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Förord 
Examensarbetet är det sista steget innan vi blir färdigutbildade produktionstekniker. Arbetet handlar 
om att reducera interna kvalitetskostnader samt att reducera operationstiderna för tillverkning av 
glaspartier. Vi vill tacka företaget och alla dess anställda för att ha fått utföra vårt examensarbete där 
och för att ha mottagits på bästa tänkbara sätt. 

Vi vill dessutom tacka alla lärare och handledare både vid högskolan i Skövde för den hjälp som fun-
nits där när vi behövde den. 

Januari 2017 

Anton Persson och Mikael Johansson 
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Sammanfattning 
Ett examensarbete har utförts på ett företag där trädetaljer tillverkas. Arbetet gick ut på att förbättra 
processen vid tillverkning av glaspartier. Företaget är ledande i Skandinavien beträffande sina trä-
produkter. Tillverkningen sker till stor grad av helautomatiserad produktion men har fortfarande 
några manuella stationer kvar. Företaget omsätter omkring 450 miljoner kronor per år och har cirka 
70 anställda. 

Syftet med examensarbetet var att förbättra processen vid produktion av glaspartier för att reducera 
den totala operationstiden och minska interna kvalitetsförluster. Huvudmålen var att reducera inter-
na kvalitetsförluster med 10 % samt att reducera operationstiderna med 15 %. För att uppnå målen 
valdes verktygen go to gemba, frekvensstudie, tidsstudie samt spagettidiagram för att hitta olika 
slöserier i produktionen och kartlägga operationstiderna. Metod valdes genom att läsa på om de 
olika verktygen och jämföra dem mot andra verktyg i den teoretiska referensramen. 

Det visade sig att det fanns en del slöserier i processen. Framför allt en hel del onödiga rörelser för 
både material och för operatörer. Det fanns också många olika lager som varierade i väntetid för det 
bearbetade materialet under flödet samt en hel del manuellt arbete som företaget helst ville bygga 
bort. Vid undersökning av nuläget sågs det också att företaget saknade ett standardiserat arbete 
samt ett 5S arbete i flödet av glaspartier. 

Genom en summering av nuläget kunde ett förbättringsförslag läggas fram. En del av förbättringsför-
slaget var att bygga bort det manuella arbetet genom att införskaffa en maskin som byggs in i den 
automatiserade karmlinan. Det leder till mindre kvalitetsförluster, men också färre lager eftersom 
glaspartitillverkningen kommer att ske i karmlinan. En annan del av förbättringsförslaget var att 
bygga in slutmonteringen i den befintliga karmlinan där andra liknande produkter redan tillverkades. 
Som nuläget såg ut var slutmonteringen en separat process vid sidan av karmlinan. Det gjorde att 
produkterna lades på vagnar och ställdes på ett lager för att sedan ha en lång väntetid innan de mon-
terades. Genom att bygga in slutmonteringen i karmlinan kommer företaget att montera glaspartier-
na i karmlinan utan onödiga lager. Ett sista förbättringsförslag var att implementera 5s och standar-
diserat arbetssätt över hela tillverkningen av glaspartier. Det troliga utfallet av förbättringsförslagen 
beräknades på reducerad operationstid med 59 % och reducerade interna kvalitetsförluster med 80 
%.   
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Abstract 
A study has been performed at a company where wood products is manufactured. The work was to 
improve the process for the manufacturing of glass partitions. The company is one of the leading 
companies in Scandinavia regarding wood products.  Fully automated production is used during the 
manufacturing process, however some manual stations remain. The company has sales of approxi-
mately 450 million SEK per year and it has 70 employees. 

The aim of the study was to identify and improve the process of the production of glass panels in the 
aim to reduce the total operation time and internal quality losses. The main objectives were to re-
duce the internal quality losses by 10% and to reduce operating times by 15%. In order to achieve the 
objectives go to gemba, frequency study, time study and a spaghetti chart was used to find different 
wastes in the production and operation time. 

By applying a theoretical research method and comparing them to other methods in the framework 
it was found that there was substantial amount of unnecessary movement of materials and for oper-
ators. There were varied waiting times in the process of material, a majority was manual labor which 
the company would like to discontinue. Upon examination of the current situation it was found that 
the company lacked standardized work and 5S initiatives in the flow of glass production.   

Summonsing the current situation there could be a number of suggestions to put forward which 
would then improve the process for the manufacturing of glass. Part of the improvement proposal 
was to eliminate the manual work by purchasing a machine that is built into the automated framel-
ine, this would then prevent the decline in quality, but also fewer stocks because the glass batch 
production would take place in the frameline.  

Another part of the improvement proposal was to build the final assembly in the existing frameline 
where other similar products are already manufactured. At present the final assembly process is a 
separate process alongside the frameline.  The completed products were put on carts and prepared 
in a stock pile, they then had a long wait before installation. 

By having the final unit built into the frameline the company will be able to install the glass panels in 
the frameline without unnecessary layers.  The final improvement proposal was to implement 5S and 
standardize work over the manufacturing of glass partitions. The likely outcome of the suggestions 
for improvement were calculated on the reduction operation time by 59% and reduced internal qual-
ity losses by 80%.  
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1 Inledning 
Företaget där examensarbetet utfördes är privatägt och ett av Sveriges största inom sin bransch. De 
marknadsför fyra produkter som säljs till kunder i Europa. 2015 års försäljning var 40 % till hemma-
marknaden resterande 60 % gick till export. Företaget har haft över 100 år i branschen där företaget 
2016 omsatte 450 miljoner svenska kronor samt hade 70 anställda. Företaget har alltid arbetat med 
ständiga förbättringar där automation varit bidragande till produktivitetsökning. 

1.1 Problembeskrivning 
Företaget har genom åren fokuserat på att utveckla tillverkningen av två produkter som de ansett 
vara sina kärnprodukter. Företaget beslutade våren 2016 att prioritera en tredje produkt som var 
partier. Anledningen till beslutet var att efterfrågan av partier ökat och att företagets bedömning var 
att tillverkningen måste bli mer effektiva för att tillgodose kundens behov. 

Ett parti är en produkt som är till för att släppa in ljus och placeras vanligtvis bredvid eller ovanför en 
dörr (se figur 1). Partiet består av ett glas som monteras tillsammans med gummilist i en trästomme. 
Det är stora variationer på vilket glas som används, där valet utgår ifrån kundens krav och behov. Ett 
krav kan vara att de skall vara personsäkrade vilket innebär att om de går sönder skall inga personer 
riskera att skada sig. Andra krav kan vara att de är brand eller ljudsäkra. Beroende på kundkraven 
används olika glastyper där glastjocklek och lister varierar. 

 

 

 

Figur 1 exempel på ett parti 
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Ett parti består i regel av sex delar: glas, glaslist och fyra karmdetaljer av trä. I karmdetaljerna fräses 
ett spår där gummilisten och glaset senare skall monteras (se figur 2.) 

 

 

Figur 2: Exempel på partidetaljer 

 

Företaget angav i sina direktiv två förbättringsmöjligheter vid tillverkning av partier som de ville att 
examensarbetet skulle behandla. Första förbättringsmöjligheten var att bygga bort manuella operat-
ioner vid tillverkning av partier. Tillverkningen var på samma sätt som för 20 år sedan och företaget 
såg en stor förbättringsmöjlighet genom att förändra tillverkningsmetoder. Företagets allmänna upp-
fattning var att manuella operationer skall byggas bort för att de är ineffektiva och tidskrävande. 
Företaget ville att fokus skulle vara på att automatisera partitillverkningen för att reducera operat-
ionstiden. 

Den andra förbättringsmöjligheten var att företaget hade stora interna kvalitetskostnader vid parti-
tillverkningen. Orsaken till de höga kostnaderna var att spårbredden i partiet kunde vara både för 
brett och för smalt. Anledningen till att spåren kunde variera var att de tillverkades i en av de första 
operationerna och sedan utfördes montering av glas och glaslisten upp till fem dagar senare. På 
grund av den långa tiden mellan spårtillverkning och glasmontering förändrades spårets bredd av de 
naturliga rörelserna i materialet. När spåret blev för smalt passade inte glas och glaslist och det åt-
gärdades genom ombearbetning. När spåren blev för breda kunde inte partidetaljerna ombearbetas 
utan i de fallen fick detaljerna kasseras. Företaget ansåg att det var den naturliga rörelsen i materi-
alet som ledde till variationen av spårbredd. I och med att det handlar om trädetaljer och att företa-
get byter verktyg regelbundet kunde mätprotokoll verifiera att variationen inte uppkom på grund av 
slitage i verktyg. 
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1.2 Syfte och mål 
 

Syftet med examensarbetet var att förbättra metoder vid tillverkning av partier för att reducera den 
totala operationstiden och minska de interna kvalitetskostnaderna. Avdelningarna som berörs är 
snickeri, karmfräs och montering. Avdelningarna beskrivs i avsnittet som berör avgränsningar.  Före-
taget trodde att genom metodförändring kunde utfallet bli reducerade operationstider, högre kvali-
tet och produktivitet. 

Eftersom företaget inte hade prioriterat arbetet med att optimera tillverkningsmetoder vid partitill-
verkningen var deras bedömning att det fanns stora förbättringsmöjligheter. Företagets mål var att 
reducera den totala operationstiden med 15 %, och att reducera kostnaden för interna kvalitetspro-
blem vid partitillverkningen med 10 %. Företaget kontrollerar statusen på de interna kvalitetsbrist-
kostnaderna genom att operatörerna dokumenterar alla partidetaljer som omarbetas eller skrotas. 
Under perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 har enligt företaget totalt 267 detaljer skrotas och 423 
detaljer omarbetas till en total kostnad av 55 650 kronor. 

Anledning till procentsatsen på målen var att företaget brukar ange sina mål mellan 10-20 % vid för-
bättringsarbeten och ansåg att examensarbetet inte skulle vara ett undantag. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Tillverkning av partier sker i sex avdelningar (se figur 3). Avdelningarna är ankommande gods, hyvel, 
snickeriverkstad, karmlina, slutmontering och avgående gods. I examensarbetet ingår snickeriverk-
staden där partidetaljer kapas i rätt längd samt att spåret tillverkas. I karmlinan borras monteringshål 
och partidetaljerna målas. I slutmonteringen färdigställs partierna. Mellan de tre avdelningarna lager-
läggs partidetaljer på vagnar innan respektive process startar. 

Avdelningarna som inte ingår i examensarbetet är ankommande gods där ingående gods tas emot 
samt att mottagningskontroll utförs. I hyvel tillverkas partiämnen som sedan skickas vidare till snicke-
riverkstaden. I hyvel kontrolleras måtten på partiämnena och att materialet är kvist och sprickfritt 
enligt specifikation. I avgående gods utförs leveranser till kund. I examensarbetet ingår inte ergono-
miska förhållande eller arbetsplatsplatsutformning.  
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Figur 3: Beskrivning av avgränsning 

 

1.4 Innehåll och rapportstruktur 
Rapportens första kapitel är en inledning. Inledningen startar med en kort företagspresentation. Ka-
pitlet innehåller även en problembeskrivning, examensarbetets syfte och mål och avgränsningar. 
Kapitel två innehåller den teoretiska referensramen där en undersökning om möjliga teorier för olika 
verktyg som kan användas i examensarbetet. Här finns även ett stycke om hållbar utveckling. Tredje 
kapitlet beskriver metoden som använts vid genomförande av examensarbetet. I kapitlet beskrivs 
även vilka verktyg som valdes att användas. Kapitel fyra beskriver statusen på nuläget och även en 
sammanfattning av nuläget. Kapitel fem behandlar förbättringsförslagen som lämnades till företaget. 
Kapitel sex är ett diskussionskapitel som handlar om teorin bakom de olika verktygen som användes 
och hur det var att använda dem i praktiken. Slutsatsen av examensarbetet beskrivs i kapitel sju. 

