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Sammanfattning 

Examensarbetet utfördes på monteringsavdelningen på GKN Driveline AB i Köping där slut- 

och vinkelväxlar monteras och sedan förses till globala kunder inom personbilsindustrin.  

Den totala takttiden för den monteringsbana som detta projekt innefattade är 64 sekunder, 

men i dagsläget blir den totala takttiden ofta högre. Problemet är att det inte går att se om 

montören taktar rätt eller inte på respektive monteringsstation, vilket resulterar i att det inte 

går att identifiera var någonstans på banan tidsförlusten sker och var rotorsaken ligger vid en 

för lång takttid, då det inte finns någon indikator på detta.  

Syftet med detta projekt var att ta fram en lösning på en visualisering som gör att montören 

kan se takttiden på respektive station.  För- och nackdelar med en visualisering analyserades, 

utvärderades och presenterades och även en övergripande kostnadskalkyl togs fram. Den 

skriftliga rapporten fungerar som ett underlag för en eventuell implementering. 

Till grund för examensarbetet stod litteraturstudier inom områdena Lean och stress, extern 

benchmarking för insamling av information och inspiration samt intervjuer med anställda på 

GKN Driveline för att lyfta fram åsikter och tankar om en eventuell visualiserings påverkan 

på människan. Utöver informationsinsamlingen ovan genomfördes en egen metod för 

framtagning av den slutliga lösningen. 

Lösningen som togs fram var en tilläggsprodukt till företagets redan befintliga industrisystem. 

Produkten visualiserar takttiden för montören samt registrerar och lagrar data, vilket medför 

flera olika fördelar. Diskussion om hur visualiseringen ska bli så effektiv som möjligt 

tillsammans med slutliga rekommendationer har lagts fram och om implementeringen 

genomförs och medför förbättrat produktionsresultat kan visualiseringen med fördel 

appliceras på samtliga monteringsbanor på företaget. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Rev 02, 2015-06-24 U. Carlsson, V. Collstam  2 (52) 

Abstract 

The thesis was performed on the department of assembling at GKN Driveline AB in Koping, 

where final- and bevel gear is assembled and then provided to global customers in the car 

industry. 

The total rate for the assembly line which this project included is 64 seconds, but in the 

current situation the total rate is often higher. The problem is that it’s not possible to see if the 

assembler tact right or not on each assembly station, resulting in that it’s not possible to 

identify where on the line the time loss occurs and where the root cause lies in a rate that’s too 

high, when there’s no indicator on that. 

The aim of this project was to produce a solution that makes it possible for the assembler to 

see the rate on each station. Advantages and disadvantages with a visualization was analyzed, 

evaluated and presented, and an overall cost estimate was also produced. The written report 

works as a foundation for a possible future implementation. 

The basis of the thesis were literature studies in the areas of Lean production and stress, 

external benchmarking to collect information and inspiration, and also interviews with the 

employees at GKN Driveline to highlight the views and thoughts on a possible effect of a 

visualization on humans. In addition to the collecting of the different information above a 

proprietary method for the production of the final solution was implemented. 

The final solution that was produced was an enhancement to the company’s already existing 

industrial system. The product visualizes the rate for the assembler and records and stores data 

which entails several advantages. A discussion about how the visualization will be as efficient 

as possible together with final recommendations have been presented and if the 

implementation is carried out and improves the production result the visualization can be 

usefully applied to all the company’s assembly lines.
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Förord 

Detta examensarbete är det sista momentet i vår högskoleingenjörsutbildning med inriktning 

industriell ekonomi på institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet. 

Vi vill tacka alla inblandade på GKN Driveline AB i Köping för ett bra bemötande och en 

trevlig tid på företaget. Vi vill även rikta ett extra stort tack till: 

Ekrem Güclü – Production manager assembly 

För att han utformade examensarbetet och gav oss möjligheten att genomföra det. 

Selver Ramic – Chef för avdelning 6279 

Vår handledare på företaget. För bra information om verksamheten samt stöd och hjälp under 

arbetets gång. 

Roger Eriksson – Förbättringsledare 

För all information om företagets industrisystem, svaren på alla våra frågor och för att han 

lånade ut sitt kontor och stod ut med oss under dessa tio veckor. 

Företagen som ställde upp i vår benchmarking 

För den lånade tiden, ett bra bemötande samt all information och inspiration. 

Alla montörer på monteringsbana 6279 

Sist men inte minst vill vi även tacka vår handledare på Örebro universitet, Kerstin Winge, 

för all användbar feedback. 
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Terminologi och definitioner 

AWD-system 

All wheel drive system, som på svenska betyder fyrhjulsdrift. 

Vinkelväxel 

En kugghjulsväxel som används i AWD-system för att överföra kraft från drivaxeln till 

hjulaxlarna på en bil.  

Cykeltid 

När cykeltid nämns i denna rapport syftar det till företagets takttid som beskrivs i teorin. 

Palett 

Plattan som växeln sitter på och som förflyttas mellan monteringsbanans stationer. 

Logga 

Registrering av stopporsaken. 

OEE 

OEE brukar på svensk även betecknas som TAK-tal och är ett nyckeltal för att mäta 

produktionseffektiviteten. TAK-talet beräknas genom att multiplicera ihop tillgängligheten, 

anläggningsutbytet och kvalitetsutbytet för banan. 

7M 

Står för management, människa, metod, mätning, maskin, material och miljö. Används oftast 

som huvudorsaker vid användning av fiskbensdiagram.  
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1 Inledning 

1.1 Företaget 

Redan i mitten av 1800-talet grundades Köpings mekaniska verkstad, vilket lade grunden för 

Volvo AB i Köping. År 1996 startade Volvo AB i Köping tillverkningen av AWD-system, det 

vill säga fyrhjulsdrift. Åtta år senare blev företaget uppköpt av GETRAG All Wheel Drive 

och tillverkningen av AWD-system till samtliga Volvobilar startade. Kundkretsen utvidgades 

under kommande sju år och AWD-system till kända märken som Landrover och BMW 

började produceras. År 2011 köptes företaget upp av den nuvarande ägaren GKN och fabriken 

i Köping heter sedan dess GKN Driveline Köping AB.  

Bild 1.1 – Karta över fabrikens position 

Bildkälla: Besöksinfo_GKN_Svenska.pdf, GKN Drivelines intranät 

 

GKN är ett världsledande företag verksamt inom bil- och flygindustrin. Idag verkar företaget i 

22 länder i samtliga världsdelar. Huvudkontoret ligger i England och totalt har GKN cirka 

50 000 anställda världen över. På GKN Driveline Köping AB förses globala kunder med 

marknadsledande produkter genom ett produktionsinriktat arbetssätt och en modern 

maskinpark. Företaget tillverkar drivelinekomponenter för AWD-system till 

personbilsmarknaden. Bland deras kunder finns bland annat Landrover, Volvo, Fiat och Dacia, 

men även dyrare sportbilar så som Lamborghini och Porsche. I Köping finns två 

bearbetningsavdelningar, en för aluminium och en för kronhjul, pinjonger och axlar, där de tre 

sistnämnda detaljerna bearbetas från råmaterial, härdas och bearbetas igen till färdig produkt. 

Vissa delar går även igenom en svetsprocess. De färdiga detaljerna monteras sedan ihop på 

monteringsavdelningen till färdiga slut- och vinkelväxlar.  
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Idag arbetar cirka 935 

anställda på den 70 000 m
2
 

stora fabriksyta som finns i 

Köping. Av dessa arbetar 

drygt hälften ute i 

produktionen, en dryg 

fjärdedel är tjänstemän och 

resterande personal arbetar 

på indirekta avdelningar så 

som logistik, underhåll 

etcetera. Företaget omsatte 

under år 2014 cirka 

291 miljoner euro. 

Prognosen för 

fordonsindustrin ser ljus ut 

både i Sverige och i övriga 

världen. Trots finanskrisen 

år 2008 har fordonsbranschen återhämtat sig och ligger nu på samma nivå som innan krisen. I 

Sverige sysselsätter fordonsindustrin cirka 135 000 anställda och industrin står för Sveriges 

största exportprodukt med sina 11 procent. Nyregistreringen av personbilar har bara under 

första kvartalet år 2015 ökat med cirka 9,4 procent vilket är positivt för företag som GKN 

Driveline [1]. En av GKN Drivelines största konkurrenter på marknaden är ZF i Österrike.  

GKN Driveline följer sin affärsstrategi och arbetar med hållbar utveckling genom att: 

- Tillgodose kundbehovet 

- Arbeta miljövänligt  

- Genomföra produkt- och processutveckling 

- Effektivt använda naturresurser 

- Utbilda och utveckla personal  

- Ha en säker och hälsosam arbetsplats 

- Ha ett bra samarbete med samhället i stort 

För GKN Driveline är arbetet med hållbar utveckling viktigt för att kunna tillgodose dagens 

kunder med det de vill, utan att riskera framtida generationers arbete.  

1.2 Projektet 

Avdelningen som var inblandad i projektet var monteringen och det var specifikt en 

monteringsbana vid namn 6279 som analyserades. På banan monteras två olika typer av 

vinkelväxlar, SD och AD, Standard Driveline och Active Driveline, som tillhör kategorin 

PTU, Power Transfer Unit. Kunden som dessa vinkelväxlar produceras åt är Landrover. 

Projektet som genomförts är en undersökning och analys av hur takttiden för varje enskild 

station på monteringsbanan kan visualiseras för montören vid respektive station. I dagsläget 

finns en monitor som visar produktionstakten för banan, både målvärde och faktiskt värde. 

Bild 1.2 – Det markerade området visar GKN Drivelines lokaler i Köping 

Bildkälla: GKN Drivelines företagspresentation 
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Varje montör vet vilken takttid som gäller för respektive station, men det är inte visuellt 

tydligt och det finns heller ingen indikator på om det enskilda arbetet håller sig inom denna 

tid. Vid eventuella avvikelser av takten går det inte att tydligt se vilken station på banan som 

inte taktar rätt. En visualisering av respektive stations takttid skulle leda till att det tydligt 

framgår om montören arbetar inom tidsramen för stationen i förhållande till den totala 

takttiden eller inte.  

Syftet med detta projekt var att ta fram en lösning på en visualisering som gör att montören 

kan se takttiden på respektive station. Frågorna som sedan skulle analyseras, diskuteras och 

besvaras var: 

 Vilka fördelar finns med en sådan visualisering? 

 Vilka nackdelar finns med en sådan visualisering? 

 Vad skulle en eventuell implementering av visualiseringen att kosta? 

Målet med projektet var att ta fram en lösning för att visualisera takttiden på respektive 

station. För- och nackdelar med en visualisering av takttiden skulle komma att analyseras, 

utvärderas och presenteras i det slutliga resultatet och diskussionen. Även en övergripande 

kostnadskalkyl skulle tas fram. Detta kom att redovisas muntligt och sammanställdes sedan i 

en skriftlig rapport som kan användas som underlag för en eventuell implementering. 
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2 Bakgrund 

2.1 Nuläget 

Anledningen till att monteringsbana 6279 valdes till detta projekt var att det tidigare 

förekommit problem kring just den banan. Otillräckliga resurser, problem med 

underleverantörer och underhållsproblem var tre bidragande faktorer till att banan inte kunde 

producera enligt planering.  

I nuläget arbetar montörerna på monteringsbanan 4-skift, vilket innebär ett förmiddagsskift, 

ett eftermiddagsskift, ett nattskift och ett helgskift. Beroende på vilken typ av vinkelväxel 

som monteras behövs det olika antal montörer, vid montering av AD krävs nio montörer i 

jämförelse med SD som endast kräver sju. För varje skift finns en teamledare som ansvarar 

för det skiftet. Denna person är ”lös”, vilket betyder att han eller hon inte ansvarar för någon 

specifik station, utan kan hjälpa till där det behövs.  

Banan består av olika stationer, eller operationer som det kallas. Varje montör ansvarar för en 

eller flera operationer på just sin station och under ett arbetsskift byter montörerna stationer 

längs banan varje halvtimme så att arbetsuppgifterna blir mer varierade. På banan finns det 

även automatiserade stationer som inte kräver något manuellt arbete mer än när det uppstår 

problem eller när det behöver fyllas på med material. Varje station längs banan har en egen 

individuell takttid som montören ska hålla. 

Hela monteringsbanan är köpt för att hålla en cykeltid på 72 sekunder, men denna tid har 

trimmats ner och idag ska banan klara av en cykeltid på 64 sekunder.  

Vid varje station finns en arbetsbeskrivning som beskriver det standardiserade arbetssättet för 

respektive station där det även går att avläsa vilken takttid som gäller för stationen. Arbetet 

går till så att en palett automatiskt matas fram till montören som utför det arbete som ska 

göras, han eller hon trycker sedan på en knapp och paletten åker vidare till nästa station. Tiden 

det tar från det att paletten matas in tills montören trycker på knappen och skickar iväg 

paletten till nästa station benämns som takttid för stationen. Vid muntlig kommunikation med 

montörerna framgick att de inte vet om de håller sig inom takttiden, men de kan tyda att de 

håller någorlunda rätt takt genom att det inte bildas en kö av paletter på stationen bakom dem. 

Om det uppstår problem eller blir stopp i de manuella stationerna är det idag teamledarens 

uppgift att hålla koll på var stoppen sker och sedan i efterhand logga dem. Detta är helt 

manuellt arbete som genomförs med papper och penna. 

Om arbetet längs med banan flyter på som planerat ska den totala takttiden vara lika med 

cykeltiden på 64 sekunder, men i dagsläget blir den totala takttiden ofta högre. Då det inte 

finns någon indikator på om varje station arbetar inom sin tidsram är det svårt att lokalisera 

var tidsförlusten sker. 
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2.2 Problemet 

Problemet är att det inte går att se om montören taktar rätt eller inte på respektive 

monteringsstation. Det går inte att identifiera var någonstans på banan rotorsaken ligger vid 

en för lång total takttid.  

Problemet med att montören inte kan se om han eller hon taktar rätt eller inte kan kopplas till 

ett större perspektiv om hållbar utveckling, som involverar ekologisk-, ekonomisk- och social 

hållbarhet. En lösning på problemet kan ses som en processutveckling eller ett 

förändringsarbete vilket är en av metoderna som GKN använder för en ekonomisk hållbarhet. 

Visualiseringen har också en social vinkel då personalens arbetsmiljö påverkas. Den 

ekologiska aspekten kring problemet är inte lika tydlig, men vid utvärdering av lösning bör 

den ekologiska hållbarheten diskuteras.   

