatör två i form av 
tejpning av kartong och placera på pall. Denna balansering bidrar till en ökad pro-
duktivitet i samband med att slöseri i form av väntan elimineras. 
 

4.3.7 Aktuell och ny designad layout 

Observationerna visade att det fanns slöserier i form av gångavstånd till packmate-
rial och att bära material, dessa behövdes elimineras. Detta resulterade i en ny de-
sign av layout som implementerades under Kaizen-eventet. Nedan presenteras 
både nulägeslayouten i Figur 4-6, och den nya layouten i Figur 4-7. De färgade 

Före Efter 

A19 Balansering mellan operatörer 
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linjerna visar materialflödet i de olika cellerna och siffrorna i layouten finns be-
skrivna i Figur 4-8. Då två av cellerna inte alltid är bemannade med spindlar visas 
materialflödet även inne i cellen. 

 

Figur 4-6: Nulägeslayout med arbetsgång för spindel. 
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Figur 4-7: Ny layout med spindelns arbetsgång. 



Resultat 

40 

 

 

Figur 4-8: Textförklaring till layouterna. 

 

4.3.8 Analys av Layouten 

Den nya layouten baserades på följande värderingar. 

 Spindeln som förser operatören med material får kortare avstånd mellan 
materialhyllorna och påfyllnadsställena. 

 Materialen i hyllorna är placerade på olika höjd efter påfyllnadsfrekvensen 
och tyngden på materialet. 

 Cellen med högst materialomsättning placerades närmast truckgången. Res-
terande i fallande skala då de i den mån kan dela på spindelarbetet mellan 
cellerna. 

 Enkelt och visuellt överskådligt flöde från truckgången. 

 Förmonteringsstationerna placerades i anslutning till slutdestinationerna. 
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 Färdiga produkter har sin utkörning på samma sida och nära till "utplat-
sen". 

 Samtliga packmaterial, blister, kapslar och kartonger är närmare cellerna. 

 Kontoret med utskrifter av etiketter är centrumplacerat. 

Det krävdes en del justeringar i cellerna för att få plats på den föreslagna ytan 
och för att tillmötesgå utomstående krav. Dessa bestod till exempel av att 
truckgången var tvungen att vara minst 240 cm bred. En materialförsörjnings-
truck var tvungen att ha 200 cm fri gång för att kunna köra och leverera, detta 
ur säkerhetssynpunkt. Vissa komponenter är inköpsartiklar och kommer i sto-
ra tunga förpackningar som bör vara placerade på pall på golvet, detta ur ergo-
nomisk synpunkt. 

 

4.3.9 Standard Works 

Standard Works är framtagna för de fyra hammarcellerna för att standardisera ar-
betsmomenten, se Figur 4-9 till Figur 4-12 nedan. Det bidrar till att eliminera slö-
seri med tid och gång då operatören och spindeln lätt kan se i vilken ordning mo-
menten ska utföras och med vilken frekvens. Då det finns ett standardiserat sätt 
att arbeta på ger det möjlighet att ha en fast plats för varje komponent. De Stan-
dard Work som följer, Figur 4-9 till Figur4-12, inkluderar spindelns arbetsgång i de 
fyra cellerna som ingår i flödesgruppen.  
 

 

Figur 4-9: Standard Works för spindeln i A19 cellen. 
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Figur 4-10: Standard Works för A54 cellens spindel. 

 

 

Figur 4-11: Standard Works för spindeln i A311. 



Resultat 

43 

 

 

Figur 4-12: Standard Works för spindel i A11 cellen. 

 

4.3.10 Analys av Standard Works 

Standardiserat sätt att arbeta på hjälper operatörerna till att arbeta på det mest op-
timala sättet. De olika operatörerna och skiften arbetar då på samma sätt vilket 
bidrar till jämnare produktkvalitet. Instruktionen innehåller i vilken ordning och 
med vilken frekvens arbetsmomenten ska utföras. Då Standard Works kan inne-
hålla både text, bild och tid eller bara text och tid kopplas momenten samman 
med verkligheten på ett enkelt visuellt sätt. Det ökar flexibiliteten för företaget 
och sårbarheten vid personalbrist minskar. Detta ger möjlighet att låna in personal 
till flödesgruppen som med hjälp av Standard Works kan utföra arbetet. 
 