2 Teoretisk referensram 
Syftet med den teoretiska referensramen var att fördjupa sig i böcker och vetenskapliga artiklar för 
att bestämma vilka metoder som skulle användas i examensarbetet.  

Teorierna kan delas upp i tre delar. Första delen är teorier bakom olika verktyg som används för att 
undersöka nuläget. Här ingår frekvensstudie, tidsstudie, spagettidiagram och go to gemba. I den 
andra delen är det teorier bakom verktygen FMEA, standardiserat arbetssätt och 5S som används vid 
framtagning av förbättringsförslag. Den sista delen är beskrivning på begreppen operationstider och 
slöserier. I den teoretiska referensramen undersöktes teorin bakom värdeflödesanalys. Bedömningen 
var att verktyget inte tillför examensarbetet mer information än valda verktyg. 

2.1 Verktyg vid undersökning av nuläge och produktionstekniska begrepp 

2.1.1 Tidsstudie 
För att få fram styck och ställtider används arbetsmätning, där tidsstudie är ett av de valbara alterna-
tiven. Direktanalys är ett annat ord som används för att beskriva vad en tidsstudie går ut på (Ohlager, 
2015). Tidsstudien utförs när ett arbete pågår och går inte att använda i ett planeringsstadium. 
Stoppur eller videoupptagning är verktyg som används för att mäta tider vid en tidsstudie (Ohlager, 
2015). Före en tidsstudie kan utföras måste de olika arbetsmomenten delas upp i små steg. Syftet är 
att det lättare skall gå att utföra mätningen och få säkrare resultat. För att få operationstiden beräk-
nas medeltiden samt att hänsyn skall tas till prestationsbedömning av operatören (Ohlager, 2015). 
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Prestationsbedömning innebär att operatörers insatser jämförs. Syftet är att oavsett tiden som 
klockas i tidsstudien skall den kunna användas som standardtid (Ohlager, 2015). 

 Vid själva mätningen används tidstudieblanketter och ett stoppur. Antingen utförs mätningarna di-
rekt där arbetet utförs eller att inspelning sker och att tiderna mäts när filmen spelas upp. Det finns 
två metoder för att utföra mätningen. Den första metoden är nollställningsmetoden där klockan noll-
ställs när en mätning är utförd. Det innebär att alla mätningar startar på noll. Nackdelen med meto-
den är att om personen som utför mätningen är för långsam vid nollställning. Det kan bli felaktiga 
värden. Den andra metoden kallas kontinuitetsmetoden där klockan aldrig stängs av. (Ohlager, 2015) 

För att få rätt noggrannhet krävs det ett rätt antal observationer vid utförande av tidsstudie. Rätt 
antal observationer beskriver Oscarsson (2012) är tidsbestämda. Om cykeltiden ligger runt 10-25 
sekunder skall det göras cirka 200 observationer. Antal observationer minskar om cykeltiden är 
längre. (Oscarsson, 2012)  

2.1.2 Frekvensstudie 
Filho, Filho & De Miranda (2005) gjorde en studie angående ”Improving the root pile execution pro-
cess through setup timereduction” där de använde sig av frekvensstudie för att försöka reducera op-
erationstider, minska kostnader och förbättra kvalitén. Enligt Filho, et al. (2005) används frekvens-
studier för att hitta aktiviteter som är tidskrävande och ge idéer om förbättringar.  

Frekvensstudien gjordes genom att se över processen och skriva upp aktiviteter i olika kolumner för 
att sedan observera processen och skriva ner vilka aktiviteter som utfördes vid de bestämda tidpunk-
terna. För att få fram intervallet mellan de olika observationerna gjordes en förstudie för att få reda 
på hur nuläget såg ut. Med hjälp av detta kunde sedan intervallet mellan de olika observationerna 
räknas ut med en felmarginal av 5 % (Filho, et al. 2005). Intervallen blev således att en observation 
skulle ske var 10e minut under 30 dagar. Det gjorde att aktiviteterna som skedde under processen 
kunde kartläggas både hur lång tid det tog och uppskattningsvis hur pass kostsam aktiviteten var.  
Costa & Formoso, (2003) menade på att det var ytterst viktigt att inte enbart kolla på värdeadderade 
aktiviteterna utan det är minst lika viktigt att studera de icke värdeadderande aktiviteterna.  

Resultatet blev att den värdeskapande tiden var hög och arbetet utfördes enligt den standarden som 
företaget satt. När avhjälpande aktiviteter utfördes saknades det standardiserat arbetssätt. Det ledde 
till att slöserier i form av för många operatörer som försökte utföra samma uppgift (Filho, et al. 
2005). 

En frekvensstudie är en arbetsmetod där målet är att samla in data i en verksamhet för att sedan 
analysera och studera hur pass tidseffektivt verksamheten är (Stridsberg & Örnebald, 2015). Genom 
en korrekt utförd frekvensstudie kan metoden hjälpa verksamheten att se både vilka styrkor och 
svagheter samt en uppfattning av hur nuläget ser ut, som sedan vid framtida förbättringsarbeten kan 
vara till stor hjälp (Stridsberg & Örnebald, 2015). 

Frekvensstudien baseras på observationer som sker kontinuerligt under en viss tid, exempelvis en 
dag eller vecka. Det gör att arbetsmoment eller aktiviteter kan mätas som oftast inte finns med i det 
regelbundna arbetet det kallas fördelningstid (Stridsberg & Örnebald, 2015). Studien går i huvudsak 
ut på att hitta olika förluster och störningar i de arbetsmoment som utförs, vanligtvis av en operatör. 
Ett komplement som oftast används till frekvensstudie är tidsstudie. Det finns två sätt att utföra fre-
kvensstudie på, där första sättet är att utföra observationer på ett redan förbestämt objekt och det 
andra är att utföra observationer under en viss tid på slumpmässiga objekt (Stridsberg & Örnebald, 
2015). 
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För att räkna ut hur pass många observationer som krävs för att få en realistisk studie används for-
meln (Oscarsson, 2015): 

 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝑜𝑜𝐴𝑜𝑜 𝐴 = 3.84𝑝(100 − 𝑝)/ 𝐴2   

där n= nödvändigt antal stickprov, p= sannolikhet för aktivitet och l= risknivå 

För att få en uppfattning av vilka aktiviteter som bör observeras bör det göras en förstudie över där 
frekvensstudien skall ägas rum. Detta leder sedan till att en beräkning av minsta möjliga observation-
er för att få en viss felmarginal kan räknas ut (Stridsberg & Örnebald, 2015). Vid en uträkning skall det 
alltid räknas på den mest frekventa aktiviteten under förstudien (Oscarsson, 2015). 

2.1.3 Spagettidiagram 
Spagettidiagram används främst för att kartlägga de slöserier som finns inom transport och onödiga 
rörelser eller förflyttningar (Bitcheno, Holweg, Anhede & Hillberg, 2013). Vid ett utförande av ett 
spagettidiagram används en fysisk layout av platsen där studien skall äga rum, för att sedan följa den 
fysiska personen med streck på layouten.  Enligt Bitcheno, et al. (2013), skall alla lagerområden mar-
keras på diagrammet.   

Spagettidiagram används inte enbart för att hitta slöserier inom onödiga rörelser eller transporter 
utan kan också användas för att exempelvis hitta allmänna slöserier och minimera ställtider. (Bit-
cheno, et al. 2013) 

2.1.4 Go to Gemba 
Go to gemba är ett uttryck som härstammar från genchigenbutsu som betyder ”gå och se med egna 
ögon för att verkligen förstå situationen” (Liker, 2009). Skall det översättas ordagrant betyder gen-
chi” den faktiska platsen” och genbutsu ” de faktiska produkterna eller materialet” (Liker, 2009). När 
det kommer till gemba syftar det mer på ”den faktiska platsen” (Liker, 2009). Syftet med ”go to 
gemba” ät att få sin egen uppfattning av vad problemet är genom att se med sina egna ögon och inte 
via tabeller, siffror eller annan personal (Liker, 2009). 

2.1.5 Slöserier 
Att eliminera slöserier eller som det annars kallas ”muda” är ett verktyg som används för att komma 
nära Lean idealet som (Bitcheno, et al. 2013). Inom slöserier finns det två olika typer. Typ 1 där slöse-
rierna kallas icke värdeskapande aktiviteter där aktiviteten inte tillför något värde till produkten, men 
som är vitala för att driften av fabriken eller tillverkningen inte ska stanna (Bitcheno, et al. 2013). 

Typ 2 muda är slöserier som förstör värdet för den producerade produkten för både kund, anställda, 
företaget och aktieägare.  Detta kan vara i form av att en produkt produceras på ett inkorrekt sätt 
som leder till kassation och fördröjningar. Därför bör typ 2 muda prioriteras över typ 1 muda (Bit-
cheno, et al. 2013). Eliminering av både typ 1 och typ 2 muda kan göras med hjälp utav 5S metoden 
där aktiviteterna där kan användas. Slöserier kan också elimineras genom att införa standarder för 
produktion (Bitcheno, et al.2013). 
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Toyota har tagit fram 7+1 typer av slöserier som inte adderar något värde för produkten. Slöserierna 
berör inte endast produktion utan kan också beröra produktutveckling och administration (Liker, 
2009). 

• Överproduktion 
Produkter eller komponenter som tillverkats men inte har någon kund. Det leder till att pro-
dukterna läggs på lager. I och med att de läggs på lager krävs det extra personal, transport 
och lagerhållning. Det leder till onödiga utgifter (Liker, 2009). 

• Väntan 
När en maskin eller operatör får stå och vänta och kan inte producera på grund av material-
brist, verktyg, nästa steg i processen eller att det saknas reservdelar. Väntan kan också upp-
komma på grund av att produkter inte levereras till rätt process i tid, maskinstillestånd eller 
att det finns en flaskhals som stoppar upp flödet (Liker, 2009). 

• Onödiga transporter 
Att förflytta eller transportera material från lager till lager eller process till process (Liker, 
2009). 

• Överarbetning 
Genom att bearbeta en produkt med felaktiga, dåliga verktyg eller produktutformning leder 
till ombearbetning och kvalitetsförlust. En annan del i överbearbetning är att en produkt 
produceras av för hög kvalitet för ändamålet. Det vill säga att produkten håller en högre kva-
litet än nödvändigt (Liker, 2009). 

• Överlager 
Slöserier framkommer när mängden råvaror överstiger det som behövs vid produktion eller 
när det är för många produkter i arbete på en och samma gång. (Liker, 2009). Konsekvensen 
blir onödiga transport- och lagringskostnader eller att det någonstans sker en försening. 
Överlager har en tendens att dölja problem som sena leveranser från leverantör, produkt-
ionsplanering, dålig kvalitet av produkter, långa ställtider och stillestånd (Liker, 2009). 

• Onödiga arbetsmoment 
Alla de onödiga moment eller rörelser en anställd måste göra för att utföra en arbetsuppgift. 
Exempel på detta kan vara att sträcka sig eller att leta efter verktyg och komponenter. Ett 
annat slöseri är att gå (Liker, 2009). 