Då arbetet på monteringsbanan till största del är manuellt arbete som utförs av människor blir 

frågan om en visualisering av takttiden på varje station ett känsligt ämne. Företagets önskemål 

är att hålla takttiden och det kan en visualisering av respektive stations takttid vara lösningen 

på. Problemet är att de anställda kan uppfatta det som att företaget vill övervaka varje 

medarbetares arbete och stressa på deras arbetssituation. Personalen kan känna sig stressad 

och övervakad om tidtagning av arbetet görs och en konflikt kan därför uppstå mellan 

företagets önskemål och personalens åsikter och känslor inför en visualisering. Facket, som i 

detta fall är IF Metall, har i uppgift att hjälpa och stödja sina medlemmar i arbetsmiljöfrågor. 

Under projektets första vecka genomfördes därför ett möte med de fackliga representanterna 

på företaget för att informera om vad som skulle göras.  

Projektet innebar en studie av en befintlig arbetsmiljö, monteringsbanan och arbetet runt 

denna. Uppgiften är att ta fram en lösning på ett problem som företaget tidigare inte har löst 

på något sätt. I detta projekt togs ingen nyutveckling av teknisk lösning fram, utan redan 

existerande lösningar utvärderades för att se om de kunde lösa problemet. 

2.3 Vad har företaget gjort tidigare 

På GKN Driveline används systemet Axxos som är ett webbaserat industrisystem som 

används i den dagliga styrningen och produktionsplaneringen. Med hjälp av Axxos lagras och 

sammanställs information och relevant data från både bearbetning och montering. Varje 

organisation kan själva skräddarsy vad som ska synas och vara tillgängligt i systemet utifrån 

det egna behovet [2]. 

Roger Eriksson, förbättringsledare och Axxosansvarig på företaget, berättar att han har arbetat 

med implementering av industrisystemet sedan fem år tillbaka och införandet har bidragit till 

minskade kostnader. År 2014 vann GKN Driveline Axxos produktivitetspris och under tiden 

som examensarbetet genomförts på företaget har flera rundvandringar hållits med externa 

företag som vill ta del av GKN:s arbete med industrisystemet.  

I Axxos på GKN Driveline kan rapporter, statistik, stopporsaker och tidsgrafer avläsas, vilket 
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gör det lättare för både ledning och personal att följa produktionen och dess utveckling. 

Industrisystemet gör det möjligt att följa produktionsläget steg för steg var som helst bara 

internet och inloggningsuppgifter finns tillgängligt och det finns till och med en Axxos-app 

som går att använda på företagets smartphones. Viktig produktionsdata så som stopptider, 

olika nyckeltal och dagens förväntade output går att avläsa från systemet. I Axxos registreras 

varje stopp som sker och stopporsaken loggas manuellt. Loggningen sker på en dator som står 

placerad i direkt anslutning till monteringsbanan.  

Industrisystemet bygger på att viktiga nyckeltal visualiseras på tv-skärmar runt om i fabriken 

och på GKN Driveline finns det två skärmar uppsatta vid varje monteringsbana. Skärmarna är 

placerade i taket för att göra produktionsläget synligt för både montörer, ledning och övrig 

personal. Visualiseringen har utformats med symboler, färger och siffror för tydlig och enkel 

avläsning [2].  

Nedan finns en bild som visar hur skärmen ser ut och vilken information som visas på den: 

 

Bild 2.1 – Ungefärlig bild på vad Axxosskärmen vid monteringsbanan visar 

Bildkälla: Egen bild 

 

Förklaring till informationen på bildskärmen: 

Start – Här visas hur länge banan har varit i drift eller hur länge den stått still sedan senaste 

stoppet eller uppstarten. 

Aktuell/plan – Aktuellt betyder hur många produkter som producerats av just denna artikel. 

Plan är det totala antalet artiklar som ska produceras innan artikelbyte. 

OEE 1h – Pilen visar hur OEE har ändrats i förhållande till föregående timmes produktion. 

Det vill säga om OEE har ökat, minskat eller håller konstant nivå. 

OEE – Det totala OEE-värdet för banan visas här.  

Takt – Under rubriken takt visas den planerade produktionstakten per timme. I exempelbilden 
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ovan ska banan producera 20 växlar i timmen.  

Skärmen visar planerad output för det aktuella skiftet samt för hela veckans produktion. På 

skärmen visas även den aktuella, det vill säga den faktiska, outputen som visar hur 

produktionen ligger till i nuläget. Mellan dessa två värden visas differensen (+/-) från 

målvärdet.  

Längst ner till höger på skärmen finns en ruta som visar antalet ej kodade stopp, det vill säga 

antalet stopp som inte har fått en stopporsak loggad i Axxos. 

Förutom att visualisera pågående monteringsläge på banan så används Axxos som ett 

insamlingsverktyg för information som är relevant för förbättringsarbete, daglig styrning, 

produktionsplanering etcetera. Genom att registrera varje stopp i produktionen och logga det 

som en specifik stopporsak blir det lättare att hitta och analysera avvikelser. Till den dagliga 

styrningen skrivs information om föregående dags produktion ut och redovisas på en tavla vid 

respektive monteringsbana. Inför varje skiftstart hålls ett dagligt möte där chefen för 

monteringsbanan och teamledaren för skiftet går igenom gårdagens produktionsdata med 

montörerna. 

En visualisering av takttiden på respektive station på monteringsbanorna, som det här arbetet 

går ut på att ta fram, har aldrig tidigare använts på GKN Driveline. 

2.4 Hur andra arbetar inom området 

För att ta fram en lösning på hur takttiden ska kunna visualiseras på respektive station krävdes 

bland annat undersökningar och processjämförelser, med annat ord benchmarking, om hur 

andra företag idag arbetar inom området. Detta för att få en bättre insikt och mer kunskap om 

problemet, som projektet sedan kunde dra nytta av och hämta inspiration ifrån till den egna 

slutliga lösningen, för att på så vis få så bra tyngd i den som möjligt. Resultatet från 

benchmarkingen beskrivs i avsnitt 5.1.1 – 5.1.3. 

2.5 Beskrivning av teknikområdet 

Områdena som projektet innefattar är: 

- Produktionsteknik 

- Kvalitetsteknik 

- Företagsekonomi 

Produktionsteknik är ett viktigt område i detta projekt just för att projektet äger rum i en stor 

industri ute i produktionen.  

Monteringsbanan som har undersökts jobbar enligt ett standardiserat arbetssätt och använder 

sig av 5S för att upprätthålla kvalitet och arbeta med ständiga förbättringar. Detta är två 

områden som Lean-filosofin förespråkar och har tydliga kopplingar till kvalitetsteknik [3]. 

Projektet gick ut på att ta fram en lösning på hur takttiden ska kunna visualiseras på 

respektive station på monteringsbanan och sedan undersöka visualiseringens påverkan på 



 

Rev 02, 2015-06-24 U. Carlsson, V. Collstam  14 (52) 

bland annat människan. I och med detta krävdes flera olika kunskaper som också ingår i 

Lean-filosofin så som visualisering, takt, hur medarbetarna påverkas av Lean etcetera.  

Då en övergripande kostnadskalkyl har upprättats så har även områden inom ekonomi haft 

betydelse för projektet. 

Hur stress påverkar medarbetarna var också ett ämne som behövde studeras och fördjupas då 

examensarbetarna saknade tidigare kunskaper inom området.   
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3 Teori 

I detta kapitel presenteras den teori som var relevant för detta arbete. Inledningsvis beskrivs 

de metoder som projektet har arbetat med. Vidare kommer begrepp och termer inom Lean att 

beskrivas då den övergripande filosofin som företaget arbetar mot är Lean-produktion. Då 

syftet med projektet var att ta fram en visualisering har även ämnet stress beskrivits närmare, 

då detta kan kopplas till visualisering och dess påverkan på medarbetarna.  

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

En forskningsmetod kan vara både kvalitativ och kvantitativ. De båda metoderna skiljs tydligt 

åt, men de kan oftast blandas i ett och samma projekt. En kvalitativ forskningsmetod innebär 

att forskaren arbetar med att ta fram information om hur olika individer upplever olika saker. 

Forskaren analyserar och kommer fram till detta genom att befinna sig i den sociala miljön 

genom till exempel intervjuer. Med en kvantitativ forskningsmetod är forskaren istället ute 

efter att samla in empiriska och kvantifierbara data. Ett exempel på sådana data kan vara 

uppmätta tider [4]. 

3.2 Intervjuer 

För att utforma hur en intervju ska se ut finns det mycket att tänka på. Något att ha i åtanke är 

vad som verkligen eftersöks och varför just den informationen behövs. Vid utformningen 

krävs det att det tydligt framgår hur tydliga svar intervjuaren eftersöker.  Om intervjuaren är 

ute efter tydliga och strukturerade svar så är strukturerade frågor att föredra. Är denne 

däremot ute efter mer öppna svar med egna tankar och åsikter så är det bättre att ställa lite mer 

öppna frågor. Vid öppna frågor är det viktigt att inte ställa några ledande frågor [4]. 

3.3 Benchmarking 

Benchmarking kallas även processjämförelse och är ett arbetssätt för processförbättringar. 

Grundtanken är att jämföra organisationens egna processer med en annan organisations 

identiska, eller liknande, processer för att dra nytta av deras olika lösningar och på så vis 

förbättra den egna processen. Benchmarking kan ske både internt och externt och generellt är 

benchmarking ett arbetssätt som enkelt kan ge en bra insikt och bra kunskap om det utvalda 

arbetsområdet. Det är viktigt att poängtera att syftet med benchmarking inte är att kopiera 

andras arbeten, utan att studera, jämföra och reflektera över hur andras lösningar kan 

tillämpas på det egna arbetsområdet. De flesta företag menar på att så länge de olika 

organisationerna inte är konkurrenter så har de inga problem med att samarbeta och dela med 

sig av information till varandra. En väl utarbetad processyn hos den egna organisationen är en 

viktig faktor för att åstadkomma bra resultat med arbetssättet benchmarking. Andra viktiga 

faktorer för ett lyckat samarbete är att båda parterna har förtroende för varandra och delar 

samma syn på informationsutbytet [5].  

3.4 Fiskbensdiagram 

Fiskbensdiagram, även kallad Ishikawadiagram eller orsaks-verkan-diagram, är ett av de sju 
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förbättringsverktygen som används vid arbete med ständiga förbättringar. Det används oftast 

för att bena ut vilka orsaker som kan ligga tillgrund för ett problem. Diagrammet består av ett 

huvudben med det huvudsakliga problemet och utifrån dessa finns massa ben med troliga 

orsaker till problemet. Dessa orsaker har i sin tur ännu fler mindre ben med delorsaker. Ofta 

används de 7M:n som utgångspunkt och sedan byggs delorsakerna på runt dessa. 

Fiskbensdiagrammet behöver inte bara användas till att bena ut problem ut ett visst problem, 

utan kan användas även i andra sammanhang för att strukturera arbetet [5].    

3.5 Lean  

Nedan följer beskrivningar av flera avsnitt inom Lean-filosofin.  

3.5.1 Historia 

Grunden till Lean lades redan i början av 1900-talet i USA när Henry Ford startade 

tillverkningen av bilar på löpande band. För att kunna använda sig av denna typ av 

tillverkning låg stor vikt på god kvalitet och korta ledtider. Detta är några av grundprinciperna 

inom Lean och även om Ford snabbt övergav den grundläggande filosofin har hans arbete 

legat till stor grund för utvecklingen [3]. 

Även Toyota i Japan har haft en stor påverkan på utvecklingen av Lean. I början av 1900-talet 

tillverkade Sakichi Toyoda en vävstol som slutade väva av sig själv när en tråd gick av, vilket 

hindrade produktion av defekta produkter. Denna lösning lade grunden till en av Toyotas 

huvudprinciper som fått namnet Jidoka. Att avbryta produktionen när fel uppstår är en av 

principerna inom Jidoka. Familjen Toyoda utvecklade senare ytterligare ett företag som fick 

namnet Toyota Motor Company vars mål var att nå lika hög produktivitet som Henry Ford.  

Förutsättningarna i Japan var inte desamma som i USA vilket ledde till att fokus flyttades till 

att reducera ledtiderna och ha en produktion styrd av efterfrågan. Detta ledde till ytterligare en 

av Toyotas huvudprinciper, Just In Time, vilket innebär att rätt produkt tillverkas vid rätt 

tidpunkt exakt när det behövs [3]. 

År 1979 gjordes en studie i Massachusetts i USA i syfte att jämföra olika biltillverkare. Det 

visade sig att det fanns stora skillnader gällande produktivitet och kvalitet mellan 

västerländska tillverkare och Toyotas tillverkning. Begreppet Lean myntades efter att 

resultatet av studien presenterats i boken ”The Machine that Changed the World”, som utgavs 

år 1990. Lean handlar om att använda rätt resurser på rätt sätt och kommer från Toyotas sätt 

att producera, ”smärt och smidigt”. Att arbeta mot Lean är något som framförallt förekommer 

i massproduktion. Varje organisation måste se till att vara resurseffektiva och reducera 

slöserier för att vara så lönsamt som möjligt. För att lyckas med Leanarbetet är det viktigt att 

Lean-filosofin är på plats i verksamheten [3, 6].  

3.5.2 PDCA-cykeln 

Metoden används oftast inom Lean för att bedriva förbättringsarbete, men den kan även 

användas vid andra typer av projekt för att få en tydlig struktur på tillvägagångssättet. 

Metoden kallas även PDCA-cykeln då den är uppdelad i fyra faser: Plan, Do, Check, Act. Det 

allra första som måste göras innan användning av PDCA-cykeln är att definiera problemet.  
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Plan: I denna fas planeras arbetet. Mål sätts, data samlas in, problem analyseras och 

rotorsaken identifieras. 

Do: Här genomförs det som har planerats i tidigare fas.  

Check: Det här är lärandefasen. Här jämförs målet med resultatet som tagits fram. 

Act: Om resultatet är positivt säkras en ny standard utifrån resultatet annars börjar cykeln om 

[3, 6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Slöserierna 

Slöserier inom en verksamhet är något som användare av Lean-filosofin alltid strävar mot att 

eliminera. Slöseri bidrar till bland annat minskad lönsamhet och ineffektivitet. Enligt Lean-

filosofin finns det åtta olika slöserier. Dessa är: 

 Överproduktion 

 Väntan 

 Transport 

 Överarbete 

 Lager 

 Rörelse 

 Produktion av defekta produkter 

 Outnyttjad kompetens  

Outnyttjad kompetens är det slöseri som direkt fokuserar på medarbetarna, vilket kan läsas 

mer om nedan [3, 7, 8]. 

3.5.4 Lean och medarbetarna 

Ur medarbetarsynpunkt finns flera fördelar med Lean-filosofin. Det åttonde slöseriet, 

outnyttjad kompetens, är rent medarbetarrelaterat och det visar på hur viktiga medarbetarna är 

i en organisation som arbetar med Lean. Att trivas på sitt arbete är en viktig faktor för ett 

framgångsrikt arbete med Lean i en verksamhet, då det handlar om att engagera medarbetarna 

Bild 3.1 – PDCA-cykeln  

Bildkälla: Egen bild 
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i processen. Genom att motivera personalen, få alla att känna sig delaktiga och öka 

medvetenheten minskar slöseriet på grund av outnyttjad kompetens och de positiva effekterna 

ökar. Minskad stress, bättre samarbete, ökad kompetens och en förståelse för helheten är 

några positiva effekter som Lean-arbete tillför ett företag [3, 8, 9]. 