4.3.11 Förbättring av flödet i cellen 

I A54 cellen identifierades slöseri i form av onödiga rörelser. Nulägets utformning, 
som visas i Figur 4-13, gav operatören möjlighet till slöseri i form av att ta kom-
ponenter i fel ordning vid montering. Förändringen resulterade i att operatören 
följde flödesriktningen och tog komponenterna i ordningsföljd, visas i Figur 4-14. 
Numreringen i figurerna är för att på ett enkelt sätt kunna följa flytten av utrust-
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ningen mellan layouterna. Arbetsordningen är enligt numreringen d.v.s. att 1 görs 
först o.s.v. 

Figur 4-15 visar en förbättring som genomfördes i Kaizen-eventet med att bygga 
en fast plats för kapseln där den färdiga hammaren placeras i. 

 

 

Figur 4-13: Station 2 i A54 cellen i nuläget. Egen bild. 

  

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9,10 



Resultat 

45 

 

 

Figur 4-14: Station 2 i A54 cellen efter förändring. Egen bild. 

 

 

Figur 4-15: Exempel på en dokumentation av en idé som genomfördes i Kaizen-

eventet. Egen bild. 
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4.3.12 Analys av flödesförbättringar 

Genomförandet av flödesförbättringen i cellen A54 sänkte inte cellens cykeltid 
men gav istället genomslag på att enklare utföra arbetet i rätt ordning, sänka varia-
tionen i tid och att arbeta på ett standardiserat sätt. Kapselhållarens placering tog 
bort ett högt lyft som utfördes då hammaren skulle placeras i kapseln och en fast 
plats för kapseln istället för att balansera den på packmaskinen. 
 

4.3.13 Analys av ergonomi 

Det förekom fasta monteringsbord som ej var höj och sänkbara i cellerna. Då 
operatörerna har olika längd finns det behov av höj och sänkbara bord för att få 
en bra arbetsställning. Vid förmonteringsstationerna finns det behov av att både 
kunna sitta och stå vilket krävde tillräckligt svängutrymme runt stationen. Inne i 
cellerna kunde inte arbetsmomenten förbättras ur ergonomiskt perspektiv där det 
redan idag är hänsyn tagna till korta avstånd och att komponenterna är placerade i 
lämplig höjd för att minska både arm- och huvudrörelser. Dessutom är kompo-
nenterna placerade i den ordning som de ska monteras så att både vänster och 
höger hand används och utan att korsa armarna. 
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5 Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel diskuteras först resultaten som framkommit i examensarbetet. Efter 
det behandlas metoderna för genomförandet och vad som var bra och dåligt, även 
vad som skulle kunnat hjälpa till och förbättra arbetet. Till sist de slutsatser som 
dragits utefter analys och huruvida syftet med examensarbetet blivit uppnått. 

Huvudfrågeställningarna som besvaras är följande: 

 Vilka förändringar behövs för att öka produktiviteten? 

 Finns det behov på att applicera ett nytt sätt att arbeta på? 

 Vad orsakar avvikelser i produktionen? 

 