• Defekter 
Slöseri när det gäller defekter handlar om kvalitetsförluster där defekta komponenter behö-
ver om bearbetas, slängas eller repareras. Att producera en ersättnings produkt är ett slöseri 
med energi, tid och hantering (Liker, 2009). 

• Outnyttjad arbetskraft 
Genom att inte ta del av den kompetensen som finns i form av sina egna anställda finns det 
mycket tid att förlora, bra idéer att gå miste om och förbättringar gällande produktion (Liker, 
2009). 
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2.1.6 Operationstid 
Den sammanlagda tiden för ställtid och stycktid blir den totala operationstiden. Tiderna används vid 
till exempel produktkalkylering, vid ackordsarbete eller som utgångspunkt vid lönesättning (Ohlager, 
2015). Begreppet ställtid innebär hur lång tid det tar att ställa om till exempel en maskin när det skall 
tillverkas en ny typ av produkter. Ställtiden beräknas ifrån att den sista godkända detaljen tillverkas 
till att maskinen är omställd och att det tillverkas korrekt detalj av en ny produkt. I samband med att 
maskinen är under omställning kan inga produkter tillverkas. Följden blir att kapacitetsutnyttjandet 
blir lägre (Ohlager, 2015). Stycktid är hur läng tid en detalj bearbetas (Ohlager, 2015). För att räkna 
fram operationstiden för tillverkning av en eller flera detaljer är det summan av ställtiden och antalet 
detaljer multiplicerat med stycktiden (Ohlager, 2015). Operationstiden beräknas fram genom att 
utföra arbetsstudier (Ohlager, 2015). 

2.1.7 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalys är en metod för att undersöka var i ett företags produktionssystem som vär-
deskapande aktiviteter pågår (Ohlager, 2015). Alla aktiveter kan delas in i tre olika delar. Första delen 
är värdeskapande aktiviteter som kan innebära exempelvis att en maskin bearbetar ett material eller 
att två halvfabrikat monteras ihop till en sammansatt detalj (Ohlager, 2015). Andra delen är aktivite-
ter som inte är värdeskapande. Det innebär exempelvis att produkter transporteras internt eller ex-
ternt. Det kan även innebära att produkter eller råvaror lagras (Ohlager, 2015). Den sista delen är 
nödvändiga icke värdeskapande aktiviteter Det innebär att det är aktiviteter som är nödvändiga för 
processen men inte är värdeskapande. Det kan vara exempelvis beredning av produktionen. Bered-
ningen kan vara hur inköp skall genomföras, eller i vilken operationsordning ett företag väljer att 
producera en produkt effektivt (Ohlager, 2015). 

Huvudskälet till att en genomföra en värdeflödesanalys är för att kartlägga hur nuläget ser ut (Ohla-
ger, 2015). Det finns ett antal frågeställningar som skall belysas. En fråga som skall kartläggas är vilka 
delar i de olika processerna som är värdeskapande. Ytterligare frågeställningar är om det finns onö-
diga processer och vilka processer som måste finnas för att få de värdeskapande att fungera på ett 
optimalt sätt (Ohlager, 2015). 

Värdeflödesanalys har sina rötter i Toyota production system som i sin tur har influerat många bolag 
med att skapa egna produktionssystem där kartläggning sker av hur företagen slösar på sina resurser 
(Rother, 2005). Grunderna i att genomföra en värdeflödesanalys är att i fösta steget genomföra en 
kartläggning av nuläget. Nästa steg skapas en karta över önskat framtida tillstånd. När sedan de två 
stegen är avklarade skall det skapas en handlingsplan för att uppnå önskat läge sedan börjargenom-
förandefasen (Rother, 2005). 
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2.2 Verktyg som användes vid förbättringsförslag 

2.2.1 5S 
5S är ett kraftfullt verktyg som används främst för att minska variation vid till exempel tillverkning av 
detaljer, få upp problem till ytan samt minska slöserier (Bitcheno, et al. 2013). En annan del med 5S 
är också att ändra personalens attityd från att tänka att de arbetar på en oorganiserad arbetsplats, 
till att arbeta på en välstädad och organiserad arbetsplats där allt är lättåtkomligt och rätt verktyg 
finns på plats utan att behöva leta (Bitcheno, et al. 2013). 5S omfattar följande fem steg; 

• Sortera 
Sortera upp material och verktyg efter behov och släng resten som inte behövs längre (Bit-
cheno, et al. 2013). Kolla över allt material kring arbetsplatsen för att avgöra om det behöver 
finnas på plats eller om det endast är i vägen. Det är viktigt att utföra sorteringssteget syste-
matiskt och under specifikt uppsatta tider. Exempel på en tid kan vara att kolla över arbets-
platsen en gång i månaden (Bitcheno, et al. 2013).   

• Strukturera 
I strukturera steget skall allt få sin specifika plats på arbetsplatsen. Det kan göras genom att 
placera de olika verktygen på en verktygstavla, använda sig av färgkoder för att visa vilka 
verktyg som hör ihop med vilken arbetsplats (Bitcheno, et al. 2013). Om något verktyg saknas 
är detta ett tecken på att någonting är fel (Bitcheno, et al. 2013). Alla nödvändiga verktyg för 
att kunna utföra sin arbetsuppgift skall vara lättåtkomligt och på sin plats (Bitcheno, et al. 
2013). 

• Städa 
Städa behöver inte enbart betyda att städa utan innebär också att kontrollera (Bitcheno, et 
al. 2013). Är det städat och strukturerat på arbetsplatsen kan lätt avvikelser upptäckas. En 
avvikelse är oftast ett problem som uppstå på ett eller annat sätt exempel på en avvikelse 
kan vara ett borr som är slitet och därför medför att borrhålet blir fel (Bitcheno, et al. 2013). 
Städa innebär också att kontrollera varför en avvikelse uppstått och hur avvikelsen skall före-
byggas (Bitcheno, et al. 2013). 

• Standardisera 
Först i det här steget är det möjligt att börja arbeta med standardiserat arbete (Bitcheno, et 
al. 2013). I standardisera steget utvecklas standarder för att upprätthålla de tidigare 3S:en 
(Liker, 2009).  

• Se till att skapa vana 
Se till att alla 5S:en upprätthålls. Detta kan tillexempel vara genom städronder en gång varje 
vecka för att se över sin arbetsplats (Bitcheno, et al. 2013). Se till att skapa vana handlar 
dessutom att få med personalen och få de engagerade i att upprätthålla de 5S:en och våga 
komma med egna åsikter och förbättringar om deras arbetsplats (Bitcheno, et al. 2013). 
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2.2.2 Standardiserat arbete 
Syftet med ett standardiserat arbete är att göra samma process eller uppgift på samma sätt om och 
om igen oavsett vem personen i fråga är som utför uppgiften (Liker, 2009). Ett standardiserat arbete 
är grunden för att börja arbeta med ständiga förbättringar. Kvalitet är en annan sak som kan fokuse-
ras på efter att processen standardiserats. Genom att utföra en uppgift på samma sätt går det enkelt 
att hitta avvikelser, kvalitetsproblem och hittarotorsaken till problemet (Liker, 2009). 

När en standardisering sker utförs den på ett sådant sätt att flera olika metoder av ett och samma 
arbetsmoment tas fram. Utifrån de olika metoderna bestäms sedan den bästa metoden gällande 
produktionshastighet och kvalitet. Det leder till att dagens standarder kommer att vara till grund för 
morgondagens förbättringsarbeten (Bitcheno, et al. 2013). För att en standard ska bli effektiv kan 
inte standarden utformas från ett kontor, utan det är ytterst viktigt att gå till den verkliga platsen där 
standarden skall införas. Därefter måste den testas och utvärderas noga för att sedan eventuellt 
ändra något i den nya standarden. Processen måste dessutom vara enkel att lära sig och få operatö-
rerna övertygande om att arbeta utefter den nya standarden (Bitcheno, et al. 2013). 

Genom en standardisering av ett arbete eller moment behöver inte alltid vara den bästa lösningen, 
utan målet med en standardisering är att alla ska arbeta på ett och samma sätt med kvalitet och sä-
kerhet i fokus. Standardisering av ett arbetsmoment behöver inte betyda att det är den bästa lös-
ningen som finns, utan det är den lösningen som i nuläget är den bästa (Liker, 2009). 

2.2.3 FMEA 
Failure Mode and Effect Analysis är en metod som används för att hitta fel som kan uppstå på en 
process eller produkt. Syftet är att hitta felen innan de har uppstått i processen. En Failure Mode and 
Effect Analysis används främst för att förhindra att det blir defekter på produkter, säkerställa säker-
heten i en process eller produkt och att öka kundnöjdheten (McDermott, Beauregard & Mikulak, 
2008). 

FMEA används för att sänka de tillverkningskostnaderna som finns i en process eller produkt genom 
att hitta de felen som kan uppstå tidigt utvecklingsfasen. I och med att produktion startat går det 
enkelt att göra en ändring utan större kostnader (McDermott, et al. 2008). Failure Mode and Effect 
Analysis leder till att processen nödvändigtvis inte behöver ändras i efterhand eftersom de fel som 
kan uppstå förhoppningsvis redan är felsäkrade som sedan också leder till en stabilare process. Där-
för används Failure Mode and Effect Analysis både när produkter designas samt i process stadiet 
(McDermott, et al. 2008). 

För att få ut maximalt ur en Failure Mode and Effect Analysis krävs det omfattande datainsamling av 
processen. I annat fall blir Failure Mode and Effect Analysis endast en gissningslek som utgår ifrån 
vad tekniker och operatörer tror istället för betrodd data och information från produkten eller pro-
cessen (McDermott, et al. 2008). 

För att utföra en Failure Mode and Effect Analysis krävs det att alla tänkbara fel som kan uppkomma 
under processen eller på produkten skall tänkas igenom (McDermott, et al. 2008). Ett fel på en pro-
dukt eller process behöver inte nödvändigtvis heller uppstå på grund av processen eller produkten 
utan kan vara att en operatör gör fel (McDermott, et al. 2008). Därför är det viktigt att ha med alla 
möjliga tänkbara faktorer som kan uppstå vid ett eventuellt fel när en Failure Mode and Effect Analy-
sis utförs. Alla problem som kan uppstå delas upp i tre riskfaktorer; 

• Allvarlighetsgrad – Vilka konsekvenser kan uppstå? 
• Felintensitet – Hur pass ofta problemet eller felet uppstår. 
• Upptäckningssannolikhet – Sannolikheten för att felet ska upptäckas. 
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En välgjord Failure Mode and Effect Analysis kan verkligen förbättra verksamheten för ett företag. Ett 
exempel på detta är ett företag som tillverkar flygplansmotorer, som använde sig av Failure Mode 
and Effect Analysis vid ihop montering av motorer. Ett antal personer tillsattes i en grupp från en 
annan avdelning inom företaget för att försöka förbättra monteringen. Resultatet av detta blev att 
interna fel minskade kraftigt genom att förbättra processen samt att eliminera tidigare problem som 
funnits där under många år, som sedan ledde till minskade utgifter med 6000$ per månad. 
(McDermott, et al. 2008.) 

2.3 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling handlar om ”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Kungliga Tekniska Hög-
skolan, 2015). När det gäller produktion finns det flera faktorer som spelar in i den hållbara utveckl-
ingen, det är utsläpp som sker eller att utföra arbetsmoment som inte är ergonomiska. Därför är det 
av ytterst vikt att lägga fokus på att reducera de utsläpp som finns i dagens produktion och att redu-
cera arbetsmoment som inte är ergonomiska. Genom att reducera att detaljer kasseras eller ombe-
arbetas samt att onödiga transporter utförs hjälper det till att förbättra en hållbar produktion. 