3.5.5 Visualisering 

Visualisering är ett nyckelord inom Lean och det används i flera olika sammanhang. Framför 

allt för att frekvent och systematiskt uppdatera både medarbetare och ledning om hur 

produktionen ligger till i förhållande till plan. För ledningen behövs informationen för att fatta 

beslut och planera verksamheten. Hos medarbetarna ger det en inblick i hur det går för 

produktionen och vad de kan göra för att hjälpa den. Olika typer av avvikelser blir tydliga och 

lättare att spåra med en visualisering [3, 8].  

Visualisering kan brett definieras som en databaserad process som ger insikt i hur processen 

ligger till genom att omvandla abstrakt data till visuell form. Avsikten med en visualisering är 

att optimera förmågan att hantera visuell information [10].  

Exempel på visualisering kan vara en skärm som visar aktuell takttid, antal producerade 

enheter per skift, beräknat antal producerade enheter etcetera. För att göra det ännu tydligare 

kan produktionen brytas ner i mindre delar så att tiden för varje steg i processen visualiseras. 

Ljussignaler, färger eller klockor är exempel på hur en sådan visualisering kan vara utformad 

[3].      

 

Bild 3.2 – Exempel på visualisering 

Bildkälla: Egen bild  

 

3.5.6 Visuella arbetsplatser 

En visuell arbetsplats är en tydlig, självstyrande och självförbättrande arbetsplats, där det som 
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ska göras blir gjort i tid tack vare visuell styrning av olika slag. En visuell arbetsmiljö leder 

till ökad produktivitet genom att ge medarbetarna eget ansvar och låta dem fatta egna beslut i 

det dagliga arbetet. För att ta in ny information och lära sig saker använder människan sig av 

sina fem sinnen, syn, känsel, smak, lukt och hörsel. Det har visat sig att 75 % av all ny 

kunskap kommer från det människan ser vilket gör att en visualisering kan göra stor skillnad 

även i lärandet på en arbetsplats [11].  

Exempel på modeller som kan användas för att visualisera arbetsmiljön för medarbetarna är 

markeringar i golvet, informationstavlor, ljudsignaler, ljussignaler och digitala skärmar [11]. 

3.5.7 Visuell styrning med signaler 

Den enklaste typen av visualisering är att använda sig av ljussignaler för att montören ska se 

hur takten följs. Ett sådant system kan bestå av en grön, gul och röd lampa som lyser 

beroende på hur montören ligger till [3]. 

3.5.7.1 Andon 

Ett exempel på visualisering med hjälp av ljussignaler är Andon som är en typ av 

visualisering inom Lean som fungerar som en ”varningslampa”. Om det uppstår problem eller 

fel i processen trycker montören på en knapp eller drar i ett andonsnöre. Stationerna som 

påverkas får då denna signal via en produktionsvisningstavla. Eftersom Andon är 

ett ”varningssystem” används inte det som en lösning på att visualisera takttiden för 

montören, utan som ett hjälpmedel för att hitta rotorsaken till ett problem [7, 12].  

3.5.8 Visualisering med digitala skärmar 

Digitala displayer används för att visa produktionstakten med är- och börvärde, takttid 

etcetera. Att se bilder med information är lättare att ta in och ger ökad kunskap och förmåga 

att fatta egna beslut. Grafiska displayer är lättare att ta till sig information ifrån än displayer 

med bara text och siffror. Visuella anordningar påverkar människors arbete utan att 

informationen behöver kommuniceras med ord vilket leder till minskat slöseri och ökad 

effektivitet i arbetet [11]. 

3.5.9 Annan visualisering 

På arbetsplatser förekommer visualisering i flera olika varianter. Det behöver inte bara vara 

visuella ljussignaler eller digitala skärmar, som nämns i avsnitt ovan, utan det kan till exempel 

också vara en visualisering i form av manuell skrift på en uppsatt tavla eller en vägg med 

uppsatta utskrifter [13]. Ett annat exempel är visualisering av verktyg på en uppsatt 

verktygstavla, där en kontur av verktygen ritas runt det för att lätt se vart respektive verktyg 

ska hänga och vilket verktyg som eventuellt saknas [7].  

3.5.10 5S 

För att skapa en stabil grund för visualisering ute i fabriken på företag är det bra att förstå 

innebörden av 5S. En lyckad implementering av 5S är grunden för en livskraftig visuell 

arbetsplats [7]. 
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5S är en metod bestående av en serie av aktiviteter vars uppgift är att eliminera slöserier som 

leder till defekter, fel och skador på arbetsplatsen [14]. 

 

Bild 3.3 – 5S och dess betydelse 

Bildkälla: Egen bild 

Utan 5S i massproduktioner döljs eventuella problem och det ”felaktiga” arbetssättet blir 

accepterat i verksamheten, men genom att arbeta med de 5S:en skapas bättre förutsättningar 

för förbättringsarbete i arbetsmiljön. Lean-filosofin använder 5S för att skapa ett jämnt flöde 

av takttiden och hjälper också verksamheterna att synliggöra eventuella problem [12, 14]. 

3.5.11 Just in time 

Principen JIT, eller Just-In-Time, handlar om att producera produkter i rätt tid exakt när det 

behövs, varken förr eller senare. Genom att arbeta enligt JIT reduceras slöserier i form av 

lager och väntetid vilket är grundtanken med Lean. För att producera enligt JIT finns tre 

principer som ska följas: Takt, kontinuerligt flöde och dragande system [3]. 

För att visualisera hur principerna inom Lean knyts ihop används ofta ett så kallat Leanhus [3, 

12].   
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Bild 3.4 – Exempel på ett Leanhus 

Bildkälla: Egen bild 

 

3.5.12 Takt 

För att utjämna produktionshastigheten i ett flöde används Lean-principen takt. Takten anger 

den produktionsvolym per tidsenhet som ska produceras i flödet, det vill säga det faktiska 

kundbehovet och ett genomsnitt av det. För att ett taktat flöde ska fungera effektivt måste 

produktionen vara utjämnad så att antalet producerade enheter är detsamma i varje 

tidsintervall. Takt bidrar till en ökad förutsägbarhet i leveranstidpunkt och minskad variation i 

processtid. Genom att använda grundprincipen takt blir det lättare att urskilja eventuella 

avvikelser [3, 12]. 

Takten kan brytas ned till takttid som syftar på den tid som en producerad produkt har till 

förfogande [3, 12]. 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑎𝑘𝑡
 

Med produktionsplanerad tid menas den effektiva arbetstiden. För ett skift innebär det den 

totala arbetstiden minus tiden för lunch, raster och planerade stopp [3, 12].  

Takttiden kan enkelt brytas ned till mindre nivåer inom en viss process. Till exempel kan den 

totala takttiden på en monteringsbana brytas ned till olika takttider på varje station så att 

kund-leverantör-förhållandet blir tydligare mellan stationerna. Montören på respektive station 

får då direkt återkoppling på om leveransen sker i rätt tid. Om leveransen till nästa station inte 

sker inom ramen för takttiden är detta en avvikelse. För att få ett jämnt taktat flöde kan en 

visualisering användas som visar hur montörerna ligger till i förhållande till takttiden. Detta 

används för att lättare hjälpa montören att hålla sig inom takttiden, snabbare upptäcka 
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avvikelser och på så vis minska slöserier [3]. 

3.5.13 Kontinuerligt flöde 

Kontinuerligt flöde innebär att produkterna i en process ska vara i ständig rörelse. För att 

uppnå detta måste stopptider och antalet stopp minskas då de bidrar till slöseri. Åtgärder som 

kan vidtas för att skapa ett kontinuerligt flöde är att minska avstånden mellan operationer och 

minska buffertstorleken. Att se över flödeslayouten för en process och minska avståndet 

mellan operationerna gör att väntetiden minskar och den totala ledtiden blir kortare [3, 12].  

3.5.14 Dragande och tryckande system 

Att arbeta med ett dragande system betyder att en produkt inte levereras till nästa steg i 

processen förrän en signal om behov har skickats. Det kan beskrivas som att produktflödet går 

i en riktning genom processen och informationsflödet går i motsatt riktning. Fördelen med ett 

dragande system är att kommunikation måste ske kontinuerligt mellan operationerna i 

processen. Är det problem eller stopp någonstans märks det i resten av processen och flödet 

stannar upp. På så vis undviker företaget överproduktion i form av lagerbildning och det gör 

det lättare att identifiera avvikelser [3]. 

I ett tryckande system är det istället planering som bestämmer när en process ska producera. 

Nackdelarna med de båda systemen är att det kan leda till slöserier i form av antingen över- 

eller underproduktion vid till exempel en oförutsedd order [3]. 

3.5.15 Standardisering 

Att arbeta med standardisering är en nyckel till framgång enligt Lean. Finns det ingen 

standard går det inte att upptäcka när det uppstår problem och avvikelser. Det finns flera olika 

metoder för att standardisera arbetet inom företaget. Ett exempel är standardiserat arbetssätt 

som är en metodstandard som i detalj beskriver hur en uppgift ska utföras. Arbetssättet ska 

vara det som i nuläget anses bäst utifrån säkerhets-, kvalitets- och effektivitetssynpunkt. 

Effektiviteten blir högre om alla arbetar på samma sätt än om alla arbetar på olika sätt [3, 12].  

3.6 Stress 

I detta avsnitt beskrivs stress och dess påverkan på människan i olika arbetsförhållanden.  

3.6.1 Om stress 

Stress beskrivs enligt arbetsmiljöverket som: ”Den påfrestning som människan utsetts för när 

krav och förväntningar inte stämmer överens med vad hon förmår och kan”. 

Arbetsmiljöverket menar också på att stress inte bara uppstår vid allt för höga krav, utan kan 

också förekomma om en människa har ett alldeles för monotomt arbete och på så sätt blir 

understimulerad [15]. 

Stress upplevs på olika sätt från individ till individ och det finns både positiv och negativ 

stress. Positiv stress kan relateras till förbättrad hälsa och ökat välmående, medan negativ 

stress har negativa konsekvenser. Enligt Karaseks modell finns det en direkt koppling mellan 
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stressen hos personalen på en arbetsplats och deras upplevda krav och upplevda kontroll av 

det egna arbetet. Höga krav och hög kontroll leder till positiv stress, vilket har positiva 

effekter på arbetsmiljön. Höga krav och en låg känsla av kontroll leder istället till en negativ 

stress som har negativa effekter på både individ och arbetsmiljö. Enligt Karaseks modell finns 

fyra olika arbetstyper, avspänd, aktiv, passiv och spänd. Arbetet som utförs på en arbetsplats 

ska helst ligga i kvadranten för aktivt arbete och helst i det gröna området för att vara optimalt 

enligt modellen [15].  

Nedan illustreras Karaseks modell som har blivit en dominerande modell vid analys av hur 

stress påverkar individen och dennes hälsa [16]. 

 
Bild 3.5 – Karaseks modell  

Bildkälla: Egen bild 

I Karaseks modell beskrivs krav som psykologiska stressfaktorer i arbetet. Kraven upplevs 

höga om personen inte anser sig klara av arbetet i rätt tid eller om det är för hög 

arbetsbelastning på personen. Kontroll definieras på två sätt, både som vilken grad av eget 

beslutsutrymme arbetet ger samt hur stimulerande och utvecklande det är. Vilken grad av 

beslutsutrymme som arbetet ger kan till exempel vara hur personalen själva får påverka hur 

arbetsrutiner ska utföras, vilken kontroll personen har på hur arbetet rullar på eller när raster 

ska infalla. Stimulerande och utvecklande arbete handlar om vilken möjlighet personalen har 

att utnyttja sin kompetens, kreativitet och hela tiden bli bättre på sitt arbete [16]. 

En ytterligare faktor har på senare år lagts till i Karaseks modell, nämligen stöd från 

arbetskollegor. Ju mer stöd individen får från arbetskollegor och ledning, desto mindre stress 

upplever han eller hon. Det har visat sig att vid kombinationen höga krav, litet 

beslutsutrymme och dåligt stöd av kollegor ökade stressnivån och risken för sjukdomar mer 

än vid enbart höga krav och litet beslutsutrymme [6, 17]. 

Låg grad av kontroll enligt Karaseks modell kan kopplas till det åttonde slöseriet, outnyttjad 

kompetens, under avsnitt 3.5.4. Även stöd från arbetskollegor och ledning, vilket finns med i 
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den utökade Karasekmodellen kan kopplas till Lean-filosofins principer om allas delaktighet 

och arbetet med processer [3].     

3.6.2 Konsekvenser – den enskilda individen 

När en människa ställs inför olika krav är reaktionerna som sker i kroppen naturliga. Vilken 

typ av reaktion som uppenbarar sig varierar dock från person till person. Att ställas inför olika 

krav behöver inte resultera i negativa konsekvenser utan ibland kan stress göra att 

prestationen förbättras, vilket kan resultera i bland annat ökad motivation [15]. 

Stress leder dock även till negativa konsekvenser. För att mildra stressupplevelser krävs stöd 

från omgivningen, återhämtning, kontroll och inflytande av det egna arbetet samt kunskap och 

erfarenhet för att hantera olika situationer. När dessa faktorer saknas och kraven blir för 

övermäktiga påverkas människan negativt av stress. Dessa effekter som människan utsätts för 

kan vara antingen psykiska, fysiska, tankemässiga eller beteendemässiga [15].  

Att arbeta under negativ stress under en kortare tid kan ge sömnsvårigheter, oro, rastlöshet 

och ångest [15], medan negativ stress på arbetet under en längre tid kan ge allvarligare 

konsekvenser som högt kolesterol och hjärt- och kärlsjukdomar [17]. Faktorerna som bidrar 

till negativa konsekvenser av stress kan direkt kopplas till Karaseks modell och teori om 

förhållandet mellan krav, kontroll och stöd [16]. 

Hur stress upplevs varierar från individ till individ. Det är därför svårt att sätta fingret på 

exakt var gränsen för negativ och positiv stress går, men att använda sig av krav-kontroll-

stöd-modell kan ge en någorlunda bra uppfattning om arbetssituationen för individen [17].    

3.6.3 Konsekvenser – organisationen  

Det är heller inte alltid bara den enskilda människan som påverkas av de olika effekterna av 

stress, utan det kan även resultera i en påverkan på både resterande anställda och 

verksamheten. Kostnads- och verksamhetsmässiga konsekvenser kan också bli betydande 

menar Arbetsmiljöverket. Exempel på vad som påverkar en verksamhets kostnader och 

produktion kan vara samarbetssvårigheter, personalomsättning, arbetsskador, tillbud och 

felbehandlingar [15]. 