5.1 Resultatdiskussion 
 

5.1.1 Inledning 

Att kunna studera nuläget i flödescellen och identifiera de slöserier som fanns i 
arbetet kopplade samman praktik med teori. Vissa förändringar som gavs förslag 
på kunde appliceras och tidsstuderas direkt. Under arbetet ställdes även ergono-
min i centrum, vilket är viktigt för att minimera eventuella arbetsskador, och att 
flödet skulle bygga på enstycksproduktion. Skillnaderna i längd på operatörerna 
försvårade utformningen av arbetsplatsen för att passa all personal i gruppen. Till 
viss del kunde höj och sänkbara bord avhjälpa problemet men då möjlighet ges till 
att utöka till två operatörer i cellen var problemet tillbaka. I nästa led, som är spin-
delns arbete, kan detta försvåras för materialpåfyllningen. Då operatören utför det 
arbete som är värdeskapande arbete vägde beslutet på att ge denna så bra arbets-
miljö som möjligt. Spindelns arbetsmoment är mer omväxlande, vilket sannolikt 
inte ger arbetsskador som ett mer enformigt arbete, dock kan påfyllnadstiden öka 
för spindeln om den får sträcka mer på sig alternativt att använda hjälpmedel i 
form av pall.  
Resultatdiskussionen följer nu samma upplägg som resultatdelen från MUDA till 
produktivitet som följs av tidsstudie. 
 

5.1.2 MUDA, slöseri 

Identifiera och ge förslag till eliminering av slöserier var den viktigaste delen i ar-
betet. Isaberg Rapid AB har arbetat med att fånga upp och eliminera slöserier tidi-
gare i hammargruppen vilket visade sig i att slöserierna inte var många ej heller 
stora. Överproduktion som räknas vara den största var helt eliminerad. 
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5.1.3 Produktivitet 

Produktiviteten som beräknas på Isaberg Rapid AB månadsvis med hjälp av anta-
let standardhammarprodukter som rapporteras in på färdigvarulagret dividerat 
med antalet mantimmar som är rapporterade i hammargruppen. Med standard-
hammare räknas den hammare med högst volym och de andra viktas mot denna. 
Detta sätt att beräkna kommer ge genomslag med de nya tiderna i hammargrup-
pen vid nästkommande månadsskifte. Om man inte har producerat så många av 
högvolymshammaren en dag så slår det väldigt hårt mot den volymen som rappor-
teras just den dagen. Månadsrapporten jämnar ut de toppar och dalar som kan 
synas på daglig rapportering. 
Outputen som beräknas, på Isaberg Rapid AB, baseras på de fysiska produkter 
som rapporteras som färdiga från flödesgruppen. Med de resultat som finns till-
gängliga och presenterats i resultatkapitlet ser vi en ökning med 21 % med de nya 
tiderna. Utformningen av cellerna ger möjligheten att öka bemanningen för att öka 
outputen av produkter vid behov. Dock minskar produktiviteten på det sättet och 
kostnaden för företaget ökar. Det är mycket positivt resultat som detta arbete givit 
och förhoppningen är att de avvikelser som uppstår blir avhjälpta så att resultatet 
håller i sig. 
Då Isaberg Rapid AB använder sig av att beräkna cykeltiderna med de bäst repe-
terbara operationstiderna samt en procentuell fördelningstid som adderas kunde 
de eliminerade slöserierna inte täcka hela sänkningen av cykeltiden. Kan detta bero 
på att personalen under tidtagning känner sig manade att stressa så att tiderna blir 
bättre än den takt man kan hålla hela dagen eller har de tidigare cykeltiderna inklu-
derat en uppskattad tid för eventuella avbrott och materialbrister. 
Det finns även en risk att de tidigare cykeltiderna var för högt satta och att opera-
törerna har anpassat produktionstakten efter dem, vilket ger att de inte producerar 
mer än specificerat. Kapacitetsökning sker också genom att personalen blir om-
händertagen och uppskattade för det viktiga arbete som de utför och att målen är 
realistiskt uppsatta och nåbara. Det är svårt att kvantifiera de olika delarna då de är 
svåra att mäta vilket gör att bara summan erhålls. I A19 cellen är det 1,4 sekunder 
som direkt kan härledas till reducering av cykeltiden på grund av de förändringar 
som gjorts. De resterande 8,4 sekunder som är reducerade är inte möjliga att 
koppla till de förändringar som gjorts utan snarare kopplade till faktorerna ovan. 
Gissningsvis är det reduktion av cykeltid och den förväntade outputen som bidrar 
till den största kapacitetsökningen. 
 