Hållbar utveckling handlar inte enbart om ekologisk hållbarhet utan är ett samspel mellan tre olika 
instanser (se figur 4). Utöver ekologisk hållbarhet krävs det att den sociala och ekonomiska hållbar-
heten minst är lika stor (Kungliga Tekniska Högskolan, 2015). När det gäller ekologisk hållbarhet 
handlar det om att värna om miljön och att försöka förstöra den på minsta möjliga sätt via utsläpp 
och andra farliga ämnen. Ekonomisk hållbarhet handlar mest om att försöka få ekonomin att fun-
gera, genom att exempelvis köpa lokalproducerat för att stötta den lokala ekonomin. Den sociala 
delen handlar om att de mänskliga rättigheterna som finns. Det handlar dessutom om folkhälsan, 
jämställdhet och demokrati (Urban utveckling, 2009). 

Med de nya förbättringsförslagen som examensarbetet arbetat med har det fokuserats på den håll-
bara utvecklingen. Den ekonomiska, sociala och ekologiska delen har haft en betydande roll i hur 
förbättringsförslagen har utformats. Förslagen grundade sig i hur pass ekonomiska de var för förte-
get, vilka vinster fanns det kontra förluster i förbättringsförslagen. Dessutom har förslagen grundat 
sig på ett sådant sätt att det hjälper den ekologiska hållbarheten genom att reducera de utsläpp som 
tidigare fanns genom transporter och bearbetning av material. Förbättringsförslagen har dessutom 
värnat om den sociala hållbarheten genom att försöka reducera de risker som fanns gällande folkhäl-
san, det mestadels ergonomi.  

Figur 4: Hållbar utveckling 
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3 Metod 
En utvärdering utfördes av den teoretiska delen i examensarbetet för att bestämma vilka metoder 
som skulle användas. Den första metoden som har används var go to gemba. Att verktyget go to 
gemba valdes var för att få en bilda sig en egen uppfattning av hur nuläget såg ut samt att kartlägga 
det flödet som fanns i glaspartitillverkningen. För att förbättringsförslagen inte enbart skulle baseras 
på statistik utifrån olika metoder krävdes det att gå till den verkliga platsen för att se tillverkningen 
med egna ögon, det enligt Liker (2009). Intervjuer med operatörer var också en viktig del i metoden. 
Anledningen var att operatörerna arbetar på de stationerna vid tillverkningen av glaspartier och där-
för vet de hur processen och tillverkningen fungerar. Det i sin tur gav mycket information av var de 
ansåg att slöserier fanns och vad som behövdes förbättras i produktionen. I samband med go to 
gemba utfördes det ett spagettidiagram. Anledningen var för att kartlägga de rörelser som fanns på 
stationerna. Dels för operatörerna men också för materialet. 

En annan metod som användes var frekvensstudier. Studien användes främst för att hitta slöserier 
men också för att få en grov tidsöverblick av tillverkningen och vilken process som tog mest arbets-
tid. Framför allt var frekvensstudie en metod för att samla in information från de olika stationerna för 
att sedan användas vid de förbättringsförslag som togs fram. Frekvensstudie var dessutom ett bra 
verktyg för att få en överblick av hur nuläget i tillverkningen såg ut. Vilka operationer som tog lång 
tid, var det fanns kvalitetsbrister och varför. Men också kartlägga vilka operationer som utfördes.  

Tidsstudier användes för att få fram operationstider och för att hitta de slöserier som fanns gällande 
operationstid. Fördelen med verktyget var att arbetsmomenten delades upp i små delar vilket gjorde 
att slöserier kunde upptäckas samtidigt som operationstider togs fram. Nackdelen var att en prestat-
ionsbedömning måste utföras på operatören och att den kan vara svår att utföra vilket Ohlager 
(2015) beskriver. 

I förbättringsförslagen användes 5 S och ett standardiserat arbetssätt. 5 S användes för att få ordning 
och reda på arbetsplatsen vilket Bicheno, et al. (2013) beskriver. Fördelen med 5 S är att slöserier 
som överbearbetning, väntan och onödiga arbetsmoment kan reduceras. Med ett standardiserat 
arbetssätt kan operationstiden och de interna kvalitetskostnaderna reduceras på grund av att onö-
diga arbetsmoment och att det blir enkelt att hitta kvalitetsproblem vilket Bicheno, et al.(2013) be-
skriver. 

För att förbättra de förbättringsförslag som togs fram användes Failure Mode and Effect Analysis där 
förbättringsförslagen bröts ner till små delar för att identifiera för- samt nackdelar och om möjligt 
förbättra förslaget ytterligare. Fördelen med Failure Mode and Effect Analysis var att fel på produkt 
eller process kunde upptäckas innan feletuppstått vilket stöds av McDermott, et al. (2008).  Ett av 
förbättringsförslagen var att inhandla en ny maskin. Tack vare en utförd Failure Mode and Effect 
Analysis kunde ett antal förbättringar utföras innan maskinen inhandlas och förbättringsförslaget 
lades fram. 
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4 Undersökning av nuläge 

4.1 Undersökning av nuläge med hjälp via Go to Gemba av flödet 
En förstudie av produktionsflödet för tillverkning av partier utfördes. Studien gick ut på att få en in-
blick i hur flödet från och med råvarulagret till och med en färdig produkt fungerade. Det gjordes 
genom att först få en guidad tur av personal genom hela produktionsflödet. Det för att få beskrivet 
exakt hur flödet gick och vad som utfördes vid varje station (se figur 5). Tillverkningen av partier 
skedde i samma flöde som tillverkningen av andra liknande produkter. Det fanns ett undantag där 
partitillverkningen tog en liten omväg i flödet genom snickeriavdelningen. Omvägen bestod av kap-
ning av partidetaljer samt fräsning av spår för den senare monterade glasskivan. Allt arbete som 
skedde på avdelningen skedde manuellt. Operatören hämtade materialet från ett lager som sedan 
operatören kapade i rätt längd. Därefter skedde en förflyttning av produkterna till en manuell fräs. 
När spåren var frästa gick detaljerna vidare till ett lager innan produkterna sedan gick vidare till 
karmlinan. Det första som hände på karmlinan var att operatören placerade partidetaljerna på ett 
transportband. Partidetaljerna transporterades på banor genom en karmfräs där monteringshål fräs-
tes för att sedan gå vidare till en målerianläggning där partidetaljerna färdigmålades för att sedan 
läggas på vagnar innan slutmontering startar. Det kunde konstateras att ett standardiserat arbetssätt 
saknades och att tider togs på olika operatörer där det konstaterades att operationstiderna kunde 
variera upp till en minut. 

Sista delen i flödet var montering av glaspartier. Vid slutmontering stationen innebar det en hel del 
förflyttningar för att hämta material. Ett stort problem var att hämta glasrutorna som lyftes på ett 
monteringsbord med hjälp av en travers i taket. Glasen förseddes med en gummilist. Arbetsmomen-
tet var tidskrävande på grund av att listen levererades i lådor där listen låg ihop trasslad. Därefter 
skedde monteringen av partidetaljerna som sedan några stationer tidigare är kapade och frästa för 
att passa glasets tjocklek. När partiet var färdigmonterat ställdes det på en pall för slutleverans. Det 
kunde konstateras att montaget av partier var operatörsberoende och att det saknades ett standar-
diserat arbetssätt. Följden av att det inte fanns ett standardiserat arbetssätt var att operationstider 
varierade beroende av vilken operatör som utförde montaget. Dessutom var alla operationer i mon-
teringen manuella. 

En intervju gjordes med operatören om hur han/hon tyckte att produktionen fungerade och vad 
han/hon tycke var problematiskt. Operatören tyckte att det var variationen som utgjorde problemet i 
tillverkningen. I och med att parti tillverkningen skedde orderstyrt blev det sällan flera partier som 
var lika. Därför tog det lång tid för operatören att framför allt läsa ut information angående vilken 
längd karmarna skulle ha, samt om det skulle vara något extra i form av sockel eller andra detaljer. 
Här märktes det tydligt att det saknades standardiserat arbetssätt att utgå ifrån. Hade det funnits ett 
standardiserat arbetssätt hade det varit möjligt att bygga bort en del av variationen som upplevdes. 
Det kunde också konstateras att verktyg som används vid de olika stationerna låg lite var som helst. 
Produktionsorderna låg i en enda stor hög på ett litet bord i bästa fall, annars låg de utspridda över 
stationerna. Det syntes tydligt att det saknades en struktur på arbetsstationerna och med det ett 5S 
arbete. Ett annat problem som upplevdes var också variation av partistorlek. Eftersom partierna vari-
erade i storlek varierade också glasen, både på höjden, bredden och tjockleken, det beroende på vad 
glaset var klassad för. Det stora problemet som uppstod var förflyttningar av glasskivorna. Glaset 
levererades på en stående pall där största låg innerst och minsta skivorna låg ytterst. På grund av 
variationen av partier krävdes det ibland förflyttningar av glasskivorna för att få tag i rätt typ av glas 
och storlek. Det tog lång tid och löpte hög risk för en förstörd glasruta. 
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Figur 5: Kartläggning av flödet 

 

  

Figur 6: kapmaskin  
   
    

  

Figur 7: Fräsmaskinen 
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4.2 Undersökning av nuläge vid snickeriavdelningen 
En undersökning av nuläget har utförts på stationen där partidetaljer kapades till rätt längd och spår 
frästes för de olika glastyperna. Snickeriverkstaden var bemannad med en operatör som skötte all 
kapning och fräsning. Karmar som tidigare i flödet hade hyvlats för att bli släta hämtades med hjälp 
av en truck till den manuella maskinen där de sedan kapades till rätt längd enligt kundorder (Se figur 
6). När karmarna var färdig kapade lades de sedan på en vagn. Efter att vagnen blivit lastad med fär-
diga karmlängder förflyttades de vidare till den manuella fräsmaskinen (Se figur 7). Där fräste opera-
tören spår för de olika glastyperna och sedan lades karmdetaljerna tillbaka på en vagn för vidare 
transport via ett lager till karmfräsmaskinen. 

En frekvensstudie utfördes på snickeriverkstaden. Resultatet av studien blev följande (se figur 8, 9 & 
tabell 1). De olika fördelningstiderna som fanns med i frekvensstudien: Fördelningstid 1 var de ar-
betsberoende delarna i processen som till exempel att läsa dokument, prata med tekniker eller ope-
ratör, leta material eller vänta på truck. Fördelningstid 2 innebar den personliga tiden där bland an-
nat rast och toalettbesök ingick. Fördelningstid 3 var den tiden som ett avbrott i processen var där 
operatör gjort fel. Sista Fördelningstiden innebar de tider som uppgjorde exempelvis fackligt arbete, 
möte eller att tekniker undersökte/utredde ett problem.  

 

 

 

Figur 9: Fördelnings 
tider 

Resultatet visade att kapningen av och fräsningen i partidetaljerna var det som tog mest tid och är de 
mest frekventa operationerna med sina 17 respektive 19 % (Se tabell 1). I kapningen ingick det att 
operatör skulle lyfta material från råvarupall, kapa i rätt längd och sedan lägga den färdig kapade 
produkten på en ny vagn. Därför blev det ett frekvent moment i studien. Det operatören gjorde för 
att kapa partidetaljer var att ta ett steg och vända sig om för att plocka upp partidetaljen som skulle 
kapas. Därefter eventuellt såga bort en del av änden på partidetaljen för att få en rak ytterkant. 
Nästa steg var att kapa till rätt längd för att sedan vända sig om igen och lägga den färdig kapade 
partidetaljen på vagnen där de andra partidetaljerna låg. Kapningen i sin tur tog inte mer än några 
sekunder utan det var materialets olika förflyttningar som gjorde att kapningen tog tid. Samma sak 
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var det för fräsningen av spåren i partidetaljen som glasrutan sedan skulle sitta i, där räknades tiden 
för att lyfta partidetaljen från pall till fräsmaskin, kvalitetskontroll efter att fräsningen var klar till att 
operatören lyfte på den färdigfrästa partidetaljen på vagnen igen. 