På samma sätt som en individs upplevelse av stress varierar från person till person varierar 

även organisationer olika under stressade perioder. Inte heller här finns något facit på vad som 

är rätt och fel, men Karaseks modell kan användas för att få hjälp med arbetet [16, 17].   

3.6.4 Verksamhetsförändring 

Vid en verksamhetsförändring är det viktigt att ta reda på vilka konsekvenser denna 

förändring får för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Huruvida de anställda delges information och 

känner delaktighet i förändringsarbetet samt hur förändringen genomförs är viktiga faktorer 

för ett förändringsarbete, både för konsekvenserna för de anställda och ur arbetsmiljösynpunkt 

[15]. Ju längre en anställd har arbetat på arbetsplatsen desto svårare kan det bli att få ett bra 

mottagande för förändringen [9]. 
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4 Metod 

4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Detta projekt fokuserade till största del på kvalitativa forskningsmetoder. Informationen som 

samlades in kom från montörerna och annan inblandad personal och deras olika tankar och 

åsikter. Vidare har vetenskapliga artiklar, diverse litteratur samt tidigare forskning studerats 

och utvärderats. Informationen som användes för att ta fram de olika lösningsförslagen kom 

bland annat från benchmarking på diverse företag. De kvantitativa data som låg till grund för 

detta projekt fanns att tillhandahålla av GKN Driveline, vilket innebar att någon kvantitativ 

insamling av data inte var nödvändig för detta projekt.  

4.2 Metoder för genomförande 

Den övergripande metoden för arbetet var PDCA. Inledningsvis definierades problemet och 

en planering i form av ett GANTT-schema togs fram. För att visa vilka faktorer som påverkas 

av visualiseringen samt vilka tekniska lösningar som finns att tillgå för en visualisering 

användes ett fiskbensdiagram som verktyg. Vidare genomfördes datainsamlingar, 

benchmarking och litteraturstudier. Även intervjuer med montörerna hölls gällande 

arbetsmiljöfrågor som var aktuella för projektet. Nästa steg i PDCA-cykeln var att 

sammanställa och analysera de olika resultaten. När en lösning tagits fram och för- och 

nackdelar med en visualisering av takttiden analyserats upprättades en övergripande 

kostnadskalkyl. Utifrån analysen och kalkylen utformades en skriftlig rapport med avslutande 

rekommendationer till företaget. Därifrån får företaget själva avgöra hur de vill gå vidare med 

informationen. 

4.3 PDCA 

PDCA var den metod som användes för att strukturera examensarbetet. Anledningen till att 

PDCA valdes som metod var för att se till att projektet höll sig innanför ramarna och för att 

metoden studerats och använts av projektdeltagarna i tidigare kurser inom kvalitetsteknik. Då 

detta projekt innebar att visualisera arbetet för medarbetarna, vilket är en princip inom Lean-

filosofin, var PDCA en passande metod. PDCA-cykeln modifierades om för att passa 

strukturen på examensarbetet. 

4.3.1 Plan 

När problemet var definierat startade planeringsfasen. I det här projektet handlade det om att 

skapa ett GANTT-schema för arbetet, specificera projektet, sätta upp mål och förankra detta 

med alla inblandade. En plan för hur arbetet fram till målet skulle genomföras togs fram. Här 

bestämdes även vilka teoretiska kunskaper som behövdes för att kunna nå målen för projektet. 

De kunskaper som behövde fördjupas var visualisering i allmänhet, visualisering enligt Lean i 

synnerhet och stress och dess påverkan på människan. Olika typer av informationsinsamling i 

form av litteraturstudier, intervjuer och benchmarking valdes att användas för att komma fram 

till den slutliga lösningen. I den här fasen sattes även målen som framgår i avsnitt 1.2.   
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4.3.2 Do 

Under denna fas genomfördes arbete enligt avsnitt 4.4–5.3. 

4.3.3 Check 

Under denna fas genomfördes arbete enligt avsnitt 6-7.  

4.3.4 Act 

Den slutliga rapporten fungerar som ett underlag för en eventuell implementering av 

visualiseringen på GKN Driveline. När målet och syftet var uppfyllt presenterades resultatet 

för företaget och de fick därifrån själva avgöra vilka beslut som ska tas. 

4.4 Informationsinsamling 

Nedan följer en beskrivning av de olika metoderna som använts för att genomföra projektet. 

4.4.1 Litteraturstudier 

För att få fram rätt information och basera beslut på fakta genomfördes olika litteraturstudier. 

Tidigare kurslitteratur, annan tryckt litteratur samt olika elektroniska källor låg till teoretisk 

grund för projektet. De områden som studierna omfattade var principer och metoder inom 

Lean som var relevanta för projektet. Takt, visualisering, standardisering och hur 

medarbetarna påverkas av dessa arbetsmetoder är några områden som studerades mer 

noggrant. Även böcker, artiklar och tidigare forskning om hur medarbetare påverkas av stress 

studerades. Denna metod har varit viktig för projektet då syftet med projektet bland annat var 

att analysera för- och nackdelar med en visualisering, som framgår i avsnitt 1.2. För att få så 

noggranna källor som möjligt har Örebro universitetsbibliotek använts som databas.   

4.4.2 Intervjuer 

I detta projekt användes intervjuer som en metod för genomförandet. Då examensarbetet gick 

ut på att undersöka hur en visualisering skulle påverka montörerna så var metoden med 

intervjuer nödvändig för att få ett perspektiv på hur montörerna kring bana 6279 ställer sig till 

frågan. Då montörerna arbetar i skift valdes det att intervjuerna skulle hållas med två av 

skiften, förmiddagsskiftet och eftermiddagsskiftet då de andra arbetar på helgen eller natten, 

vilket skulle betyda cirka 14-18 personer.  

Frågorna som besvarades var relativt öppna för att på så vis få så öppna svar som möjligt med 

mycket egna åsikter och tankar. Totalt intervjuades 17 montörer på monteringsbanan. De tre 

frågorna som besvarades var:  

 Känner du att du hinner med att takta rätt idag? 

 Hur vet du att du taktar rätt på respektive station? 

 Vad känner du rent spontant för en eventuell visualisering av takttiden på varje station 

på monteringsbanan? 

Som utgångspunkt vid utformning av frågorna valdes Karaseks krav-kontroll-modell, vilket 
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tidigare beskrivits närmre i teoridelen om stress, då stress i arbetssituationen kan påverkas av 

en visualisering. Där låg fokus på att se hur montören upplevde att de höll takttiden idag, det 

vill säga vilka krav som ställdes på dem samt hur de vet att de taktar rätt i dagsläget, det vill 

säga vilken kontroll de har över arbetet. Då arbetet gick ut på att ta fram en visualisering av 

respektive stations takttid ställdes även frågan om hur de spontant ställer sig till en sådan 

visualisering.  

Svaren och åsikterna, kring den tredje frågan då visualiseringens stresspåverkan på 

montörerna ville lyftas fram, sammanställdes sedan i ett dokument för att på så vis enkelt 

kunna urskilja för- och nackdelar samt om det fanns några specifika åsikter och tankar som 

återkom. De två första frågorna ställdes mer i ett nulägesanalyssyfte. Sammanställningen 

presenteras som Bilaga D och det slutliga resultatet presenteras i avsnitt 5.1.5.  

Då monteringsbanan hela tiden är i rörelse var det inte någon fråga om att ta montören åt 

sidan och ställa alla frågor, utan det gjordes medan de fortfarande arbetade. De eventuella 

felkällorna kring denna metod beror av den mänskliga faktorn. Eftersom montörerna 

intervjuades under arbetstid genomfördes inte vissa intervjuer enskilt, vilket innebar att svaren 

kan ha färgats av övrig personals åsikter och svar. Det förklarades för montörerna att svaren 

skulle vara helt anonyma, men det kan ändå upplevas som jobbigt att ge egna åsikter om sin 

arbetssituation vilket även det kan bidra till en felkälla. 

Utifrån intervjusvaren var det sedan lättare att rikta in sig på ämnen i litteraturstudierna samt 

vilka teorier som behövde studeras mer noggrant. 

4.4.3 Benchmarking 

För att komma fram till ett lösningsförslag användes bland annat extern benchmarking. 

Anledningen till att extern benchmarking valdes som en metod var för att företaget inte har 

någon lösning på problemet sedan tidigare så därför behövde inspiration hämtas till en 

eventuell lösning. 

Benchmarking har genomförts på Volvo Construction Equipment AB i Hallsberg och på 

Volvo Powertrain AB i Köping. Vid besöket i Hallsberg studerades företagets olika 

monteringslinor. Besöket leddes av Robert Posse som arbetar som produktionstekniker på 

företaget och det var även med Posse som intervjun hölls. Vid det andra studiebesöket på 

Volvo Powertrain AB studerades monteringslinorna, med fördjupning i 

förmonteringsmodulerna. Här leddes besöket av Fredrik Lundberg som är monteringschef på 

företaget. 

Ett frågeformulär skickades även ut till Scania CV AB i Södertälje som sedan besvarades av 

Klara Jönsson, SPS-koordinator på företaget. 

De felkällor som kan uppstå vid benchmarking är missförstånd i kommunikationen mellan 

projektdeltagarna och respondenten. När benchmarking genomförs via mailkommunikation i 

form av frågeformulär är risken för missförstånd större än vid personliga möten. För att 

undvika denna typ av missförstånd har kommunikationen varit konkret och tydlig och 

eventuella oklarheter har antingen retts ut eller tagits bort för att inte påverka resultatet.    
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4.5 Verktyg 

För att bena ut hur en visualisering av varje stations takttid påverkar olika faktorer i det 

dagliga arbetet samt vilka tekniska lösningar som finns att tillgå för en visualisering skapades 

ett fiskbensdiagram. För att komma fram till utformningen av diagrammet användes 7M som 

utgångspunkt, men det stod snabbt klart att endast två av dem var relevanta för detta projekt 

och även en extra punkt, verktyg, som innebär val av lösning, lades till. Brainstorming, 

litteraturstudier samt information från observationer och intervjuer användes för att dela upp 

dessa punkter i delkategorier och visa hur de påverkas av en visualisering. Då 

fiskbensdiagram är ett verktyg som ger frihet till användaren att spåna fritt och själv bena ut 

ett problem eller lösning kan det bli färgat av användarens åsikter, vilket kan vara en felkälla. 

Diagrammet användes sedan som ett verktyg för att ta fram och jämföra olika lösningar. 

4.6 Framtagning av lösningen 

Här redogörs metoden för framtagningen av de olika lösningsförslagen och den slutliga 

lösningen som presenterades för företaget.   

4.6.1 Lösningsförslag 

Informationsinsamlingen som genomfördes låg till stor grund för framtagningen av 

lösningsförslagen. Litteraturstudierna, benchmarkingen och intervjuerna samlades ihop, 

analyseras och diskuteras mellan projektdeltagarna för att komma fram till vad som påverkas 

av en visualisering. Resultatet sammanställdes sedan i ett fiskbensdiagram för att bena ut det 

som påverkas. Därefter sammanställdes även lösningsförslagen som projektdeltagarna 

kommit fram till i diagrammet.  

4.6.2 Val av lösningsförslag 

När de olika faktorerna som påverkas av en visualisering hade benats ut i fiskbensdiagrammet 

gjordes en jämförelse mellan lösningsförslagen med avseende på de olika faktorerna. Ja- och 

nejfrågor om visualiseringens positiva och negativa påverkan ställdes upp och besvarades för 

respektive lösningsförslag.  

Utöver ovanstående procedur har egna observationer och diskussioner, muntlig 

kommunikation med anställda på GKN Driveline, litteraturstudier för att komma fram till för- 

och nackdelar med en visualisering samt inspiration från benchmarkingen legat till stor grund 

för framtagningen för valet av det slutliga lösningsförslaget.   

4.6.3 Val av slutlig lösning 

Om det föreföll sig så att det slutliga lösningsförslaget var kategoriserat så var nästa och sista 

steg här att välja den slutliga lösningen.  
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5 Resultat 

5.1 Informationsinsamling och analys 

Nedan presenteras och analyseras resultatet av informationsinsamlingen.  

5.1.1 Benchmarking Volvo CE AB Hallsberg 

Studiebesöket på Volvo CE i Hallsberg gav en inblick i hur de arbetar med takt och 

visualiseringen av denna. De har tre olika monteringsbanor, men det var i synnerhet den för 

hjullastare som studerades vid besöket.  

Volvo CE i Hallsberg använder sedan år 2007 ett system som heter Binar och det infördes för 

att lättare identifiera avvikelser, rotorsaken till problem och var problemen uppstår. Innan 

2007 användes digitala klockor som tickade ner för att montören skulle se om takttiden höll 

sig inom tidsramen eller inte. När arbetet var färdigt tryckte montören på en knapp och 

matade vidare hjullastaren till nästa montör. Ingen registrering av tiden gjordes och 

analyserades, utan klockan användes bara som riktlinje för montörerna.    

Monteringen i Hallsberg arbetar idag med kontinuerligt flöde och de har en balanserad takt, 

vilket innebär att varje station på banan har samma tid de ska hålla. Om arbetet tar för lång tid 

stoppas hela banan upp och monteringen kan inte fortgå förrän den stationen är klar. För att 

personalen på banan ska veta hur de ligger till finns digitala klockor vid varje station, 

kopplade till Binarsystemet, som räknar ned takttiden. Klockorna på banan är kopplade till ett 

Andonsystem och det finns två personer per skift som arbetar som Andonpersonal. Om en 

störning uppstår drar montören i ett Andonsnöre för att tillkalla hjälp från Andonpersonal. När 

problemet är åtgärdat kvitterar Andonpersonalen arbetet och loggar samtidigt orsaken till 

problemet enligt tio förinställda knappar (se bild A.1). Loggningarna och tiderna lagras i 

Binarsystemet. Om problemet som uppstod åtgärdas inom takttiden blir det störningstid och 

om problemet åtgärdas efter takttidens slut blir det en stopptid. Denna stopptid visas då på 

klockan genom att ett minustecken visas framför sekunderna som tickar.  

På monteringsbanan finns även en produktionstavla som visar information om aktuella 

produktionsmål och där visas även den totala stopptiden (se bild A.5). Robert Posse, 

produktionstekniker på företaget, berättar att målet är att minimera slöseri i form av stopptid 

och att omvandla eventuell stopptid till störningstid. För att detta ska vara möjligt är det 

viktigt att personalen inte är rädda för att dra i snöret och tillkalla hjälp utan att de hellre gör 

det en gång för mycket än en gång för lite. Robert påpekar att det är viktigt att förklara vikten 

av att använda Andon för de anställda och att det inte handlar om att peka ut någon person 

eller dess arbete. Om ingen drar i snöret när problem uppstår blir inte problemen synliga och 

ingen kan arbeta med att lösa dem.  