5.1.4  Tidsstudie 

Då endast A19 cellen hade behov på två operatörer i cellen var detta den enda där 
dubbla cykeltider arbetades fram. Cykeltiderna kunde implementeras under arbetet 
och outputen som kunde mätas gav en fingervisning på att de var reliabla.  
 
Ställtiden som kunde reduceras med enkla förändringar, mellan de verktygsbyten 
som utförs med högst frekvens, kan sänkas ytterligare med förslag som lämnats. 
Dessa verktyg förser de tre cellerna med lägst antal produkter så om kostnaden för 
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att sänka ställtiden blir för hög bör man räkna på hur stor vinsten i förhållande till 
kostnaden. 
 

Balansering i cell A19 som gjordes, efter att den nya layouten implementerades, 
med hänsyn tagen till att operatör ett hade den mest optimala cykeltiden bidrog till 
att flytta över arbetsmoment från spindeln in i cellen till operatör två. Detta gav 
möjligheten till att sänka tiden för spindelarbetet som krävdes från spindel num-
mer två. 
 
Kapselhållaren i A54 cellen gav operatören ur ergonomisk synpunkt en bättre ar-
betsmiljö med att ta bort ett högt lyft för att placera hammaren i kapseln som ba-
lanserades på packmaskinen. 
 

I Kaizen-eventet var ett av målen att skapa en ny layout. Denna skulle tillsammans 
utarbetas, värderas och implementeras under Kaizen-eventet. Med vissa önskemål 
från ledningen och med teamets värderingar skapades en layout som till synes 
skulle kunna ge en bra tillvaro för både operatörer och material. Då det blev enk-
lare att följa materialflödet, produktflödet och att ergonomin tagits i beaktning är 
denna layout värdig att utvärdera. Layouten ger för såväl produktionsledare, led-
ning och även besökaren en enkel visuell överskådning av flödesgruppen. Vid lay-
oututformningen kan det vara svårt att väga parametrar som flexibilitet, ergonomi, 
och effektivitet. Då sjukdomar utgjorde en del resursbortfall från teamet under 
veckan minskade möjligheten till att lyckas nå samtliga mål. För att få layouten 
verkställd till fullo tillsattes vissa resurser och efter samråd med uppdragsgivare 
lämnades tidsfrist på två av målen till veckan efter. Hade samma resultat nåtts utan 
att genomföra ett event i examensarbetet är svårt att svara på då jag själv har ge-
nomfört samtliga mätningar och använt de metoder för att samla in empiri som 
jag ansett vara lämpliga för denna produktion. Isaberg Rapid AB har valt ut de 
delar från Kaizen som de anser passar sin produktion för att underlätta för sina 
event stoppar inte detta de enskilda eventets medlemmarna till att prova andra 
metoder om resultatet är reliabelt. 
 
Att forma Standard Work för de olika arbetsmomenten i cellerna var en utmaning. 
Att välja vilket arbetssätt som är det mest optimala för ett specifikt arbetsmoment 
kan vara svårt då det oftast är enklast att utföra ett arbete på det som redan blivit 
rutin. Det hade varit intressant att följa arbetet under en längre tid för att få ett 
tidsperspektiv på hur lång tid det tar att lära in nya rutiner för nytt sätt att arbeta 
på. 

 