 

Figur 1Tabell 1: Frekvensstudie över kapstation 
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En tidsstudie gjordes över kapstationen. I tidsstudien användes samma mall som frekvensstudien (Se 
Bilaga 1 & 2), det vill säga att samma moment och operationer. För att utföra studien krävdes det att 
operatörerna arbetade efter ett standardiserat arbetssätt. Eftersom standardardiserat arbetssätt 
saknades kallades det till ett möte med tekniker och operatörer där det beslutades hur det standar-
diserade arbetssättet skall vara. Studien gick ut på att samla data om den verkliga tiden det tar att 
utföra ett specifikt moment, för att sedan sammanställa för att ge en tydligare överblick av de oper-
ationstider som fanns. Antal tider som togs under tidsstudien var 100st baserat på Oskarsson (2012) 
rekommendationer om operationstiderna var 15 till 30 sekunder. När studien var klar gjordes ett 
diagram och tabeller över resultatet där tiderna är genomsnittliga (Se tabell 2, 3 & figur 10). Resulta-
tet visade på att det fanns tre moment som tog längre tid än de andra momenten. Det var i huvudsak 
att stämpla partidetaljerna med dess kapade längd för att monteringspersonal enkelt skulle hitta rätt 
partidetalj till rätt glas. Stämplingen skedde manuellt av samma operatör som kapade partidetaljen. 
De andra momenten som tog tid i processen var fräsning av spår i partier samt den kvalitetskontroll 
som fanns när partidetaljerna var färdigfrästa. 

Fräsningen skedde i ett skede där operatören matade in partidetaljer in i en maskin som sedan fräste 
spåren. När maskinen hade fräst färdigt en partdetalj matade operatören in en ny partidetalj som 
frästes samtidigt som avsyningen och kvalitetskontroll skedde av operatör. Anledningen till att kvali-
tetskontrollen tog sådan tid jämfört mot den totala operationstiden var på grund av kvalitetsbrist 
med flisor på kortsidan efter att fräshuvudet hade lämnat partidetaljen. Det gjorde att operatör var 
tvungen slipa bort flisorna istället för att lägga den färdiga partidetaljen på en vagn som sedan frak-
tades vidare i flödet. En annan anledning till att det tog tid var att partidetaljerna varierade i storlek 
allt ifrån 200mm till 1500mm. Det gjorde att maskinen kunde bearbeta ett visst antal karmbitar innan 
operatören var tvungen att gå över till andra sidan där han utförde en kvalitetskontroll innan bitarna 
lades på en vagn. Var det mindre bitar kunde operatören mata in fler antal bitar innan de ramlade av 
banan på andra sidan maskinen och var det längre bitar kunde maskinen enbart bearbeta en karmde-
talj. Det gjorde att operatören fick förflytta sig från framsidan där karmarna matades in till där kar-
marna kom ut färdigfrästa. Det ledde i sin tur att mycket tid gick åt att förflytta både material från 
fräsmaskinen till vagnen efter kvalitetskontrollen men också att operatören fick förflytta sig samtidigt 
som maskinen i vissa fall stod och väntade på att få fräsa en ny bit. Tidsstudien sammanställdes se-
dan i en tabell där alla tider är genomsnitts tider (se tabell 2). I den första figuren var det de olika 
stycktider som fanns i snickarverkstaden medan den andra figuren visar på den totala operationsti-
den för ett helt parti. Det vill säga 4 stycken karmar (Se tabell 3). Det första diagrammet visar den 
procentuella uppdelningen av stycktiderna över snickarverkstaden (Se figur 10) medan det andra 
diagrammet visar den procentuella uppdelningen av den totala operationstiden över snickarverksta-
den för ett helt parti (Se figur 11). 
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Tabell 2: Tidsstudie över snickarverkstaden 

Tidsstudie 5/12-2016 snickarverkstaden   
  Genomsnitt av 100 observationer 
Kapning av partidetalj:  00:21 Minuter 
Fräsning av partier 00:40 Minuter 
Stämpling av partier 00:12 Minuter 
Transport från kapning till fräs 00:05 Minuter 
Framkörning av material 00:36 Minuter 
Justering av kaplängd 00:08 Minuter 
Övrig tid mellan kapning av partidetaljer 00:22 Minuter 
Övrig tid fräs som till exempel förflyttningar och kvalitets-
kontroll 00:36 Minuter 
Verktygsbyte fräs 00:22 Minuter 

  

 

 

 

Tabell 3: Den totala operationstiden för tillverkning av ett parti på snickarverkstaden 

Tidsstudie 5/12-2016 snickarverkstaden   
 

 
Genomsnitt av 100 observationer 

 Kapning av partidetalj:  01:21 Minuter 
 Fräsning av partier 02:40 Minuter 
 Stämpling av partier 00:48 Minuter 
 Transport från kapning till fräs 00:20 Minuter 

 Framkörning av material 02:24 Minuter 
 Justering av kaplängd 00:32 Minuter 

 Övrig tid mellan kapning av partidetaljer 01:28 Minuter 
 Övrig tid fräs 02:24 Minuter 
 Verktygsbyte fräs 01:22 Minuter 
 Den totala Operationstiden för ett normalstort parti 13:17 Minuter 
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När de olika stycktiderna var fastställda gjordes senare ett diagram till som visade den totala operat-
ionstiden för ett parti i kapstationen. Där det visade sig som tidigare via intervjuerna med operatö-
rerna att de stora operationerna var fräsning av partikarmar, kapning av partikarmar men också att 
stämplingen tog tid (Se figur 11). En annan stor operation som fanns var kvalitetskontrollen efter att 
partikarmarna frästs (Se figur 11, övrig tid fräs). 
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Figur 11: Den procentuella fördelningen av den totala operationstiden över snickarverkstaden  
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Ett spagettidiagram utförde dessutom på stationen (Se figur 12). Där framkom det att det fanns en 
hel del onödiga rörelsemoment under operationen. Dels fanns förflyttningen av material från kap-
stationen till fräsmaskinen. Anledningen till förflyttningen var att maskinerna stod långt ifrån 
varandra och att partidetaljer var tvungna att transporteras på vagnar. Transporten mellan de två 
stationerna var den stora delen var slöserierna av transporter. På kapstationen var layouten bra ut-
formade vilket ledde till minimala rörelser för operatören vid kapning av karmar. Det syntes också att 
operatören fick gå en hel del vid fräsmaskinen. Dels för att mata in nya karmar som frästes men 
också att gå runt maskinen för att utföra kvalitetskontrollen av färdiga karmar. 

 

 

 Figur 12: Spagettidiagram över snickarverkstaden 
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4.3 Undersökning av nuläget av karmlinan 
Karmlinan är en helautomatiserad station där en fräsmaskin förborrade monteringshål som fanns i 
partidetaljerna (se figur 13) samt målning av detaljerna. Karmlinan var bemannad med två operatö-
rer, en som sköter karmfräsmaskinen och en som sköter måleriet. I och med att karmlinan var auto-
matiserad ansågs den vara effektiv i sina operationer och därför valdes det att inte lägga fokus på 
stationen i examensarbetet. Däremot valdes det dock att undersöka nuläget över stationen för att 
kartlägga operationstiderna eftersom maskinen ingick i examensarbetet. 

 

Figur 13: Illustration operationen i karmfräsmaskin 

Efter att partidetaljer hade frästs i snickeriverkstaden matades karmdetaljerna in karmfräsen. Inne i 
karmfräsen fixerades detaljerna i ett verktyg för att sedan bearbetas. Maskinen började borra hål i 
karmdetaljen på kortsidan där montage skruvarna sedan skulle sitta på kortsidan. Därefter borrades 
det hål på långsidan för att kund sedan kunde fixera det färdiga partiet mot en vägg eller dylikt. När 
operationen var utförd transporterades sedan partidetaljerna vidare på transportbanor där partierna 
gick igenom en maskin som putsade partierna för att blir dammfria. Därefter transporterades de 
vidare på banan för att först grundmålas och sedan färdig målas. När sedan partidetaljerna var klara i 
karmlinan placerades de på vagnar (se figur 14) innan montering.  
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Figur 14: Färdiga partidetaljer på vagn 

Företaget hade som policy att alla operationstider i de automatiserade maskinerna skulle mätas på 
ett helt parti. Det vill säga från att första partidetaljen blev färdigbearbetad till och med att den 
fjärde partidetaljen var färdig bearbetad. Efter att en tidsstudie över karmlinan utförts kartlades op-
erationstiden till 3:45 minuter. 

4.4 Kontroll av nuläget slutmonteringsstationen 
En frekvensstudie har utförts på slutmonteringsstationen där partier monteras för att sedan levere-
ras till kund. För att utföra studien krävdes det att operatörerna arbetade efter ett standardiserat 
arbetssätt. Eftersom standardardiserat arbetssätt saknades kallades det till ett möte med tekniker 
och operatörer där det beslutades hur det standardiserade arbetssättet skall vara. Slutmonteringen 
bemannades av en operatör där operatören skötte allt ifrån att hämta material till att det färdiga 
partiet skickades iväg för leverans. 

Studiens huvudmål var att identifiera de olika slöserier som fanns på monteringen av glaspartier. 
Studien gjordes på ett sådant sätt att operatör arbetade enligt det beslutade standardiserade arbets-
sättet samtidigt som observationer utfördes. All data sammanställdes sedan i ett dokument där op-
erationstiden, fördelningstiderna, värdeskapande tiderna och de stycktider som operationen innefat-
tade var utplacerade i diagram (Se figur 15, 16 & 17). Med värdeskapande tid menas att alla moment 
som utförs adderar värde till en produkt, det kan tillexempel innebära att montera eller bearbeta en 
produkt. 

 Tillverkningen börjades med att operatör hämtade rätt anpassad glasruta efter kundens behov för 
att sedan lägga glaset på montagebordet. Därefter monterades en list som skulle glaset mot partide-
taljen. Under frekvensstudien som utfördes syntes det att just montage av list var en stor del av den 
totala operationstiden. Anledningen till det var att operatören fick hämta list ur en kartong, där listen 
var hopknycklad. Därefter skulle listen monteras på glaset med hjälp av en rulle på ett skaft. Dels 
krävdes det en stor mängd list runt glaset. Dessutom skulle varje hörn klippas till i 45 graders vinklar 
för att täcka av glaskanterna i möjligaste mån. Och sist skulle listen förflyttas runt glasrutan samtidigt 
som den tvinnade sig som i sin tur ledde till att operatören fick räta ut den var tionde centimeter. 

Nästa del i operationen var att hämta partidetaljerna som skulle sitta på glasrutan. Först fick opera-
tör hämta två stycken partidetaljer som sattes på glaset för att sedan hämta de resterande två parti-



Halvautomatisering och beredning av partitillverkning 

29 
Anton Persson & Mikael Johansson 

detaljerna. Därefter skulle detaljerna skruvas ihop runt glasrutan. För att karmarna skulle ligga rakt 
med varandra och inte få någon kant vid hörnen användes en tving på stället där två karmar möttes, 
som sedan hölls på plats tills detaljerna var färdigskruvade. Det gjordes för de fyra olika hörnen.  