Att dra i snöret är något som montören själv måste känna av om eller när det behövs. Om ett 

tydligt problem, exempelvis materialbrist, dyker upp är det lätt för montören att förstå att han 

eller hon ska dra i snöret. Vid andra, inte fullt lika självklara, problem är det svårare att veta 

om Andonpersonal behöver tillkallas.  
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Vid besöket framgick att personalen till en början varit negativa till införandet av systemet. 

De kände att de skulle bli utpekade när problem uppstod och den fackliga organisationen på 

företaget var involverad. När systemet väl var infört så hade montörerna en helt annan 

inställning. De har blivit mer intresserade av ständiga förbättringar, medvetenheten har ökat 

och de vill att data registreras så att arbetet sedan kan analyseras och förbättras. Detta då det 

är lättare att arbeta när problemen tas om hand och det finns en vilja att prestera. Nyanställda 

kan dock vara lite skeptiska till en början då de kan känna stress av att inte klara av 

arbetsuppgiften. 

Enligt Robert Posse har införandet av Binarsystemet även inneburit att det är lättare att 

balansera takten, omfördela arbete och stödfunktionerna till banan har lättare att se var eller 

vad de behöver lägga mer resurser på. All data i Binarsystemet lagras och kan användas till 

produktionsplanering, uppföljning och förbättringsarbete. De har också, enligt Robert, en helt 

annan koll på verksamheten idag jämfört med innan införandet av Binarsystemet och 

produktionsresultatet har förbättrats. Flaskhalsar och uppkomna problem tydliggörs med hjälp 

av systemet.   

5.1.1.1 Slutsats- Volvo CE AB Hallsberg  

Takten på monteringsbanan Hallsberg är 16 minuter vilket är betydligt längre än de 64 

sekunderna på GKN Drivelines montering. Om problem uppstår där finns det tid att få hjälp 

av Andonpersonal att rätta till problemet inom de 16 minuterna, medan detta är nästintill 

omöjligt att hinna med på 64 sekunder. Ett Andonsystem skulle därför vara svårt att använda 

sig av på GKN Drivelines monteringsbana.  

På Volvo i Hallsberg användes tidigare de analoga klockorna som riktlinje för montörerna 

utan att stopp och störningstider lagrades. Detta ökade inte medvetenheten och delaktigheten 

hos personalen på samma sätt som med Binarsystemet. Detta gav inte heller lika bra 

produktionsresultat som när tiderna lagrades och loggades. Vid en implementering av en 

visualisering är det därför bättre, med avseende på produktionsresultatet och personalens 

delaktighet, att använda ett system som lagrar data än det som endast visualiserar. 

Binarsystemet i sig är däremot något som skulle kunna appliceras på monteringen på GKN. 

Att sätta upp klockor på varje station skulle göra att personalen blir mer medveten om 

huruvida de jobbar i rätt takt eller inte. Alla stopp som blir längs banan skulle lagras i 

Binarsystemet och montörerna på banan skulle kunna koda stoppen med förinställda 

kodorsaker likt de som finns på Volvo CE i Hallsberg. Dessa data kan sedan användas för att 

förbättra arbetet runt monteringsbanan.  

I Hallsberg var inställningen till en visualisering negativ från början, men det har i slutändan 

lett till en ökad medvetenhet, att montörerna känner sig delaktiga i arbetet och att de vill ha 

feedback på den registrerade data. Även produktionsresultatet, planeringen och 

förbättringsarbetet har påverkats positivt på Volvo CE i Hallsberg tack vare visualiseringen. 

Detta är något som är bra att ha i åtanke vid en implementering av ett liknande system på 

GKN.     
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5.1.2 Benchmarking Volvo Powertrain AB Köping  

Studiebesöket på Volvo Powertrain i Köping gav även det en inblick i hur de arbetar med takt 

och visualiseringen av denna. På fabriken tillverkas växellådor till lastbilar och deras 

montering består av en huvudmontering, förmonteringsmoduler och diverse enklare 

förmonteringar. Då visualiseringen av takttiden än så länge endast används på 

förmonteringsmodulerna är det dessa som studerats. Takten på dessa banor varierar, men 

ligger runt 100 sekunder.  

Tidigare har ingen liknande visualisering använts på förmonteringarna, men på 

huvudmonteringen har ett system som heter Microbus använts. Det systemet består av digitala 

klockor som räknar ned takttiden på respektive station. Klockorna finns kvar idag, men 

systemet används inte. Anledning till att systemet inte används är enligt Fredrik Lundberg, 

monteringschef på företaget, att företaget inte har tillräckligt med insikt i programmets 

funktion, samt att Microbus bara kan användas för en bestämd takttid. Då det monteras flera 

varianter av växellådor med olika takttid på huvudmonteringen kan inte systemet anpassas till 

varje variant.  

Sedan 2012 använder Volvo Powertrain i Köping, på sina förmonteringsmoduler, ett system 

som heter Duga som, kombinerat med Volvos interna system Mont, gör det möjligt för 

montören att se om han eller hon håller sig inom takttiden eller inte. Systemet fungerar så att 

det finns en liggande stapel längst ner på skärmen som skiftar i färg beroende på hur mycket 

tid montören har kvar innan takttiden är slut (se bild B.1-B.3). Ovanför monteringsbanan 

sitter en stor skärm i taket som visar hur taktandet går för varje station (se bild B.4). På denna 

skärm kan alla se hur det går för respektive station längs banan och det är lätt att tyda 

skärmens innehåll tack vare färgkodning och tydliga stationsnumreringar.  

Systemet Duga är kopplat direkt till montören vid respektive station, det vill säga att varje 

person måste logga in sig på sin station så att alla avvikelser på den stationen kan kopplas till 

just honom eller henne. Informationen om hur takttiden fungerar på förmonteringsmodulerna 

lagras och finns att tillgå i systemet Duga, men det är i nuläget inget som varken skrivs ut 

eller följs upp speciellt ofta.  

Vid besöket framgick att personalen på förmonteringsmodulerna varit likgiltiga till 

implementeringen. Fredrik Lundberg menade på att detta troligtvis berodde på att 

huvudmonteringen arbetar långsammare än förmonteringen vilket gör att pressen på de som 

arbetar på förmonteringen inte blir så stor. Han menar även på att montörerna på 

huvudmonteringen troligtvis skulle känna mindre stress om det fanns en visualisering så de 

visste att de gjorde sitt jobb i rätt tid. Det är mer stressande att arbeta som det fungerar idag än 

med en visualisering. Systemet Duga som innebär att personalen loggar in på respektive 

station gör det möjligt att komma med personlig feedback på den enskildes arbete och ge 

ytterligare utbildning till personal där så behövs.     

Enligt Fredrik har systemet inneburit att det blivit enklare att upptäcka små störningar som 

inte upptäcks om systemet inte används. Om informationen som lagras i Duga började 

användas på rätt sätt skulle tid som idag går åt till manuellt pappersarbete kunna sparas in. 

Fredrik tror också att Duga skulle kunna få en bättre effekt på verksamheten om det även 
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används på huvudmonteringen.    

5.1.2.1 Slutsats- Volvo Powertrain AB Köping 

Vid besöket på Volvo Powertrain i Köping upptäcktes många likheter med monteringen hos 

GKN Driveline. Idag har de en liknande takttid och det faktum att takttiden inte är helt 

balanserad mellan stationerna är också en likhet. Systemet Duga känns därför som en typ av 

system som skulle fungera bra att applicera även på GKN:s montering. Då Duga tillhör 

Volvos interna system Mont skulle en implementering av just det systemet vara svårt att 

införa, men en liknande lösning från ett annat industrisystem skulle kunna vara en lösning. 

På Volvo visualiseras takttiden vid förmonteringsmodulerna med hjälp av färger och symboler 

på digitala skärmar. Enligt avsnitt 3.5.8 är detta en bra och tydlig lösning som skulle kunna 

användas på GKN Driveline.  

Vid besöket framgick att informationen som lagras i Duga inte används och följs upp, men att 

möjligheten finns. För att få ut maximalt av visualiseringen och få montörerna att inse vikten 

av deras arbete är det viktigt att data följs upp och redovisas för personalen så att de kan 

påverka sitt arbete. 

Från besöket kan även Fredriks kommentar kring stress hos personalen gällande visualisering 

vara bra att ta med och ha i åtanke. 

5.1.3 Benchmarking Scania CV AB Södertälje 

Benchmarking via mailkontakt genomfördes med Scania CV AB i Södertälje. Samma 

frågeformulär som använts vid besöken på Volvo CE och Volvo Powertrain skickades till 

Scania och besvarade utifrån bästa förmåga.  

Avdelningen som benchmarkingfrågorna besvarades utifrån var Scanias montering av Chassin 

till lastbilar och bussar. Takttiden på denna montering är 7 minuter och 21 sekunder vilket är 

betydligt längre än den som projektet omfattar.   

Scania använder sig av samma typ av Andonsystem som Volvo CE i Hallsberg gör och de har 

även ett balanserat flöde av sin Chassimontering och takten visualiseras överallt längs banan. 

Data lagras och registreras på de flesta ställen, men där detta inte sker registreras det manuellt. 

Visualiseringen på Scania är en del i att skapa förutsättningar till ett standardiserat arbetssätt 

på företaget. Det som är bra med den är att företaget snabbare kan reagera på problem och 

tillkalla hjälp om något är fel längs banan. Det som är mindre bra är att visualiseringen inte 

kan utnyttjas på bästa sätt om inte arbete med standarder och balansering av olika stationer 

genomförts.  

5.1.3.1  Slutsats- Scania CV AB Södertälje 

Den viktigaste lärdomen att ta med sig ifrån svaren som erhölls av Scania är att 

visualiseringen är ett verktyg som skapar förutsättningar till ett standardiserat arbetssätt. Det 

handlar inte om att övervaka den enskilda individen utan att skapa förutsättningar att göra 

jobbet rätt och utveckla Leanarbetet på företaget. Att arbete med standarder samt balansering 
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av stationerna är viktigt för att visualiseringen ska kunna utnyttjas och ge bästa effekt. Detta 

är något som kan tas med vid utvärdering av lösningen på GKN Driveline. 

5.1.4 Fiskbensdiagram 

Genom metoden som beskrivs i avsnitt 4.6.1 togs två olika kategorier av lösningsförslag fram: 

 Visualisering som registrerar och lagrar data 

 Visualisering som ej registrerar och lagrar data 

Det som påverkas av visualiseringen i de olika kategorierna skiljer sig åt, exempelvis 

påverkas inte ledningen av en visualisering, som inte registrerar och lagrar data, på samma 

sätt som medarbetarna, därför har två fiskbensdiagram utformats. 

 

 

 
 

Bild 5.1 – Fiskbensdiagram över visualisering som registrerar och lagrar data 

Bildkälla: Egen bild 
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Bild 5.2 – Fiskbensdiagram över visualisering som ej registrerar och lagrar data 

Bildkälla: Egen bild 
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5.1.5 Intervjuer av montörerna 

Vid en sammanställning av montörernas svar och åsikter (Bilaga D) framgick det att det är tre 

olika faktorer som montörerna anser skulle påverkas av en visualisering. Dessa faktorer är: 

 Ökad motivation 

 Mer stressande 

 Likgiltig 

Totalt intervjuades 17 montörer. Vid den grafiska sammanställningen nedan i avsnitt 5.1.5.2 

kan det tolkas som att 19 montörer har deltagit i intervjuerna vilket inte är helt korrekt, utan 

det är två montörers svar som har stämt in på två av faktorerna som kan utläsas. 

5.1.5.1 Visualiseringens eventuella påverkan 

Ökad motivation  

En implementering av en visualisering på varje station på monteringsbanan skulle göra en del 

av montörerna mer motiverade. Flera påpekade att de är tävlingsinriktade vilket i det här fallet 

skulle resultera i att en visualisering skulle leda till att de vill visa att de gör bra ifrån sig och 

hålla sig inom takttiden. En och annan menade att det är extra roligt att arbeta i höga tempon. 

Mer stressande 

Att ständigt se huruvida takttiden hålls av montörerna eller inte anser en del skulle vara ett 

extra stressmoment i arbetet. Detta framförallt om montören ofta skulle ligga utanför 

takttiden, då det varken är uppmuntrande eller motiverande att se att han eller hon inte lyckas 

hålla tiden. 

Likgiltig 

Flera av montörerna kände sig likgiltiga till en eventuell visualisering. De menade att det 

egentligen inte spelar någon roll och att det inte skulle göra någon skillnad. Vissa menade 

också att det är svårt att sätta sig in i situationen om hur en framtida implementering av 

visualisering skulle påverka dem.  

5.1.5.2 Grafisk sammanställning 

Nedan visas ett stapeldiagram och ett cirkeldiagram som bygger på montörernas svar. 

Diagrammen visar svaren utifrån de tre faktorerna. Vid ett par av fallen har montörens svar 

kunnat kopplas till två av faktorerna. Stapeldiagrammet ger en överblick över alla svar som 

samlades in, medan cirkeldiagrammet tydligt visar de olika procentsatserna. 
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5.1.5.3 Övrig analys 

En åsikt som framgick mer än ett par gånger vid intervjuerna var att en del montörer anser att 

det inte är montörerna själva som är orsaken till att takttiden inte alltid hålls, utan att det är 

maskinen och andra yttre faktorer som påverkar. Övriga åsikter och tankar var generellt 

spridda. 

  

Ökad motivation

Mer stressande

Likgiltig

36,8% 

31,6% 

31,6% 
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5.1.6 Litteraturstudierna 

5.1.6.1 Fördelar med en visualisering 

Att arbeta med visualisering har en positiv påverkan på effektiviteten hos ett företag. Visuell 

information tillför personal det de behöver veta utan att någon behöver berätta det för dem. 

Genom att arbeta med en visuell arbetsmiljö möjliggör företaget en enklare och snabbare 

kommunikation som gör verksamheten mer flexibel. När tillämpning av visualisering på en 

arbetsplats används på rätt sätt tillförs alla parter information som gör att de beslut som fattas 

blir mer övertygande och självklara [11].   

En visualisering ökar även montörens medvetenhet om problem som kan uppstå och dess 

konsekvenser. För företaget innebär det att avvikelser och problem blir lättare att identifiera. 

Detta gör det möjligt att lättare hitta rotorsaken till problem som uppstår och sätta in rätt 

resurser och åtgärder i rätt tid och på rätt plats. Slöserier i form av stopp- och störningstid kan 

reduceras och elimineras [11].  

Personer som är nöjda med sin arbetsmiljö har mindre frånvaro, lägre antal klagomål och 

arbetar produktivare. Arbetsmiljön är en av de största faktorerna till hur bra en medarbetare 

presterar och hur produktivt de arbetar och arbete i en visuell miljö påverkar dessa faktorer 

positivt. Bilder, ljus, och ljud är exempel på faktorer som påverkar den visuella arbetsmiljön, 

och därmed prestation och produktivitet, positivt. Användning av visualisering i form av 

ljussignaler har även visat sig ha en positiv påverkan på olika mekanismer så som relationer, 

arbetstillfredsställelse, problemlösning och arbete med förändringar [11]. 