Då hammarna kontrolleras i form av provhäftning av klammer på träbräda upp-
står ljud. Under examensarbetet är det ingen operatör som använts sig av hörsel-
skydd trots att det rekommenderas av företaget. Detta kan i sin tur påverka presta-
tionen av operatörerna men det är väldigt svårt att mäta. Då ljudet uppstår vid 
olika tillfällen, samtidigt som spindeln kan befinna sig på olika platser och utföra 
förmonteringsarbeten, finns det möjlighet till störning. Hur mycket påverkas pro-
duktiviteten i hammarcellen av detta? 
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I ett förändringsarbete är det viktigt att kommunicera med personalen om vad 
syftet till förändringen är och värderingarna i arbetet. Då vi som individer har oli-
ka uppfattning om vad orsaken är till förändringsarbete och att vid implemente-
ring av nytt arbetssätt får svårt att få detta till rutin. I början kan det uppfattas som 
att individen har arbetat på fel sätt och att de förväntas kunna byta med kort var-
sel. Som McIntosh, Culley, Mileham, Owen (2001) säger " Att arbeta effektivt bör 
ej blandas ihop med att arbeta hårdare" är något som jag valt att prata med perso-
nalen om då jag anser att det är en viktig aspekt i förändringsarbetet. Andra kan 
däremot vara mycket positiva till förändringar och uppfattar dem som att vara 
något positivt då företaget ser arbetsmomentet som en viktig del. När operatören 
monterar en produkt som visar sig bli felaktig ligger det i mänsklig natur att opera-
tören själv vill åtgärda felet. Då mår operatören bäst och tänker " jag vet vad felet 
är och rättar till det snabbt" men ur produktivitetens synvinkel slösas den värde-
skapande tiden då en produkt kan tillverkas istället. Denna felaktiga produkt kan 
istället en spindel åtgärda. 
 
Vid implementeringen av tiderna samlades hammargruppen för att informeras om 
de förändringar som gjorts och vad som arbetet var baserat på. Det var då enkelt 
att kunna svara på de frågor som operatörerna hade och jag upplevde detta som 
en positiv del i examensarbetet. Då en del arbetsmoment i Standard Works bygger 
på teorier och inte är provade i fysisk miljö är det viktigt att de arbetar efter de nya 
Standard Works en tid och att de sen ger sin feedback. 
 
Flödesförbättringen i A54 cellen förväntades sänka cykeltiden. Tidsstudien gav 
dock att variationen på den repeterbara tiden per produkt sänktes. Då flödet följs 
på ett bättre sätt förenklar detta även då operatören är ny. 
 

5.2 Metoddiskussion 
Metoderna som valdes för detta examensarbete var att utgå enligt Kaizen filosofin. 
Då Isaberg Rapid AB arbetar med denna filosofi och metoder frekvent i sin orga-
nisation fanns det möjlighet att få en bra inblick i hur deras uppbyggnad av arbetet 
var utformat. Då flödescellerna var igång och producerade fanns det, med minsta 
möjliga mån till störning i arbetet, ändå möjlighet att få hög reliabilitet i mätning-
arna. Det var relativt enkelt att följa de dokument som Isaberg Rapid AB valt ut 
att använda i sina Kaizen-event då jag fann att de var anpassade för denna form av 
produktion och målet med förändringsarbetet. För att få eventet att flyta på under 
den planerade veckan var det fördelaktigt att förbereda med tidtagningar och 
sammanställningar före starten. Om det under veckan händer något som skulle 
resultera i att behöva avbryta eventet och senarelägga aktiviteter kan det vara svårt 
då medlemmarna har avsatt tid för denna vecka och eventuellt inte har möjlighet 
att skjuta på deltagandet några dagar. För att skapa en layout för cellerna på goda 
grunder vägdes fördelar och nackdelar med olika utformningar. I samråd med 
handledare och produktionsledare valdes en av dem som fysiskt implementerades 
under Kaizen-eventet. Här krävdes det en del arbete från andra instanser i företa-
get såsom att dra elektricitet. Med god kommunikation med berörda parter och en 
god flexibilitet av hammargruppens personal genomfördes förflyttningen med så 
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kort stillestånd av produktion som möjligt. Detta var positivt då det genast visade 
sig om något inte var kopplat eller flyttat tillräckligt. 
 
Att utnyttja filmning mer under observationstiden kan rekommenderas. Det ska-
par möjligheter till att på ett enkelt sätt få exakta tider på delmoment såsom i ett 
verktygsbyte eller små delmoment i ett operationsarbete med korta tider. Det tar 
dock lång tid att analysera filmerna. 
 