Sist lyftes de färdiga partierna av monteringsbänken för att transporteras vidare en pall. På pallen 
ställdes partierna vertikalt. Därefter skruvades partierna fast i en OSB skiva som skulle hålla fast de 
färdiga glaspartierna under senare transporter.  

Under studien hittades framför allt ett stort slöseri under operationen, slöseri i form av rörelser. Det 
kunde vara allt ifrån att hämta material, verktyg eller att leta efter rätt material. Framför allt var det 
att hämta karmar för montering. Dels låg karmarna långt ifrån montagebordet men också att opera-
tören var tvungen att gå denna sträcka flera gånger om. Om det dessutom fanns flera orders på en 
och samma vagn som var framställd var det inte alltid att operatören hittade rätt karm utan kunde i 
vissa fall få leta efter den rätta. Det gjorde att tiden i vissa fall överskred den normala montagetiden 
för karmarna.  

Ett annat problem som identifierades var att glasrutorna hämtades på en stående vagn. Där hade 
rutorna placerats utifrån storlek och tjocklek av glas. Största och tjockaste längst in mot vagnen och 
minsta och smalaste längst ut av vagnen. Sättet som glasrutorna stod på kunde leda till problem ef-
tersom fel glasrutan kunde vara längst fram på vagnen. Därför fick operatören omplacera glasrutorna 
för att gräva fram rutan som skulle vara till partiet. Det var en tidkrävande process där operatören 
endast flyttade på glas från en vagn till bredvid liggande vagn. All förflyttning av glas eller färdigt parti 
skedde med hjälp av en travers i taket. 

 

Figur 15: Fördelnings tider över slutmontering 
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Figur 16: Värdeskapande slutmontering 
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Studien gav en tydlig inblick i hur processen såg ut, vad operatör utförde för moment och vilka slöse-
rier det fanns i operationerna. I resultatet fanns operationstid, det vill säga alla de moment som hade 
med slutmonteringen att göra. Exempel på detta var att montera ihop en karm. De olika fördelnings-
tiderna var momenten som operatören utför men som inte har med slutmonteringen att göra. Ex-
empelvis att prata med andra operatörer, raster och städning. Studien har där efter delats upp i tre 
olika delar för att se var den värdeskapande tiden fanns och var den icke värdeskapande tiden fanns. 
Resultatet visade på att operationstiden låg på 88 % vilket är högt som sedan indikerar på att proces-
sen i sig fungerar bra men har förbättringsmöjligheter. Däremot framkom det att den värdeskapande 
tiden uppgick till 42 %. Där fanns det förbättringspotential. Anledningen till den höga värdeskapan-
detiden var att förekom mycket manuellt arbete och att bearbetning av produkten tog lång tid. Med 
värdeskapande tid menas att alla moment som utförs adderar värde till en produkt, det kan tillexem-
pel innebära att montera eller bearbeta en produkt. För att få en överblick över de stycktider som 
fanns på slutmonteringen gjordes ett diagram där moment visas för att ge översikt över de största 
momenten (Se figur 17). 

 

Figur 17: Frekvensstudie slutmontering av glaspartier 
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För att kartlägga alla de operations, styck och ställtider som fanns på slutmonteringen utfördes det 
en tidsstudie. I tidsstudien användes samma standardiserade arbetssätt som beslutades i frekvens-
studien. Tillsammans med arbetsledning och operatörer beslutades det vilket arbetssätt som skulle 
tillämpas. Studien gick ut på att kartlägga alla tider vid slutmonteringen för att sedan sammanställa i 
tabeller och diagram. Anledningen till det var att ett av huvudmålen med examensarbetet var att 
sammanställa de operationstiderna som innefattade tillverkningen av glaspartier. Via tidsstudien 
visade det sig att lista glas var den operationen som tog längst tid. Framförallt berättar studien som 
utfördes att förflyttningar och rörelser uppgick till runt 40 % av den totala operationstiden det tog att 
tillverka ett glasparti (Se tabell 4 och figur 18). 

Tabell 4: Operationstid över slutmontering av glaspartier 

Tidsstudie 4/12-2016 montering.   

  Ta fram glas 01:19 Minuter 
Lista glas 02:50 Minuter 
Montera karm 01:39 Minuter 
skruva ihop karm 00:37 Minuter 
Tvinga karm 00:42 Minuter 
Lämna färdigt parti 00:55 Minuter 
Fixa pall 01:45 Minuter 
Övrig tid och rörelser 06:01 Minuter 
Totala operationstiden 15:58 Minuter 

  

 

 

Figur 18: Operationstider över slutmontering av glaspartier 
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För att få ännu mer inblick i hur slutmontering av glaspartier fungerar utfördes ett spagettidiagram 
(se figur 19). Genom att göra ett spagettidiagram över monteringen syntes det tydligt hur personalen 
samt material röde sig under tillverkningen. Som bilden nedan visar syns det tydligt att operatören 
kretsade kring arbetsbänken där all montering skedde vilket var av fördel. Däremot syns det också 
tydligt att materialet placerades långt ifrån arbetsbordet. Det ledde till att operatör fick gå långa 
sträckor för att hämta och lämna karmar för senare montage, vilket i sin tur ledde till slöserier i form 
av rörelser och transporter. Dessutom kunde operatören inte bära alla fyra karmar på en och samma 
gång utan fick gå en extra gång för att hämta resterande karmar. 

 

 

  

Figur 19: Spagettidiagram över slutmontering 
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4.5 Summering av nuläget 
Det kunde konstateras vid undersökningen av nuläget var att det förekom stora skillnader av tillverk-
ningsmetoder mellan avdelningarna. Analysen av go to gemba och spagettidiagrammet var att i 
snickeriavdelningen skedde tillverkningen manuellt och att den var omodern och inte tidseffektiv. 
Produktionen skedde i gamla maskiner som var utplacerade utan någon tanke. Att det saknades 
standardiserat arbetssätt och 5S syntes tydligt eftersom stationerna var röriga och verktyg låg över 
hela stationen. Det ledde till variation i operationerna som i sin tur ledde till olika operationstider 
beroende på vilken operatör som utförde arbetet. 

Vid tidsstudien kunde det konstateras att den totala operationstiden i snickeriverkstaden var 13 mi-
nuter och 17 sekunder för fyra partidetaljer. Frekvensstudien visade att av operationstiden var 76 % 
värdeskapande, 18,8 % nödvändiga men ej värdeskapande och 5,2 % ej värdeskapande. Kapningen av 
partidetaljer tar 1 minut och 21 sekunder och här kändes det svårt att reducera operationstiden. Det 
var dock viktigt att ändra arbetssätt på grund av att arbetsmomentet skedde i en manuell kap med 
en roterande klinga. Enligt företaget hade det hänt fyra arbetsskador på grund av att operatörer 
hade sågat sig i fingrarna. Tiden för transport av partidetaljer mellan kapstationen och spårfräsen var 
20 sekunder enligt tidsstudien. Vid frekvensstudien var det 2,03 % av den totala tiden som åtgick för 
transporten. Transporttiden var förhållandevis kort och effektiv. Analysen var att transporttiderna 
snabbt kan öka om det kommer operatörer som inte är ordningsamma och placerar material i trans-
portgången. Med anledning av det behöver arbetssättet för transporter eller placeringen av maskiner 
ses över. Den totala frästiden för partidetaljer var 6 minuter och 26 sekunder. Arbetsmomenten som 
ingick var fräsning av spår, byta verktyg och avsyning av karmar. Bedömningen var att operatören var 
effektiv och att det var svårt att reducera operationstiden om inte arbetsmetoden helt förändras.  

Till skillnad mot go to gemba och spagettidiagrammet visade frekvensstudien att vald tillverknings-
metod var effektiv i snickeriavdelningen. Att det bara var 5,2 % som inte var värdeskapande påvisar 
enligt frekvensstudien att den valda tillverkningsmetoden var svår att förbättra. Analysen var att 
tillverkningsmetoden var effektiv men för att reducera operationstiden krävdes det en förändring 
gällande tillverkningsmetod. Som möjligtvis ledder till att reducera den värdeskapande tiden men 
som i framtiden kommer att gynna företaget. 

Efter snickeriavdelningen levererades karmdetaljerna vidare till karmlinan för fortsatt tillverkning. 
Karmlinan var till skillnad från snickeriavdelningen en automatiserad produktion där partidetaljerna 
transporteras på banor mellan de olika maskinerna. Analysen var att tillverkningen var väldigt effek-
tiv och att det inte finns några större förbättringsmöjligheter. Det som kunde konstateras var att det 
var väldigt lite bearbetning av partidetaljer och det borde gå att bearbeta mer i karmlinan. Operat-
ionstider i karmlinan uppmättes till 3 minuter och 45sekunder i tidsstudien som utfördes. Slutsatsen 
var att det var svårt att reducera operationstiden i karmlinan och att fokus på förbättringsförslagen 
inte skall läggas på operationerna i karmlinan men att det går att utföra mer operationer som tidi-
gare utfördes i snickeriavdelningen längre ner i linan. Det kunde dessutom konstateras i undersök-
ningen av nuläget att det fanns plats i karmlinan för att ersätta transportbanor med maskiner. Förde-
len var att bearbetningen kommer att ske när partidetaljerna transporteras och att operationstiden 
inte kommer öka. 

När partidetaljerna var klara i karmlinan plockas de av på vagnar för att sedan gå vidare till monte-
ringsstationen. Efter att karmdetaljer har hamnat på vagnar kan det ta upp till tre dagar innan mon-
tering av glaspartierna startar. Anledningen till att partidetaljerna läggs på vagnar är att monterings-
tiden är längre än takttiden i karmlinan. Karmlinans takttid var 10 minuter. Om partierna skulle mon-
teras direkt i flödet stoppar det upp karmlinan vilket skulle medföra höga stilleståndskostnader. Ar-
betssättet påverkar de interna kvalitetskostnaderna negativt genom att väntan på montaget gör att 
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spåret förändras av de naturliga rörelserna i materialet. Det kunde konstateras att spåret inte för-
ändras på grund av slitna verktyg. Analysen är att de interna kvalitetskostnaderna endast kan reduce-
ras om monteringen sker i direkt anslutning till karmlinan.  Genom att analysera go to gemba och 
spagettidiagrammet kunde det konstateras att monteringen var manuell och arbetssättet var opera-
törsberoende med många onödiga arbetsmoment och transporter.  

I tidsstudien kunde det konstateras att operationstiden på monteringen var 15,58minuter/parti en-
ligt tidsstudien som utfördes. Av operationstiden var 48,08 % värdeskapande, 27,73% nödvändiga 
men ej värdeskapande och 24.19 % ej värdeskapande enligt frekvensstudien. Vid utförande av fre-
kvensstudien kunde det konstateras att monteringsavdelningen saknade ett standardiserat arbets-
sätt.  

För att kunna montera partierna i flödet måste operationstiden reduceras.  Det slöseriet som bidrog 
till att mest försämra operationstiden var rörelser. 38 % av operationstiden var rörelser. Och ana-
lysen var att det går att förbättra operationstiden genom att reducera behovet av rörelser i arbets-
stationen. Vid undersökning av nuläget kunde det konstateras att arbetsstationen var väldigt rörig 
och att det var saker som inte borde finnas inom arbetsområdet. En annan del var att genom ordning 
och reda kunde operationstiden reduceras på monteringsavdelningen. Slutsatsen var att det fanns 
stora förbättringsmöjligheter på avdelningen genom att förbättra arbetsmetoden och att få till mon-
teringen i det redan existerande flödet. 