Om en visualisering på en arbetsplats skapar positiv stress hos de anställda kan det få flera 

positiva effekter så som ökad motivation och engagemang i arbetet [15]. 

Ett välutvecklat visuellt kontrollsystem ökar produktiviteten, reducerar defekta enheter och 

misstag, hjälper personalen att hålla deadlines, underlättar kommunikation, ökar säkerheten, 

minskar kostnader och ger de anställda större kontroll över deras arbetsmiljö [14].   

De flesta av fördelarna med en visualisering kan relateras till Lean-filosofin och ambitionen 

att eliminera slöserier. Genom att motivera och engagera personalen kan det åttonde slöseriet 

reduceras. Inom Lean används visualisering på flera olika sätt, 5S och standardiserat 

arbetssätt är tydliga exempel på detta. Då GKN sedan länge arbetar med 5S, standardiserat 

arbetssätt och visualisering av den totala produktionstakten så är en mer fördjupad, 

individuell, visualisering av arbetet ett steg i rätt riktning.   

Ur arbetsmiljösynpunkt är det viktigt att se till att arbetet som utförs håller sig inom den övre, 

högra rutan i Karaseks krav-kontroll-modellen för att en visualisering ska löna sig. Då 

upplever personen arbetet som positivt och även om det kan kännas stressande ibland så är det 

positiv stress som upplevs. Det bidrar till ökad motivation och en vilja att prestera bra [16].  

En implementering av en visualisering innebär att ett förändringsarbete måste genomföras i 

verksamheten. Enligt Lean är en av nycklarna till ett lyckat förändringsarbete att få 

personalen att känna sig delaktiga och motiverade [3].   
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5.1.6.2 Nackdelar med en visualisering 

Att använda sig av till exempel en digital display för att visa den individuella prestationen på 

en monteringsbana kan vara en stressfaktor hos den arbetande. Skärmen kan göra att 

personalen känner sig pressad och tvingad att prestera över sin egen förmåga [18]. 

Vid arbete med för höga krav och för låg känsla av kontroll kan individen uppleva negativ 

stress vilket har negativa hälsoeffekter på både lång och kort sikt. Konsekvenserna av hur 

medarbetarna och organisationen påverkas av negativ stress kan läsas ovan i avsnitt 3.6.  
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5.2 Framtagning av lösning 

5.2.1 Val av lösningsförslag 

Två olika sätt att använda sig av ett verktyg för visualisering har tagits fram genom 

fiskbensdiagrammet (se bild 5.1 och 5.2). Frågorna i tabellen som besvaras nedan har även 

dem tagits fram med hjälp av diagrammet som visar vad som påverkas av en visualisering. 

Frågorna har formulerats så att ett ja-svar innebär en positiv påverkan och ett nej-svar innebär 

en mer negativ påverkan. I avsnitt 4.5 finns förklaring till fiskbensdiagrammet.  

Data registreras och lagras 
  

   Människan Ja Nej 

Ökar medvetenheten? x   

Skulle montören kunna motiveras mer? x   

Påverkas arbetsmiljön? x   

Får montören direkt feedback? x   

Får montören feedback på längre sikt? x   

Skulle montören slippa känna sig "övervakad"?   x 

Management Ja Nej 

Ökar medvetenheten? x   

Synliggörs avvikelser? x   

Får ledningen bättre förståelse? x   

Kan ledningen följa aktuellt status på respektive 
station? x   

Kan ledningen ta fram rotorsaken till för lång takttid? x   

 
Data registreras och lagras ej 

  

   Människan Ja Nej 

Ökar medvetenheten? x   

Skulle montören kunna motiveras mer? x   

Påverkas arbetsmiljön? x   

Får montören direkt feedback? x   

Får montören feedback på längre sikt?   x 

Skulle montören slippa känns sig "övervakad"? x   

Management Ja Nej 

Ökar medvetenheten?   x 

Synliggörs avvikelser?   x 

Får ledningen bättre förståelse?   x 

Kan ledningen följa aktuellt status på respektive 
station?   x 

Kan ledningen ta fram rotorsaken till för lång takttid?   x 
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5.2.1.1 Analys av tabellerna 

Data registreras och lagras 

Tabellen visar att en visualisering påverkar människan positivt i de flesta frågeställningarna. 

Det enda negativa som en visualisering skulle medföra är att montören skulle känna 

sig ”övervakad”, vilket kan medföra negativ stress. Detta är dock individuellt för varje montör 

så svaret är inte tillförlitligt till 100 %.  

Vad gäller hur ledningen påverkas av visualiseringen kan det utläsas från tabellen att samtliga 

frågor besvarades med ja, vilket visar att det bara är positiva fördelar med en visualisering ur 

ledningens perspektiv. 

Data registreras och lagras ej 

Även denna tabell visar att en visualisering påverkar människan positivt i de flesta 

frågeställningarna. En fråga besvarades med ett nej, vilket var om montören får feedback på 

längre sikt. Detta är inte möjligt när inga data registreras eller lagras, utan montören kan 

endast se under själva arbetet om denne håller sig inom takttiden eller inte. 

Samtliga frågor ur ett ledningsperspektiv besvarades med ett nej. Ledningen skulle alltså inte 

påverkas positivt av en visualisering utan fortsätta vara som i aktuellt läge.  

5.2.1.2 Övrig analys för val av lösningsförslag 

Efter studiebesöken på Volvo CE och Volvo Powertrain samt mailkontakt med Scania CV kan 

det konstateras att en visualisering utnyttjas på bästa sätt om informationen den ger registreras 

och lagras. Andonsystem fungerar inte optimalt på takttider runt en minut, men det finns 

andra system som kan användas. För att underlätta för företaget och personalen skulle ett på 

företaget redan existerande industrisystem med fördel kunna användas om det har de 

funktioner som behövs. Detta för att kunskap, utbildning och förståelse för systemet redan 

finns. Vid besöket på Volvo Powertrain blev det tydligt hur viktigt det är att förstå systemet, 

dess funktioner och användningsområde för att kunna få ut något bra av det.  

Ur medarbetarsynpunkt är det viktigt att registrera data för att montörerna ska få feedback på 

sitt arbete, öka medvetenheten, delaktigheten och förstå varför visualiseringen finns och vad 

den används till. Detta bidrar också till en minskad stress och bättre arbetsmiljö då personalen 

känner att de har kontroll och vet vilka krav som ställs på dem [16].  

Från ledningens håll är registrering och lagring av data ett måste för att kunna förbättra och 

optimera processerna med visualisering som hjälpmedel. Genom att registrera tiderna blir det 

lättare att upptäcka trender, flaskhalsar, återkommande problem eller obalans mellan stationer. 

Tekniker och chefer kan följa tiderna inifrån sitt kontor och håller sig på så sätt kontinuerligt 

uppdaterade om nuläget. Arbetstid som annars hade gått åt till att stå på banan och klocka 

personal eller registrera stopp manuellt kan då användas till andra arbetsuppgifter.  

Vid benchmarkingen framgick det att för att kunna påverka produktionsresultatet positivt är 

registrering och lagring av data nödvändigt.        
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Att ha en indikator som visar takttiden för individens arbete utan att tiden lagras och används 

för förbättringsarbete är svårt att motivera medarbetarna med. Det innebär att det bara blir en 

stressfaktor eller att personalen blir likgiltig till den eftersom resultatet inte följs upp. 

Studiebesöken gav en tydlig bild av detta.     

Visualiseringen ska vara enkelt och tydligt utformad, gärna med symboler och färger som på 

Volvo Powertrain. Det är lättare att snabbt tyda och förstå än analoga klockor med siffror eller 

bokstäver [11].   

Vid intervjuerna av monteringspersonalen fanns olika tankar och åsikter kring en 

visualisering. Sammanställningen visade att en visualisering i de flesta fall uppfattades som 

antingen motivationshöjande eller som stressande. Några var även likgiltiga till förslaget och 

menade på att det inte skulle påverka deras arbete. För att undvika likgiltighet och negativ 

stress samt höja motivationen är en visualisering som lagrar och registrerar data det bästa 

alternativet. Med en sådan lösning får personalen feedback, blir mer delaktiga och kan 

påverka sitt arbete. Förhoppningsvis kan den negativa stressen då övergå till positiv samt att 

de som varit likgiltiga till visualiseringen blir mer motiverade och förstår vikten av 

visualiseringen. Denna övergång är Volvo Hallsberg är ett tydligt exempel på. 

5.2.1.3 Lösningsförslaget 

Genom en sammanställning av analysen vid val av lösningsförslag valdes följande 

lösningsförslag: 

 Data registreras och lagras 

5.2.2 Val av slutlig lösning 

Då lösningsförslaget är en kategori av lösningar måste en slutlig lösning tas fram. Vid 

framtagning av lösningsförslagen togs även exempel på lösningar fram, vilket kan utläsas i 

fiskbensdiagrammet (bild 5.1). Lösningarna som togs fram för data som registreras och lagras 

var: 

 Tilläggsprodukt till redan existerande system 

 Annat system 

GKN Driveline använder sig idag av industrisystemet Axxos, vilket förklarades i avsnitt 2.3. 

På monteringsbanorna används produkten Axxos Visualize som visualiserar varje enskild 

maskins driftstatus med olika symboler och färger på ett tydligt sätt. Vid research om systemet 

upptäcktes att industrisystemet har ytterligare en tilläggsprodukt vid namn Axxos Visualize 

Assembling som har en specifik visualizebild anpassad för monteringsstationer [19]. Detta 

medförde att lösningen ”tilläggsprodukt till redan existerande system” blev Axxos Visualize 

Assembling. Den andra lösningen som spånades fram till denna kategori var ”annat system” 

vilket, om lösningen valdes, skulle fördjupas ytterligare och ett system skulle tas fram om 

nödvändigt. 

En implementering av ett helt annat system för att visualisera takttiden för montörerna på 
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respektive station skulle vara både mer komplicerat och mer kostsamt. Genom att addera 

funktionen Axxos Visualize Assembling till nuvarande system skulle företaget slippa den 

stora implementeringskostnaden som annars skulle tillkomma för ett helt nytt system samt att 

systemet redan är accepterat och det skulle inte krävas några större utbildningsresurser. 

Efter diskussion med Axxosansvarige Roger Eriksson om vad en implementering av Axxos 

Visualize Assembling skulle innebära för företaget och hur det skulle fungera i praktiken, 

samt en hel del diskussion mellan projektdeltagarna, beslutades att valet av slutlig lösning föll 

på följande: 

 Axxos Visualize Assembling 

5.3 Lösningen 

Följande avsnitt, som beskriver lösningen, har tagits fram genom mailkontakt med sälj- och 

marknadsavdelningen på Axxos, information från deras hemsida samt muntlig 

kommunikation med Roger Eriksson, förbättringsledare och Axxosansvarig på GKN 

Driveline i Köping. 

5.3.1 Axxos Visualize Assembling 

Axxos Visualize är en webbaserad applikation hos Axxos som används för att visualisera 

produktionsläget i fabriken på en TV-skärm ute i monteringen. Om önskas kan bilderna även 

nås via webbläsaren i datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Kunden som använder Axxos 

Visualize får själva välja vilka nyckeltal som ska presenteras på skärmarna, vilket gör att de 

får en tydlig bild över fabrikens aktuella situation. 

Axxos Visualize Assembling är en visualizebild som är anpassad för monteringsstationer där 

produktionsinformation i realtid för flera olika arbetsstationer kan visualiseras. Exempel på 

information som kan visualiseras är aktuellt status och stopptid. 
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Bild 5.3 – Exempel på standardmall för Axxos Visualize Assembling 

Bildkälla: Axxos Visualize informationsblad 

 

Bild 5.3 ovan visar ett exempel på standardmall hur bilden för Axxos Visualize Assembling 

skulle kunna se ut, men bilden kan anpassas efter kundens specifika önskemål och nyckeltal. 

Visualizebilden skulle se lite annorlunda ut i GKN Drivelines fall. För monteringsbana 6279 

skulle förslag på följande information kunna placeras ut på bilden: 

 Monteringsbanans alla stationer placeras ut med namn längs ned med tillhörande 

staplar.  

 Den övre heldragna linjen visar den totala takttiden för monteringsbanan. 

 De streckade markeringarna visar stationernas olika takttider. 

 Så länge stationen inte överskrider sin individuella takttid kommer stapeln alltid att 

visa grönt. 

 Om en station överstiger sin streckade linje går stapeln från att visa grönt till att visa 

gult. 

 Om stationen överstiger den heldragna linjen kommer stapeln att ändra färg till röd. 

 Då takttiden är relativ kort skulle inga gula områden, som syns på bilden ovan, i form 

av störningar att visualiseras i staplarna. 
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 Stationsnamnen skulle kunna markeras med olika färger för att göra det lättare för 

montören att tydligt se vilken stapel dennes station tillhör vid en snabb överblick av 

bildskärmen. 

5.3.2 Kostnadskalkyl 

I detta avsnitt presenteras och beskrivs kostnadskkalkylen för vad implementeringen skulle 

komma att kosta. Kalkylen har tagits fram genom ett kostnadsförslag från Axxos sälj- och 

marknadsavdelning.  

Implementering av Axxos Visualize Assembling 

Monteringsbana 6279 Kostnad (kr)  

Uppstartskostnad 25 000 

Installationskostnad inkl. driftsättning 40 000 

Övriga kostnader 15 000 

Totalt: 80 000 

 

 

 

5.3.2.1 Förklaring till kostnadskalkylen 

En uppstartskostnad hamnar på cirka 25 000 kronor och att koppla in drygt 10 stationer för 

mätning på monteringsbana 6279, inklusive driftsättningen, skulle kosta cirka 40 000 kronor. 

Under övriga kostnader faller inköp av två tv-skärmar och arbetskraft för installering av 

systemet på GKN Driveline som utförs av interna elektriker. Denna kostnad på 15 000 kronor 

togs fram utifrån tidigare inköp av skärmar och installering av industrisystemet på företaget. 

Det bör understrykas att kostnaderna i kalkylen är ungefärliga kostnader. 