När det gäller tidtagning på de olika arbetsmomenten kan det vara svårt att få den 
att spegla verkligheten till hundra procent. Här kan de mänskliga faktorerna spela 
en roll med att individen blir stressad av att någon står jämte och tar tid. Det kan 
dock påverka tidtagning i båda riktningarna. Då större delen av de slöserier som 
eliminerats befunnit sig utanför cellen är frågan varför cykeltiden i A19 cellen 
kunnat sänkas med 35,7 %. Arbetar hammargruppen hårdare för att nå de nya 
tiderna för att de vet att de är övervakade? Resultatet visar ändå att de tider som 
använts till cykeltider är rimliga för nuläget. De arbetsmoment som filmats under 
examensarbetet kan användas i Avix, som är ett analysredskap som beräknar tiden 
på operationen med hjälp av vilket sorts arbetsmoment som anges. Redskapet be-
räknar tiderna utifrån klassificeringarna och inte på hur fort operatören utför det 
under filmningen. Detta skulle kunna vara ett komplement till de klockade tider 
som jag använt i detta arbete. 
I Tabell 5-1 nedan har ett försök på åskådligt sätt visa de åtta stegen i ett Kaizen-
event och de underliggande delmomenten samt metod, styrka och svaghet med 
delmomenten samt begränsningar. 

Tabell 5-1: Visar kopplingen mellan de åtta olika stegen i ett Kaizenevent samt vilka 

styrkor och svagheter som uppdagats och vilka begränsningar som stötts på. 

De åtta 
stegen i 
ett Kai-

zenevent 

Genomfö-
rande och 
ev. metod Varför 

Styrka/Svaghet av 
metod 

Begräns-
ning 

1. Välj ut 
ett poten-
tiellt för-
ändrings-
objekt 

Hammar-
gruppen. 

Isaberg före-
slog hammar-
gruppen. 

Bra begränsat område med 
förbättringspotential. 

Har inte möj-
lighet att på-
verka det 
övergripande 
materialflödet. 

2a. Bli 
införstådd 
i nuläget  

Observation 
och diskus-
sion. 

Observera flö-
det i hammar-
guppen idag 
samt söka för-
bättringar. 

Förstå dagsläget och samla 
erfarenhet. Kan bli färgad 
av dagsläget samt missa 
vissa operationer. 

Endast god-
tycklig ögon-
blicksbild. 

  

Tidstudie 
och datain-
samling. 

Ta del av cykel-
tider, output 
och produktivi-
tet. 

Verklighetsbild av dagslä-
get. Kan missa gömda avvi-
kelser. 

Saknar infor-
mation om 
ingående ope-
rationer. 
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2b. Sätt 
önskat mål 
för aktivi-
teten Ny layout. 

Minska slöseri 
med gångav-
stånd och öka 
överskådlighe-
ten. 

Kunna forma efter volym-
frekvens. Möjlighet att ge 
ny förutsättning och "byg-
ga" bort fel. 

Lokaler och 
ytor samt ut-
rustning. 

  
Ökad pro-
duktivitet. 

Visualisera 
effekten av 
förbättringar. Skapar konkurrenskraft. 

Kontroller på 
att kvalitén är 
den samma. 

  

Upprätta 
Standard 
Works. 

Underlätta ar-
betsrutin för 
personal. 

Enhetligt arbetssätt och fast 
plats för material. Tar tid att 
lära in nytt sätt att arbeta 
på. 

Många opera-
tioner och 
olika beman-
ningsbehov. 

3. Under-
sök och 
identifiera 
grunden 
till pro-
blemet 

Tidsstudie 
med klock-
tagning och 
videofilm-
ning. 

Få underlag till 
identifiering av 
problemet. 

Verklighetsbild i dagligt 
arbete. Personal kan stres-
sas och ge felaktig presta-
tion. 

Kan missa 
lågfrekventa 
avvikelser. 

  Diskussion. 

Ta del av erfa-
renhet och 
involvera per-
sonal. 

Uppfatta operationers svå-
righeter. Om önskan om 
förbättring ej infrias mins-
kas engagemanget. 

Värdering av 
svårigheter. 

4. Ge lös-
ningsförs-
lag 

Standardise-
rat arbets-
sätt. 