Den totala operationstiden var 33 minuter och 01 sekunder. För att reducera operationstiden låg 
fokus på snickeri och monteringsavdelningen. 

5 Diskussion 
 

Tillsammans med operatörerna var vi ute i produktionen och undersökte hur produktionen funge-
rade i respektive avdelning vilket harmoniserar med teorin bakom go to gemba. Det märktes att ope-
ratörerna var stolta över sin arbetsplats och de beskrev in i minsta detalj allt som hände.  Operatö-
rerna hade svårt att förklara varför arbetsmomenten utfördes som de gjorde, utan svarade många 
gånger att de alltid utfört arbetet på det sätt som de själva ansåg var det bästa. Det kunde konstate-
ras att utförandet av samma arbetsmoment skiljde beroende på vem som utfört arbetet. När de fick 
frågor på varför de utförde arbetet på olika sätt svarade de att de aldrig fått beskrivet exakt vad som 
skall göras utan att de utförde arbetsmomenten på det sättet som de tyckte vara mest lämpligt. Tack 
vare go to gemba kunde vi redan i ett tidigt skede av examensarbetet konstatera att ett standardise-
rat arbetssätt saknades, 5S saknades och vilka problem det medförde i processerna. Dessutom var go 
to gemba det verktyg som gav oss bäst insyn i hur produktionen fungerade och gav oss bäst inform-
ation. När operatörerna fick beskrivet för sig vad standardiserat arbetssätt innebar var deras åsikt att 
det låter tråkigt att bli hårt styrda och att de trodde att arbetsuppgifterna skulle bli tråkiga. Det som 
de höll med om var att kvaliteten kan bli bättre på produkterna. Vår uppfattning var att standardise-
rat arbetssätt är en förutsättning för att få till en effektiv produktion och att kvalitén på produkterna 
skall bli bättre. För att införa ett standardiserat arbetssätt beskriver teorin vikten om att övertyga 
operatörerna vilka fördelar det blir både för dem och för produkterna. Om operatörerna inte tror på 
arbetssättet kommer de inte utföra arbetsuppgifterna enligt det framtagna standardiserade arbets-
sättet. För att operatörerna skall bli positiva till införande av ett standardiserat arbetssätt tror vi att 
det är viktigt att lyfta fram de ergonomiska fördelarna. Genom att införa ett standardiserat arbets-
sätt kan många onödiga rörelser byggas bort och att risken för arbetsskador minskar. Något som 
märktes vid undersökningen av arbetsplatserna var bristen på ordning och reda vid montageavdel-
ningen. När det påtalades till operatörerna blev de först förvånade och menade på att allt behövdes. 
Vid en närmare genomgång av materialet kunde operatörerna konstatera att mycket av materialet 
kunde kasseras. För att få ordning och reda på arbetsplatsen var vår bedömning att 5S skulle lösa 
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problemen. När vi undersökte produktionsprocessen funderade vi mycket på varför snickeriavdel-
ningen och monteringen var manuella och att karmlinan automatiserad.  Vid intervjuer fick vi svaret 
att ingen har hunnit se på arbetsmetoden men de förstod varför vi ställde frågan. Vår bedömning var 
att slöserier kunde reduceras genom att ändra arbetsmetoder vid både snickeriverkstaden där en 
automation av fräs och kapmaskin kan vara en lösning, och slutmonteringen där partier tillverkas i ett 
flöde utan några lager emellan. Även här var go to gemba ett bra verktyg för att hitta förbättringsför-
slag. 

Vid utförandet av spagettidiagram fick vi en visuell bild av hur de olika transporterna gick till inom 
avdelningarna. Det var framför allt vid monteringen som det kunde konstateras att det fanns många 
onödiga rörelser. Genom att slöserier kunde konstateras vid utförandet av spagettidiagrammet fick vi 
det utfall som önskades det vill säga att finna de slöserier gällande onödiga rörelser eller transporter. 
Det var ett bevis på att teorin bakom spagettidiagram stämde.   När diagrammet visades för operatö-
rerna var deras kommentar att deras bild var att transporterna var fler och över ett större område. 
Anledningen till deras synsätt tror vi beror på att de visste om att studien skulle utföras. På grund av 
kännedomen om studien ansträngde sig operatörerna för att vi skulle få en bra bild av deras avdel-
ning och därefter anpassade arbetsuppgifterna för att förhindra onödiga rörelser eller transporter. Vi 
tyckte det var synd att operatörerna utförde arbetet på det viset enbart för att studien skulle ge ett 
bättre resultat än vad det egentligen var. 

När go to gemba utfördes kunde det konstateras att operatörerna utförde arbetet på olika sätt.  För 
att kunna utföra en tidsstudie beslutades det tillsammans med operatörerna vilket arbetssätt som 
skulle användas. Vid genomförande av tidsstudien kunde det konstateras att det måste finnas ett 
standardiserat arbetssätt vilket också beskrivs i teorin. En viktig del att tänka på var att inte dela upp 
arbetsmomenten i för små delar. Risken var att tiderna blev felaktiga på grund av att marginalerna 
var för små när klockan skulle stannas. För att kunna utföra en tidsstudie måste en prestationsbe-
dömning utföras på operatören. Här var det svårt som ovan observatör att utföra prestationsbedöm-
ningen korrekt. Ett flertal operatörer observerades under två dagar för att kunna bedöma operatö-
rens prestation.  Vid den teoretiska genomgången av verktyget kändes det som om förberedelse 
tiden var ganska kort men det stämde inte med verkligheten. Förberedelsetiden var cirka en vecka 
för att utföra en prestationsbedömning av operatören och att dela upp arbetsmomenten i små delar. 
Vid genomförande av tidsstudien valdes det att använda kontinuitetsmetoden för att bedömningen 
var att risken för fel var lägre än att använda sig av nollställsmetoden. Tester utfördes på att använda 
stoppur eller tidtagarur i telefonen och det kunde konstateras att telefonen gav ett bättre utfall på 
grund av att det var lättare att se mellantiderna som klockades för varje arbetsmoment. Genom att 
utföra en tidsstudie fick vi fram operationstiderna vilket var syftet med metoden enligt teorin. 

I första delen av frekvensstudien utfördes intervjuer med operatörer för att bedöma vilka operation-
er som utfördes mest frekvent. Intervjuerna utfördes som en förstudie där operatörernas informat-
ion beaktades vid uträkning av antal observationer som skulle utföras. Vi valde att använda operatö-
rernas bedömningar vid studien och gå emot teorin som rekommenderar att använda en förstudie. 
Anledningen till valet var att vid go to gemba hade operatörerna god kännedom om processen. Vid 
sammanställningen av frekvensstudierna kunde det konstateras att operatörernas bedömning var 
väldigt bra och att de har god kännedom över deras arbetsuppgifter. Frekvensstudien skall enligt 
teorin utföras kontinuerligt över en viss tid för att hitta fördelningstider som inte finns i det regel-
bundna arbetet. Här stämde teori överens med verkligheten. Det kom upp många observationer som 
inte upptäcktes i förstudien. Det kunde till exempel vara arbetsmoment som endast utförts på vissa 
partimodeller. En viktig del enligt teorin var att upptäcka förluster och störningar i arbetsmomenten 
och här stämmer teorin överens med verkligheten.  Vid monteringsavdelningen var den icke vär-
deadderande tiden hög i och med att stora slöserier i form av transporter och rörelser hittades, och 
att reducera slöserierna blev en viktig faktor vid framtagning av förbättringsförslagen. Enligt teorin är 
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5S och införande av standardiserat arbete bra verktyg för att reducera den icke värdeadderande ti-
den samt att minska variation som sedan ledde till kvalitetsförluster och kostnader. 

 

6 Förbättringsförslag 
Förbättringsförslag har lagts fram utifrån summering av nuläget som gjordes. 

6.1 Förslag snickeriavdelningen 
En förbättringsförslaget som lämnades till företaget var att flytta tillverkning ifrån snickeriavdelning-
en till karmlinan. I snickeriavdelningen utförs två operationer som är att kapa partier i rätt längd och 
att fräsa spår i partidetaljerna. Förslaget var att operationerna byggs in i befintlig karmlina. 

För att flytta kapningen av partidetaljerna från snickeriavdelningen krävs det förändring av ämnesle-
veranser från hyvelavdelningen. I dagsläget levereras längderna 2000mm och 2340mm. Förslaget var 
att partidetaljer levereras i längderna 800mm, 1200mm, 1600mm, 2000mm och 2340mm. Tillverk-
ningsmetoden var tidigare att partidetaljer kapades manuellt till önskat mått. Förslaget var att opera-
tören på karmlinan plockar fram ämnet som ligger närmast i mått. Karmfräsen kapar sedan partide-
taljen i rätt längd. Det innebär till exempel att om färdigt mått skall vara 1350mm plockar operatören 
ett partiämne som är 1600mm.  Bedömningen var att operatören på karmlinan hinner med att 
plocka fram partidetaljer utan att det påverkar operatörens övriga arbetsuppgifter. Förbättringsför-
slaget kräver en omprogrammering av karmfräsmaskinen för att kunna kapa partidetaljerna. Vid in-
tervju av tekniker kunde det konstateras att maskinen var kapabel till kapningen av partidetaljer. 

För att flytta fräsning av spår i karmdetaljer från snickeriavdelningen till karmlinan krävs en maskin-
investering. Förslaget till företaget var att investera i en maskin. Maskinen är en fräsmaskin som kan 
fräsa spår i sex olika storlekar. Företaget har idag behov av att fräsa i tre olika storlekar, men att vid 
eventuella framtida behov var det en fördel att köpa maskinen med fler möjligheter. Förslaget var att 
maskinen placeras där det idag står en transportbana vilket innebär att spårfräsningen kommer utfö-
ras när partidetaljen transporteras och innebär ingen extra operationstid (se figur 20). Det vill säga 
att operationstiderna kommer istället att ligga i transporten som idag dessutom finns i linan. Vilket 
leder till att operationstiderna som tidigare fanns vid den snickeriavdelningen försvinner. Förslaget 
kommer dessutom att leda till att arbetsyta frigörs där snickeriverkstaden tidigare fanns. Det i sin tur 
innebär också att operatören frigörs som skulle kunna hjälpa till på andra stationer och annan till-
verkning av andra produkter. Dessutom innebär förslaget en bättre arbetsergonomi för inblandade 
operatörer eftersom det manuella arbetet försvinner och byggs in i den automatiserade karmlinan. 
De interna transporterna som tidigare fanns mellan de olika lagren kommer därmed också försvinna 
samt att lagren byggs bort mellan snickeriavdelningen och karmlinan.  

 Företaget ansåg att förslaget var bra och att en förfrågan skickades till leverantören som kom till-
baka med en offert. Vid genomgång av offerten användes en Failure Mode and Effect Analysis (se 
tabell 5 & 6). Vid analysen kunde det konstateras att spårets kvalitet kunde bli bristfällig om inte 
stödhjul monterades på maskinen. Synpunkten lämnades till leverantören samt att de var tvungna 
att minska ner yttermåtten på maskinen för att få plats på den tilltänkta platsen. Leverantören för-
ändrade konstruktionen med hänsyn till synpunkterna. En ny offert lämnades och företaget skall 
besluta ifall maskinen skall beställas av leverantören.  
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Tabell 5: FMEA av ny fräsmaskin del 1 

 

Tabell 6: FMEA av ny fräsmaskin del 2 
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Figur 20: Layout över förbättringsförslag karmlina+´´ 

Förslaget innebar att de enda operationer som kommer vara kvar på snickeriavdelningen är special-
detaljer som till exempel spröjs och sockeltillverkning.  