För en vidare implementering av tilläggsprodukten på resterande monteringsbanor skulle 

kostnadskalkylen se ut som följer för respektive bana: 

Implementering av Axxos Visualize Assembling 

Monteringsbana xxxx Kostnad (kr) 

Installationskostnad inkl. driftsättning 40 000 

Övriga kostnader 15 000 

Totalt: 55 000 

 

 

 

5.3.3 Fördelar- och nackdelar med lösningen 

 Informationen som fås genom Axxos Visualize Assembling kan användas för att 

utveckla Leanarbetet på företaget. Principer inom Lean så som takt, balansering, 

Bild 5.4 – Kostnadskalkyl för implementeringen på monteringsbana 6279 

Bildkälla: Egen bild 

Bild 5.5 – Kostnadskalkyl för implementeringen på resterande monteringsbanor 

Bildkälla: Egen bild 
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kontinuerligt flöde, arbete med ständiga förbättringar, visuell styrning och eliminering 

av slöserier är alla delar som påverkas positivt av lösningen. Med hjälp av lagrad data 

från banans stationer blir det lättare att balansera flödet och fördela resurser då det blir 

tydligt vilka stationer som tar längre eller kortare tid än andra. Ett balanserat och 

utjämnat flöde är viktigt vid arbete med takt [3]. 

 Då medvetenheten och delaktigheten hos personalen ökar leder det till reducering av 

det åttonde slöseriet [3]. 

 Då produktionsläget kan följas ifrån monteringsteknikernas kontor samt att trender på 

problem synliggörs leder även det till reducering av andra slöserier i form av rörelse, 

väntan etcetera. [3].  

 Stopptider på stationerna registreras hela tiden i systemet och med hjälp av dem kan 

förbättringsarbete genomföras för att analysera vad dessa beror på och hur de kan 

åtgärdas eller elimineras. Genom att minska stopptiden skapas förutsättningar för ett 

kontinuerligt flöde i monteringsprocessen [3]. 

 Företaget arbetar med ständiga förbättringar och ett nyckelord inom Lean som kan 

användas till detta arbete är just visualisering och visuell styrning. Med hjälp av 

information från visualiseringen får ledningen besluts- och planeringsunderlag och 

montörerna får hela tiden direkt feedback och inblick i det egna arbetet [3]. 

 En fördel med lösningen är att montörernas arbetsmiljö inte kommer att påverkas 

avsevärt mycket av visualiseringen. Då det idag redan finns skärmar med liknande 

bilder uppsatta på banan är de vana att se bilden med information om hela banans 

produktionsläge. Att visa varje stations driftstatus behöver inte betyda att personalen 

skulle uppleva mer negativ stress än de gör idag när negativa siffror visas av den totala 

driften.  

 Den negativa stress som kan uppstå på grund av att personalen kan känna sig 

övervakad kan motverkas genom att tydligt förklara att lösningen är till för att ha koll 

på operationen och inte den enskilda individens arbete. 

 En annan fördel är att Axxos Visualize Assembling automatiskt loggar stopp. Det gör 

att arbetsmomentet med manuell loggning av stopporsaker försvinner vilket ger mer 

tid till andra arbetsuppgifter.  

 Då driftstatusen på varje station visualiseras för alla på monteringsbanan blir 

möjligheten till stöd, hjälp och peppning från kollegor lättare. Enligt den utökade 

krav-kontroll-modellen är detta en viktig del för att motverka negativ stress i arbetet 

[16]. 

 Då Axxos Visualize redan används på fabriken skulle kostnader för en sådan 

förändring i form av information, marknadsföring och utbildning inte bli till 

närmelsevis så omfattande som vid införandet av ett helt nytt system.     

 En nackdel med Axxos Visualize Assembling är att den kostar cirka 80 000 kronor att 

implementera. Att införa en visualisering av varje stations takttid skulle innebära en 

verksamhetsförändring för GKN Driveline. För att verksamhetsförändringen inte ska 
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bli något negativt är det viktigt att montörerna känner sig delaktiga och förstår 

innebörden av förändringen [15].  
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6 Diskussion 

Lösningen som under examensarbetets gång tagits fram är en tilläggsprodukt till GKN 

Drivelines redan befintliga industrisystem. Produkten heter Axxos Visualize Assembling och 

faller under kategorin av system som registrerar och lagrar data. För- och nackdelar med en 

visualisering av respektive stations takttid samt för- och nackdelar med den valda lösningen 

togs fram i resultatavsnittet. Under samma avsnitt presenterades även en kostnadskalkyl för 

en eventuell implementering av lösningen. 

Lösningen löser problemet med att det inte går att se om montörerna taktar rätt eller inte på 

respektive station. Då lösningen inte bara visualiserar takttiden utan även registrerar och 

lagrar data medför detta ytterligare fördelar. För att tillämpningen av lösningen ska fungera så 

effektivt som möjligt krävs att de data som registreras och lagras kontinuerligt följs upp, 

vilket var något som tydligt iakttogs från benchmarkingen och som Lean-filosofin också visar 

på. För att lösningen ska få en positiv effekt krävs det också att ledningen får med 

medarbetarna i varför lösningen tillämpas på monteringsbanan vilket även detta stärks av 

Lean-filosofins tankar kring allas delaktighet och medverkan [3]. Montörerna måste känna att 

de har kontroll och stöd i sitt arbete för att uppleva positiv stress och där med ökad motivation 

i sitt arbete, vilket Karasek och hans kontroll-krav-modell kan styrka [16].  

Intervjuerna som genomfördes på monteringsbanan visade olika åsikter om en visualisering. 

Montörerna visste inte då hur lösningen skulle vara utformad, men att lösningen som togs 

fram tillhör ett system de redan är vana att arbete med, samt att tv-skärmar med staplar 

används istället för digitala klockor som tickar ned bredvid dem kommer göra att stressen inte 

upplevs som så stor. Förhoppningsvis kommer den andel av montörerna som trodde sig 

uppleva stress eller var likgiltiga till förslaget, så länge de upplever sitt arbete som aktivt 

enligt Karasek-modellen, istället få en ökad motivation och engagemang i arbetet samt känna 

sig mer delaktiga. Dessa önskade effekter är vad litteraturstudierna har visat att en 

visualisering bidrar till och vad Lean-filosofin strävar efter att uppnå [3, 16]. 

Det är viktigt att poängtera att det inte är människan utan maskinen som mäts och att en 

visualisering som registrerar stopp- och störningstider inte bara är positivt för ledningen i 

deras arbete, utan även för montörerna. Att det finns underlag på vilka stationer som orsakar 

stopp eller utgör flaskhalsar i arbetet kommer göra det lättare för dem att motivera varför en 

viss station behöver resurser, att de inte hinner med sitt arbete på en viss station eller att nya 

verktyg behöver beställas.    

Lösningen som tagits fram är en typ av visuellt kontrollsystem som gör det möjligt att 

identifiera och lösa problem på monteringsbanan vilket enligt Liker leder till en ökad 

produktivitet, minskat antal defekta enheter och en ökad säkerhet på arbetsplatsen [9]. Detta 

påverkar den ekonomiska hållbarheten positivt och är helt i enlighet med GKN Drivelines 

strategi för arbete med hållbar utveckling. Den sociala hållbarheten kommer att påverkas då 

visualiseringen påverkar arbetsmiljön och personalens upplevda stress. Hur varje individ 

påverkas är svårt att säga, men enligt examensarbetets generella analys ska risken att negativ 

stress uppstår på grund av lösningen inte vara stor. Arbetet som montörerna utför idag är 

standardiserat och de arbetar även med 5S vilket ger kontroll i och över det egna arbetet. Med 
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en visualisering skulle montörerna ha ännu mer kontroll över sitt arbete vilket är en fördel 

både ur Lean-filosofins perspektiv och enligt Karasek [1, 16]. Förändringsarbetet som 

införandet av Axxos Visualize Assembling medför kan även den påverka den sociala delen på 

företaget. Examensarbetarna anser att det är svårt att koppla an lösningen till ekologisk 

hållbarhet, men slutsatsen blir att lösningen har goda förutsättningar för en hållbar utveckling 

då den i stort passar in på GKN Drivelines arbetsstrategi för hållbart arbete.    

6.1 Värdering av resultat 

Den främsta felkällan som kan ha påverkat resultatet är att stress uppfattas olika av olika 

individer, vilket gör det svårt att ge ett exakt svar på hur en visualisering av takttiden påverkar 

människan. Eftersom arbetet inte innehåller ett konkret problem utan istället mycket 

undersökningar och analyser har det i slutänden varit upp till examensarbetarna att forma 

resultatet, vilket inte ger en hundraprocentigt objektiv lösning. Att involvera flera företag i 

benchmarkingen hade kunnat ge examensarbetarna mer kunskap och insikt om andras 

lösningar på problemet, vilket hade gett mer tyngd till det slutliga resultatet.  

6.2 Rekommendationer och fortsatt arbete 

I detta avsnitt presenteras examensarbetarnas slutliga rekommendationer. Det sista steget i 

cykeln för metoden PDCA är ”Act” där det tidigare i avsnitt 4.3.4 beskrevs att företaget själva 

avgör hur de vill gå vidare med informationen de får utifrån rapporten som fungerar som ett 

underlag. Om en vidare implementering av lösningen genomförs finns det några punkter att 

ha i åtanke för att implementeringen av lösningen ska fungera effektivt. 

6.2.1 Rekommendationer 

Utifrån den analys och undersökning som genomförts kan examensarbetarna rekommendera 

företaget att genomföra en implementering av Axxos Visualize Assembling. Förslaget är att 

testa lösningen på bana 6279 och sedan utvärdera resultatet. Leder visualiseringen till ett 

förbättrat produktionsresultat kan lösningen med fördel implementeras på resterande 

monteringsbanor. Ett kostnadsförslag på detta har mottagits från Axxos sälj- och 

marknadsavdelning och skulle kosta cirka 40 000 kronor per monteringsbana, exklusive 

övriga kostnader för inköp av tv-skärmar och installering. De enda modifieringar som då 

skulle behöva göras är att specialanpassa visualizebilden till varje banas önskemål, vilket är 

inkluderat i kostnadsförslaget. 

6.2.2 Följ upp de data som registreras och lagras 

De data som registreras och lagras utifrån den valda lösningen bör följas upp kontinuerligt för 

att nyttjas så effektivt som möjligt. Till exempel skulle Axxosrapporterna med fördel kunna 

skrivas ut till mötena om daglig styrning för respektive skift för att diskutera gårdagens 

resultat. Då systemet automatiskt loggar stoppen finns här utrymme för uppföljning av 

stopporsakerna genom diskussion med montörerna om orsaken. Här är det viktigt att 

ledningen betonar att det inte är människan som följs upp och övervakas, utan maskinen.  

Vid sammanställningen av intervjuerna (Bilaga D) framgick åsikter om att en del montörer 



 

Rev 02, 2015-06-24 U. Carlsson, V. Collstam  49 (52) 

anser att de inte kan arbeta snabbare än vad de gör, utan att det är maskinen och andra yttre 

faktorer som påverkar att takttiden inte alltid hålls. Om så förefaller blir en uppföljning av de 

data som registrerats relevant för utvärdering av maskinen i strävan mot en mer balanserad 

takt runt monteringsbanan.  

Det standardiserade arbetssättet som monteringsbanan idag arbetar med bör med fördel 

fortsätta tillämpas samt kontinuerligt uppdateras. Detta med hjälp av uppföljningen av data 

som registrerats. På så sätt upprätthålls kvaliteten och arbetet med ständiga förbättringar 

fortgår. 

6.2.3 Få med medarbetarna 

För att undvika slöserier och för att framgångsrikt arbeta med Lean i verksamheten krävs det 

att medarbetarnas engagemang och medvetenhet ökar, vilket tagits upp tidigare. Som tidigare 

beskrevs krävs det från ledningens sida att de får medarbetarna att förstå varför lösningen 

tillämpas på monteringsbanan. På så sätt kommer medarbetarna att känna sig delaktiga i 

förändringen, som implementeringen kommer att bidra till, vilket är en viktig del i ett lyckat 

förbättringsarbete vid en verksamhetsförändring. 

6.2.4 Utvärdera arbetssituationen 

Det har lyfts fram att det finns en risk med att en visualisering kan medföra negativ stress hos 

enskilda individer och därför är det viktigt att utvärdera montörernas arbetssituation för att 

undvika detta. Avsnitt 3.6 om stress och Karaseks modell visade tydligt vilka faktorer som 

spelar in gällande hur människan påverkas av stress. För att minimera risken för negativ stress 

kan det vara läge att prata med montörerna hur de upplever arbetet och utefter det sträva efter 

att samtliga upplever att de befinner sig i den gröna rutan av modellen.  
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7 Slutsatser 

Syftet med examensarbetet var att ta fram en lösning som visualiserar takttiden för montören 

på respektive monteringsstation, analysera vilka för- och nackdelar det finns med en sådan 

visualisering och lägga fram en kostnadskalkyl för den valda lösningen. 

Genom benchmarking, litteraturstudier, intervjuer och observationer resulterade arbetet i ett 

förslag på visualisering, med hjälp av ett redan existerande industrisystem, som löser 

problemet som definierats i avsnitt 2.2.  

Av de metoder som använts under arbetets gång har benchmarking, intervjuer och egna 

observationer tillfört arbetet mer tyngd gällande framtagning av lösningen medan 

litteraturstudierna till störst del legat till grund för visualiseringens påverkan på montörerna 

samt för- och nackdelsanalysen. De litteraturstudier och den benchmarking som genomförts 

tyder på att lösningen endast medför fördelar så länge personalen upplever sitt arbete som 

aktivt och inte upplever någon negativ stress. Problemet är att alla människor fungerar olika 

vilket gör det svårt att skapa ett arbete som upplevs på samma sätt av alla.  

Slutsatsen som kan dras är att lösningen med säkerhet löser problemet med att montören inte 

kan se om han eller hon taktar rätt eller inte. Då lösningen lagrar och registrerar data medför 

det ytterligare fördelar och möjlighet till ytterligare förbättringsarbeten.  
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Bilaga A – Benchmarking, Volvo Construction Equipment AB 

 

Intervjufrågor 

Organisation: Volvo CE AB, Hallsberg 

Respondent: Robert Posse 

Befattning: Produktionstekniker 

Datum: 2015-04-24 

 

Kan du berätta lite om produktionslinan. Produkt? Bemanning? Takttid? Balanserad 

takttid eller ej? 

Volvo CE AB svetsar, målar och monterar hytter till grävmaskiner, dumprar och lastare 

(WLO, wheel loader). Volvo CE AB har tre olika monteringslinor. Grävmaskinslinan, 

dumperlinan och WLO-linan. På grävmaskinslinan och dumperlinan monteras åtta respektive 

fyra olika hyttmodeller och totalt tio respektive 20 personer arbetar på linorna. På WLO-linan 

monteras nio olika hyttmodeller och totalt är det 30 personer som arbetar på linan, 17 på 

huvudmonteringen, tio på förmonteringen, två ”Andon” och en lagledare. På 

huvudmonteringen är en av montörerna ”lös”, vilket innebär att han eller hon går runt och 

hjälper vissa stationer där det krävs extra resurser. Takttiden ligger på 16 minuter och är 

balanserad. 

 

När infördes visualiseringen? 

År 2007. 

 

Hur fungerar den? 