Upprätthålla 
enlighet i ar-
betssätt och 
jämn kvalitet. 

Fasta platser för material 
och påfyllning. 

För nuvaran-
de layout. 

  Ny layout. 

Tydlig över-
blick och korta-
re avstånd. 

Minska avstånd mellan ope-
rationer och materialpåfyll-
ning. 

Ej utöka yta 
och tillgång 
till fast hand-
lyft av korgar. 

  
Balansering i 
cell A19. 

Tidsslöseri av 
operatör. 

Operatörer håller samma 
hastighet. 

Balanseras 
upp inne i cell. 

  
Arbetsflöde i 
cell A54. 

Följa produk-
tens arbetsflö-
de. 

Rörlighet och minimering 
av val av komponenter. 

Endast i en 
cell. 

  

Ställtidsre-
ducering i 
maskin för 
förmonte-
ringsarbeten. 

Minska icke 
värdeskapande 
tid. Minska batcher.  

Endast en 
maskin. 

5. Imple-
mentera de 
lösnings-
förslag 
som för-
väntas 
fungera. 

Standardise-
rat arbets-
sätt. 

Visualisera 
bästa arbetssät-
tet. Förenklar för ny personal. 

Operations- 
och layoutfast. 

  Ny layout. 

Tydlig över-
blick och korta-
re avstånd. 

Kort förflyttningstid och 
avbrott i arbete. 

Behov av 
elektriker och 
truckförare. 
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Balansering i 
cell A19, 
tidtagning. 

Minska tidsslö-
seri i cell. 

Utvärdera direkt. Operatö-
rer håller samma hastighet. 

Balanseras 
upp inne i cell. 

  

Arbetsflöde i 
cell A54, 
filmning. 

Följa produk-
tens arbetsflöde 
och minska 
tidsvariation . 

Förenkla val av kompo-
nentordning. 

Endast i A54 
cell. 

  

Ställtidsre-
ducering i 
maskin för 
förmonte-
ringsarbeten, 
SMED. 

Minska tidsslö-
seri i verktygs-
byten. Ökar tillgänglighet. 

Enbart ma-
skin med 
förmontering-
sarbeten. 

6. Analyse-
ra effekten 

Tidsstudie 
med tidtag-
ning och 
filmning. 

Kunna jämföra 
nya och gamla 
cykeltider. 

Mäta under pågående pro-
duktion.  

 Kan missa 
lågfrekventa 
avvikelser 
samt tidskrä-
vande. 

  

Jämföra ut-
fallet. Samla 
in utfall på 
output. 

Få ett värde på 
effekten. 

Verkliga förhållanden. För-
utsätter inga avvikelser. 

Mätning då 
produktion 
pågår. 

7. Doku-
mentera 
och stan-
dardisera 
lösningen 

Skapa Stan-
dard Works. 

Enkel visualise-
ring av arbets-
moment. 

Underlätta för ny personal. 
Inaktuell vid förändring. 

Sammankopp-
lad med ar-
betsflöde, 
ingående 
komponent 
och layout. 

8. Granska 
och god-
känn arbe-
tet. 

Utvärdera 
utfallet.  

Se helhetsför-
ändringen. 

Får helhetsbilden av flödet 
och kan även få med fakto-
rer som ej är målsatta. Kan 
vara personberoende. 

Ögonblicks-
bild. 

  

Utvärdera 
produktivi-
tetsföränd-
ringen. 

Mäta produkti-
vitet efter im-
plementering 
av nya cykelti-
der.  

Produktivitetsökning accep-
teras lätt. Då målen inte 
uppnås blir man mer kritisk 
och ifrågasättande. 

Korta perio-
der kan ge 
stora fluktua-
tioner. 