Varje station på banan har en takttid på 16 minuter. Om en montör märker att han eller hon 

kommer efter av någon anledning eller någonting går fel drar denne i ett snöre som hänger i 

taket, vilket betyder att han varnar. När montören har varnat kommer Andonpersonalen till 

stationen för att hjälpa till med problemet. Här kan det bli två olika utfall. Antingen lyckas 

anledningen till att stationen varnade åtgärdas och montören lyckas hålla sig inom takttiden, 

eller så går tiden ut och linans stopptid börjar ticka. Tiden från och med att montören varnar 

till att Andonpersonalen återställer kallas för störningstid. När anledningen till att stationen 

varnat lösts återställer Andonpersonalen varningen genom att koda felorsaken och kvitterar. 

Detta görs genom att trycka på en knapp som finns intill stationen där valet av knapp visar 

vad anledningen till varningen var. Se bild nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 

1. Målning 

2. Svetsning 

3. Material, brist 

4. Material, fel 

5. Utrustning 

6. Personal 

7. Opinion 

8. Planerat stop 

9. Övrigt 

 

Bild A.1 – Exempel på hur kodningen ser ut 

Bildkälla: Egen bild 
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Hytterna på monteringslinan körs automatiskt fram längs golvet. De första elva minuterna 

körs hytten sakta fram längs golvet, medan montören arbetar, för att sedan stanna resterande 

fem minuter. Upplägget för detta, istället för att låta hytterna köras alla 16 minuter, har gjort 

på önskemål av montörerna, då detta upplevs mindre stressande. 

 

Vad visar visualiseringen? 

Längs monteringslinan sitter flera små skärmar uppsatta på väggen. Dessa skärmar visar 

takttidens nedräkning från 16 minuter till 0. Om någon längs linan varnar skiftar skärmarna 

mellan att visa nedräkningen och namnet på stationen som varnat så att Andonpersonalen 

snabbt ska kunna veta vart problemet är och vart han eller hon behövs. Om de 16 minuterna 

går ut och stopptiden för linan börjar ticka, visas denna stopptid med ett minustecken framför. 

 

Bild A.2 – Exempel på hur nedräkningen ser ut, 12:41 minuter kvar av takttiden 

Bildkälla: Egen bild 

 

 

Bild A.3 – Exempel på när stopptiden tickar, här har det stått still i totalt 1 minut och 15 sekunder 
Bildkälla: Egen bild 

 

 

Bild A.4 – Visar vilken station på monteringsbanan som har varnat 
Bildkälla: Egen bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12:41 

-01:15 

A106 
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Vid ena änden av banan finns även en större skärm.  

 

BÖR 10 

ÄR 8 

LÄGE -2 

STOPP 00:35 

OK 100 

TID 14:12 

Bild A.5 – Exempel på hur den större skärmen kan se ut 

Bildkälla: Egen bild 

 

Förklaringar till skärmen: 

 

Bör – Det här är värdet som monteringslinan bör ligga på från och med början av arbetsdagen 

fram tills nu. 

Är – Visar hur linan ligger till fram tills nu. 

Läge – Differensen mellan bör och är. 

Stopp – Anger den totala stopptiden i timmar och minuter. 

OK – Denna siffra anges i procent och visar hur många procent av hytterna som gått igenom 

kvalitetskontrollen som genomförs efter varje utskick. 

Tid – Nulägets klockslag. 

 

Registreras och lagras visualiseringens data? 

Ja. 

 

Varifrån kommer visualiseringen? 

Det är ett system som heter Binarsystem. 

 

Vilket var det ungefärliga priset för installationen och inköpet? 

Hundratusentalskronor.  

 

Varför infördes visualiseringen? 

Tidigare om till exempel fel volym producerades eller olika fel uppkom var det väldigt svårt 

att hitta rotorsaken till avvikelserna. Det blev väldigt komplext och det var svårt att veta vad 

som orsakade störningarna.  Binarsystemet valdes bland annat för att de har väldigt bra 

support. 

 

Hade ni någon liknande lösning på visualisering tidigare eller är det här den första? 

Innan användes digitala klockor som räknade ner takttiden. När klockan räknat ner till noll 

skulle alla montörer trycka på en grön knapp för att visa att de var klara på sin station. Väldigt 

simpelt och det var inga data som registrerades och kunde följas upp. 
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Hur mottogs visualiseringen av montörerna innan respektive efter?  

Innan mottogs det väldigt negativt. Montörerna kände att de skulle bli utpekade om problem 

uppstod på deras stationer och det var många samtal med den fackliga organisationen. Efter 

har visualiseringen fått motsatt mottagande.  Montörerna har blivit mer intresserade av 

ständiga förbättringar och medvetenheten har ökat. De vill att data registreras så att det sedan 

kan analyseras och förbättras. Det är lättare att arbeta när problemen tas om hand och det 

finns en vilja att prestera. Nyanställda kan dock vara lite skeptiska till en början då de kan 

känna stress av att inte klara av arbetsuppgiften. 

 

Några förändringar i produktionen efter införandet av visualiseringen? 

Inte riktigt, men det har blivit lättare att balansera takten och stödfunktionerna kan lättare följa 

upp om det exempelvis skulle krävas mer resurser eller omfördelning. 

 

Hur har produktionsresultatet påverkats? 

Det har påverkats positivt. Nu har vi en helt annan koll på verksamheten.  

Vad är bra med er visualisering? 

Nu kan vi analysera data på rätt sätt. Vi kan synliggöra tydliga flaskhalsar och eventuella 

problem. Systemet är också väldigt flexibelt. 

 

Vad är mindre bra? 

Systemet visar ibland felaktig eller irrelevant data, vilket är irriterande. Det kan skicka 

störnings- och stopptider som ej stämmer och då kan det behövas sortering och städning bland 

det grunddata som samlats in. 

 

Har du några förslag på förbättringar? 

Det skulle i så fall vara ovanstående svar. 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga B – Volvo Powertrain AB 

 

Intervjufrågor 

Organisation: Volvo Powertrain AB, Köping 

Respondent: Fredrik Lundberg 

Befattning: Monteringschef 

Datum: 2015-05-08 

 

Det är endast förmonteringsmodulerna som visualiserar takttiden på respektive station, därför 

kommer intervjufrågorna att besvaras utifrån dem. 

 

Kan du berätta lite om produktionslinan. 

På monteringsavdelningen på Volvo Powertrain AB i Köping monteras växellådor. 

Monteringen består av en huvudmontering, förmonteringsmoduler och diverse enklare 

förmonteringar. Takttiden varierar mycket då det monteras flera olika varianter av 

växellådorna. 

 

När infördes visualiseringen? 

År 2012. 

 

Hur fungerar den? 

Systemet är endast implementerat på förmonteringsmodulerna och visar om montören håller 

sig inom takttiden eller inte. Huvudmonteringen använder sig inte av någon visualisering av 

takttiden på respektive monteringsstation. 

 

Vad visar visualiseringen? 

Vid varje monteringsstation, förmonteringsmodul, sitter en skärm uppsatt. Skärmen visar 

bland annat en liggande stapel längs x-axeln som fylls på med färg, från vänster till höger. 

Färgen är grön mestadels av tiden, fram tills takttiden börjar ta slut då den byter färg till gul. 

Skulle montören arbeta över takttiden blir färgen istället röd. 

 

    
Bild B.1-B.3 – Exempel på hur visualiseringen ser ut vid takttidens olika stadier 

Bildkälla: Egna bilder     

 

Ovanför monteringslinorna sitter ytterligare en skärm. Denna skärm visar alla 

monteringsstationer på banan i form av en rektangel. Rektanglarna visar färgerna blå, grön, 

gul eller röd, där blått innebär att materialet inte kan förflyttas vidare på grund av kö, grönt att 

montören håller sig innanför takttiden, gult när det börjar närma sig slutet av takttiden och rött 

innebär att takttiden har överstigits. 
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Bild B.4 – Exempel på vad den gemensamma skärmen på monteringslinan visar 

Bildkälla: Egen bild 

 

Registreras och lagras visualiseringens data? 

Ja. Det går att se hur mycket en viss station har legat inom takttiden eller inte, men det varken 

skrivs ut och följs upp speciellt mycket.  

 

Varje montör loggar in och ut på den station denne står vid. 

 

Varifrån kommer visualiseringen? 

Systemet heter Duga och kombineras tillsammans med det interna Volvosystemet Mont. 

 

Vilket var det ungefärliga priset för installationen och inköpet? 

Det var en väldigt dyr implementering. 

 

Varför infördes visualiseringen? 

Vi ville ha ett sätt som följer upp takten på montören. 

 

Hade ni någon liknande lösning på visualisering tidigare eller är det här den första? 

Inte på förmonteringsmodulerna, men vi har tidigare haft ett system som heter Microbus på 

huvudmonteringen. Systemet finns fortfarande, men det används inte. Anledningen till det är 

att vi inte hade tillräckligt med insikt om det samt att systemet fungerar bäst på en balanserad 

takttid, vilket vi inte har på grund av alla variationer. 

 

Hur mottogs visualiseringen av montörerna innan respektive efter? 

Det mottogs bra. Eftersom huvudbanan går långsammare än förmonteringen blir pressen inte 

så stor på arbetarna på förmonteringen. 

 

Vad är bra med er visualisering? 

Med hjälp av systemet kan småstörningar loggas som inte loggas manuellt. 

 

Vad är mindre bra? 

Huvudmonteringen har ingen visualisering av respektive stations takttid, vilket innebär att det 

inte går att lokalisera avvikelser och vilken station som har gått över takttiden. Det finns ett 
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buffertlager mellan huvudmonteringen och förmonteringsmodulen, vilket gör att de olika 

delarna inte har sådan stor koppling till varandra. Då det är huvudmonteringen som slutligen 

står för outputen påverkas inte den totala produktionen av hur snabbt förmonteringsmodulerna 

arbetar eftersom det alltid finns ett lager att tillgå. Detta kan också leda till att montörerna vid 

förmonteringsmodulerna inte känner något behov av att skynda sig och hålla sig inom 

takttiden, eftersom det ändå finns material för huvudmonteringen att tillgå. 

 

Dessutom går huvudmonteringen långsammare än förmonteringen vilket gör att pressen på 

förmonteringen inte blir så stor. 

 

Några förändringar i produktionen efter införandet av visualiseringen? 

Nej, inte direkt. Systemet har inte uppnått sin optimala potential. Se svar ovan. 

 

Hur har produktionsresultatet påverkats? 

Se svar ovan. 

 

Har du några förslag på förbättringar? 

Det skulle vara att införa Duga även på huvudmonteringen.  

 

 

 

 

 

 



  Bilaga C – Benchmarking, Scania CV AB 

 

Intervjufrågor 

Organisation: Scania CV AB, Södertälje 

Respondent: Mailkontakt, Klara Jönsson 

Befattning: SPS-koordinator 

Datum: 2015-05-18 

 

Berätta om produktionslinan. Produkt? Bemanning? Takttid? Balanserad eller ej? 

På Chassimonteringens monteras lastbilar och bussar i två olika monteringsflöden. Jag 

kommer nästan enbart beröra lastbilsflödet.  

 

Produktionslinen för lastbilar har en takttid på 7 minuter och 21 sekunder, satt utifrån aktuella 

kundbehovet. Idag innebär det att vi producerar 56 lastbilar på en dag (vi har enbart ett skift). 

Takttiden ändras sällan och i så fall är det för att kundbehovet har ändrats. Linen är uppdelad i 

funktionsområden och för varje område så finns det en gruppchef. Gruppchefen har i sin tur 

2-4 teamleaders, vilka först och främst ansvarar Andon utryckningar (hantering av avvikelser 

från normalläget ex. maskin krånglar) samt träning av personalen. På gruppchefens område 

finns ett antal stationer. Endast en lastbil kan stå på en station. Tänk er en mataffär med kassor 

för betalning, som är uppradade. En kassa kan enbart behandla en kund åt gången, alltså, varje 

station har ett lastbilschassi. På stationen kan det vara flera positioner (personer) som arbetar. 

Varje position har en standard, som talar om vad som ska göras, hur och varför samt i vilken 

sekvens.  

 

Vad händer när ett lastbilschassi kommer till en station där det tar längre tid än takttiden för 

att kunna göra klart chassit. Ex. vanligtvis kan vi hantera att vi sätter 4 däck på positionen, 

men chassit på positionen behöver 6 däck. Hur gör vi då? 

Vad vi gör då är att använda en variantposition. Variantpositionen har också en standard men 

han/hon jobbar inte på alla chassier och är inte geografiskt bundna till en station. 

Variantpositionen tar det jobb som vanligtvis inte kommer på chassiet. 

 

Vi applicerar takt på ett balanserat flöde. Det innebär att vi fördelar ut arbeten på positioner så 

att positionerna har arbetet att utför under hela takttiden. Hur beläggningen av positionerna 

ser ut kan varierar och en stor källa till variation är antalet olika val/varianter av lastbilar som 

finns. Ex, antal axlar eller däck. 

Takten visualiseras överallt, men kan inte svara på när den infördes. Dock har vi två 

linesavsnitt som har en kontinuerligt driven line och där kan vi istället använda markeringar i 

golvet som visualisering istället för takttavlorna. 

 

Hur fungerar den? 

Taktklockan räknar ner till noll. Om någon position inte hinner med trycker personen på 

stopp. Om stoppet är intryckt när takttiden är nere på noll, räknas stopptid upp istället. Så fort 

stoppknappen släpps börjar takttiden om igen och stopptiden registreras (inte på alla ställen, 

men att föredra). 

 

Registreras och lagras visualiseringens data? 

På visa områden, men inte alla. Görs det inte så registreras det manuellt.  
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Hur mottogs visualiseringen av montörerna innan respektive efter?  

Visualiseringen i säg är bara en del i att skapa förutsättningar för ett standardiserat arbetssätt. 

Görs den inte på rätt sätt kommer den inte användas. Vad som är rätt måste kopplas till 

behovet, men något jag har sätt tydligt är att om vi jobbar mot buffert är det oftare buffertläget 

som styr än visualiseringen av takten. 

 

Vad är bra med er visualisering? 

Det är alltid viktigt att svara på vilket problem visualiseringen löser på olika nivåer. Ex. för 

montören blir det lättare att reagera och tillkalla hjälp om det är något som krånglar om 

takttiden är visualiserad. 

 

Vad är mindre bra? 

Om inte andra delar är på plats, ex standard och balansering av positionen fungerar inte 

visualiseringen av takten.  

 

Har ni några förslag på förbättringar? 

Utgå från frågeställningen vad löser er förbättring för problem? Titta på olika nivåer, montör, 

arbetsledare, organisation etc.  



  Bilaga D – Intervjuer, GKN Driveline AB 

 

Sammanställning intervjuer 

Organisation: GKN Driveline AB, Köping 

Respondent: Personal på monteringsbana 6279 

Befattning: Montörer 

Datum: 2015-04-16, 2015-04-17 

 

 