 

Genomföra ett Kaizen-event med resurser från företaget var en stor tillgång i ex-
amensarbetet. Detta skapade förståelse för hur ett förbättringsarbete kan gå till 
väga. Här ingick att leda ett team och styra mot de uppsatta mål som var satta för 
veckan. Styrkan med eventet var samtidigt att en från hammargruppen var delaktig 
med att delge synpunkter och hade kunskap om varje moment i cellerna. För re-
sultatet av hela examensarbetet har Kaizen-eventet bidragit till att kunna imple-
mentera förändringar och de nya cykeltiderna kunnat mätas i pågående produktion 
för att öka reliabiliteten. Om det istället skulle kalkylerats med teoretiska beräk-
ningar kan det vara svårt att föra över dem till att fungera i praktiken. 
 
Hammargruppen som innehåller fyra olika hammarhäftare och därtill olika för-
packningar krävdes det många mätningar i produktion som dessutom skulle utfö-



Diskussion och slutsats 

54 

 

ras på olika individer för jämförelser. För att underlätta inför Kaizen-eventet fanns 
behov av att utföra samtliga mätningar före och för de nya cykeltiderna återigen 
genomföra samtliga mätningar efter. Det blev många formulär att hantera och 
värdera vilket ställde högt krav på struktur av arbetet. 
 
Det var mycket lärorikt att leda ett Kaizen-event och att hålla avslutningspresenta-
tion för de inom företaget som var intresserade av att se resultat av veckans arbe-
te. Den muntliga presentationen som filmades och innehöll rundvandring med 
tillhörande förklaringar och värderingar av den nya layouten marknadsförde Kai-
zen-eventet och mitt arbete. 
 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 
Kundens krav på billigare produkter möter företaget med att arbeta med ständiga 
förbättringar i form av olika Kaizen-event. 
 
Syftet med examensarbetet var att uppnå effektivisering såväl som att höja pro-
duktiviteten i flödesgruppen. Detta har uppfyllts då produktiviteten som kunnat 
mätas i cellen, efter förändringar, med högst volym har ökat med 21 %. Huvud-
frågeställningarna har blivit besvarade på följande sätt: 

• Vilken förändring krävs för att nå ökad produktivitet? 

– Layoutförändring 

– Balansering i cell med högvolymshammaren 

– Ställtidsreducering 

– Standardiserat arbetssätt 

• Vad orsakar avvikelser i flödesgruppen som gör att man inte når målen? 

– Materialbrister 

– Tillrättande av defekt produkt 

• Finns det behov av att applicera ett nytt sätt att arbeta på? 

– Arbetsgången för spindeln har ändrats med ny layout 

– Balansering i cellen har ändrat arbetet för operatör två 

– Påminna om värdeskapande tid och flaskhals 

Det har visat sig att genom identifiering och eliminering av MUDA i flödesgrup-
pen påverkades effektiviteten och produktiviteten i positiv riktning. 
 
Mina rekommendationer för Isaberg Rapid AB och arbetet i hammarcellerna är, 
för att få ytterligare genomslag på förbättringar, att ta nedan punkter i beaktning. 
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 Under arbetet har fenomenet med Japanska sjön uppdagats, här är det vik-
tigt att fortsätta med att belysa de eventuella problem som uppstår under 
produktionen. Detta för att ytterligare förbättringar ska kunna arbetas 
fram. 

 I Kaizen-eventet som genomfördes under examensarbetet lades några 
punkter på långsiktig lösning. För att erhålla ytterligare förbättringar bör 
dessa genomföras på sikt. 

 Kanban, som ligger i startfasen för implementering i hammargruppen bör 
genomföras i det närmsta. Detta kommer ge spindeln ytterligare närhet till 
påfyllning av vissa komponenter som idag kommer i korg men planeras att 
senare levereras i mindre och mer behändigare låda. 

 Layout och arbetsfördelning är anpassad till det upplägg som fanns för 
ögonblicket. På grund av förändringar i cellen eller genom yttre omstän-
digheter kan man behöva göra en ny översyn. 
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7 Bilagor 
Bilaga 1: Standard Work Combination Sheet. Shook (2006). 
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Bilaga 2: Standard Work Sheet. Shook (2006). 
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Bilaga 3: Time Observation Form. Shook (2006). 
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Bilaga 4: Standard Works. Shook (2006). 

 