Operationstiden reduceras med 13 minuter och 17 sekunder vid införande av förbättringsförslagen. 
Det på grund av att operationstiderna försvinner i och med att de integreras med den senare trans-
porten mellan karmfräsmaskinen och måleri. För den hållbara utvecklingen bidrar förbättringsförsla-
get med förbättrad ekonomisk hållbarhet tack vare den minskade operationstiden. Förslaget innebär 
att de manuella operationerna kommer försvinna och det förbättrar de ergonomiska förhållandena 
på företaget vilket leder till en förbättrad social hållbarhet. För att få en uppfattning om hur layouten 
kommer att se ut med förbättringsförslaget (se figur 20). 

 

6.2 Förslag slutmontering av glaspartier 
Förbättringsförslaget som lämnades till företaget var att bygga ihop monteringen med karmlinan. 
Det innebar att när de fyra karmdetaljerna kommer ifrån karmlinan skall de monteras direkt i flödet 
utan att de plockas av på vagnar. Fördelen med förslaget var att det tar bort slöserier i form av onö-
diga transporter och överlager. För att förbättringsförslaget skall vara genomförbart måste operat-
ionstiden reduceras. Om inte operationstiden reduceras kommer konsekvens bli att produktionen i 
karmlinan stannas upp och det blir kostsamt för företaget. Takttiden i karmlinan är 10 minuter för 
fyra detaljer och att montagetiden måste gå från 15 minuter och 58 sekunder till 10 minuter för att 
inte stoppa karmlinan. För att lyckas reducera montagetiden måste ett antal förändringar utföras och 
en av dem var att glaset plockas fram och listas vid en sidostation. Glaset ställs sedan i den ordning 
som partidetaljerna kommer i karmlinan. Det i sig leder inte till reducerade operationstider eftersom 
operationen inte försvinner utan flyttas ut och blir en egen station. I och med att operatörer frigörs 
från snickeriverkstaden finns därför operatörskraft som kan utföra operationen.  Genom förändring-
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en reduceras montagetiden vid karmlinan med 2 minuter och 50 sekunder i och med att listningen 
sker i en separat montering. För att reducera tiden ytterligare är förslaget att införa ett standardise-
rat arbetssätt på ett sådant sätt att operationstiden reduceras. Fördelen med förändringarna var att 
montaget alltid kommer utföras på samma sätt och att den beräknade operationstiden kommer kla-
ras. Om inte ett standardiserat arbetssätt införs finns risken att en operatör hittar ett eget montage-
sätt och att montagetiden överstiger 10 minuter och att karmlinan stoppas. Genom ett standardise-
rat arbetssätt kommer slöserier som tillexempel onödiga transporter, överlager och onödiga arbets-
moment reduceras. För att underlätta införandet av ett standardisera arbetssätt var förslaget att 5S 
införs. Med 5S blir det även bättre ordning och reda på arbetsplatsen. Genom att införa 5S och ett 
standardiserat arbetssätt kommer operationstiden reduceras med 3 minuter och 26 sekunder det 
genom minskning av variationen i monteringen beroende på vem som utför arbete samt att det 
kommer att vara lättare och mindre tidskrävande att hämta material och verktyg. Om operatören 
arbetar utifrån det standardiserade arbetet kommer operatören att klara av takttiden med cirka 20 
sekunder. Om operatören får privata ärenden tillexempel som toalettbesök eller liknande måste den 
operatör som finns på glaslistningen förflyttas till monteringen under tiden för att inte stoppa upp 
karmlinan. Det leder till att det ställs höga krav på kommunikationsförmåga operatör till operatör. 
Eftersom takttiden på karmlinan är 10 minuter och takttiden på slutmonteringen kommer att ligga på 
9 minuter och 42 sekunder med införande av förbättringsförslag är säkerhetsmarginalen liten. Därför 
om problem uppstår krävs det att två operatörer hjälps åt med monteringen. Med föreslagna för-
bättringar kommer operationstiden minska från 15 minuter och 58 sekunder till 9 minuter och 42 
sekunder i karmlinan. Sedan tillkommer operationstiden för listning och förflyttning av glas som sker 
vid en sidooperation. Förbättringsförslagen innebär att operationstiden reduceras och att företaget 
blir mer lönsamt vilket bidrar till en ekonomisk hållbarhet. Förslaget kommer även reducera rörelser 
som inte är ergonomiska vilket påverkar den sociala hållbarheten positivt. Figur 21 visar hur layouten 
kommer se ut om förbättringsförslagen genomförs. 

Genomförande av förbättringsförslagen på snickeri och monteringsavdelningen kommer partitill-
verkningen utföras i ett flöde utan väntetider. Totalt kommer operationstiden minska från tidigare 33 
minuter och 01 sekunder till 13 minuter och 28 sekunder. Det innebär att totala operationstiden 
reduceras med 59 % vilket innebär att företagets målsättning på 15 % uppfylls. 

 I och med av att partierna kommer tillverkas i ett flöde utan väntetider medför det att spåret i par-
tiet inte kommer att förändras på grund av de naturliga rörelserna i materialet. Fördelen var att spå-
ret kan tillverkas med mindre marginal i förhållande till tjocklek av glasruta och att montaget kom-
mer utföras utan att partidetaljer behöver ombearbetas eller kasseras. Analysen är att all ombear-
betning och kassation av partidetaljer kommer reduceras. Det är svårt att bedöma reduceringen av 
de interna kvalitetsbristkostnaderna men ett troligt utfall kommer att vara att kostnaden reduceras 
med 80 %. Det interna kvalitetsbristkostnaderna kommer reduceras ifrån cirka 54 000 kronor till cirka 
11 000 kronor och att företagets mål på 10 % kommer uppnås.  
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Figur 21: Layout av karmlinan efter förbättringsförslag 

7 Slutsats 
Examensarbetets syfte var att reducera den totala operationstiden och de interna kvalitetskostna-
derna. Inom examensarbetets avgränsningar fanns det tre produktionsgrupper. Snickeriavdelning, 
karmlina och montering. Snickeriavdelningen och monteringen var manuella operationer. Karmlinan 
var en automatiserad produktionsgrupp. För att lyckas med att reducera operationstiderna och de 
interna kvalitetskostnaderna var företaget tvungna att förändra tillverkningen genom att alla operat-
ioner utförs i karmlinan. För att möjliggöra tillverkning i karmlinan krävdes det två förändringar i 
snickeriavdelningen. För det första var företaget tvunget till att investera i en ny fräsmaskin som 
skulle fräsa spåren i partidetaljerna. Förslaget var att fräsmaskinen skulle byggas in i den befintliga 
karmlinan. Den andra förändringen var att den manuella kapningen utfördes i befintlig karmfräs. 

 Även i monteringsavdelningen krävdes det förändringar för att tillverkningen skulle utföras i karmli-
nan. Grundförutsättningen var att operationstiden skulle reduceras ifrån 15 minuter och 58 sekunder 
till under 10 minuter. Takttiden i karmlinan är 10 minuter och en förutsättning att hinna monteringen 
av partier direkt i karmlinan var att detaljerna som ingick i partiet måste förplockas. Förbättringsför-
slaget var att operatören förplockade sitt material när partier inte tillverkades i karmlinan. För att 
monteringen inte skulle vara operatörsberoende lämnades förbättringsförslag på att införa ett stan-
dardiserat arbetssätt. Genom att införa ett standardiserat arbetssätt kan slöserier som tillexempel 
onödiga transporter av material och operatörer samt onödiga arbetsmoment reduceras. Det kunde 
konstateras att vid go to gemba att det var bristfällig ordning på avdelningen och för att lösa proble-
met var förbättringsförslaget att införa 5S. Eftersom 5S redan var infört på flertalet avdelningar på 
företaget såg vi det som en enkel åtgärd att genomföra och att det kommer reducera slöserier. 

Om företaget genomför samtliga förbättringsförslag kommer tillverkningen av partier ske i ett flöde 
som sedan kommer leda till att operationstiden minskar från gårdagens 33 minuter och 01 sekunder 
till 13 minuter och 28 sekunder. Det innebär att totala operationstiden reduceras med ca 59 %. I och 
med att monteringen sker i ett flöde utan väntetider kommer inte de naturliga rörelserna i karmde-
taljerna inträffa och att spårets bredd blir därför oförändrad. Det innebär att partidetaljer inte behö-
ver omarbetas eller kasseras för att få till ett godkänt montage. Vår bedömning var att de interna 
kvalitetskostnaderna reduceras med 80 %. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: 

Frekvenstudie Slutmontering av Glaspartier 
        
Tempo Beskrivning Antal Obs Andel 

  Operationstid 339 88,28% 

  Värdeskapande 163 42,45% 

205 Hämta etikett och montera etikett 8 2,08% 
212 Montera list 34 8,85% 
214 Montera karm 18 4,69% 
216 Borra håll för sockel 12 3,13% 
217 Bättra på färg på karm 7 1,82% 
222 Lista spröjs 21 5,47% 
219 Skruva ihop parti 16 4,17% 

203 Skruva sockel 21 5,47% 

204 Skruva spröjs 26 6,77% 

  
Nödvändigt men nödvändigtvis ej vär-
deskapande 88 22,92% 

201 Hämta Sockel 5 1,30% 
202 Montera OSB skiva på pall 14 3,65% 
226 Transportera för leverans 9 2,34% 
207 Lämna färdigt parti 11 2,86% 
213 Hämta karm 19 4,95% 
218 Tvinga karm 9 2,34% 
208 Lyfta glas 18 4,69% 
224 Placera om bockar för glas 3 0,78% 

  Icke värdeskapande 88 22,92% 
230 Hämta spröjs 6 1,56% 
209 Flytta glas 5 1,30% 
210 Skruva ihop partipall 0 0,00% 
215 Hämta karmvagn 11 2,86% 
220 Fylla på material 9 2,34% 
221 Montera pallemballage 19 4,95% 
223 Kapa emballage virke 0 0,00% 
225 Hämta och placera pall 8 2,08% 



Halvautomatisering och beredning av partitillverkning 

44 
Anton Persson & Mikael Johansson 

227 Lämna glaspallar 4 1,04% 
228 Ta bort emballage av glas 3 0,78% 
232 Förbereda färg 2 0,52% 
229 Kvalitetsförlust 7 1,82% 
231 Hämta nytt glas 14 3,65% 

  Fördelningstid 1 29 7,55% 
900 Arbetsberoende samtal 4 1,04% 

901 

Arbetsberoende samtal med arbetsledare 

0 0,00% 
902 Vänta på truck 0 0,00% 
903 Läsa dokument 13 3,39% 
904 Hjälpa arbetskamrat 0 0,00% 
905 Leta material 2 0,52% 
906 Städning dagligen 7 1,82% 
907 Städning veckovis 3 0,78% 

  Fördelningstid 2 16 4,17% 
950 Personlig tid 1 0,26% 
951 Personlig tid efter/före paus 1 0,26% 
952 Kafferast 12 3,13% 
953 Samtal mellan operatör 2 0,52% 

  Fördelningstid 3 0 0,00% 

960 Operatörsberoende avbrott, Göra fel 0 0,00% 

  Fördelningstid 4 0 0,00% 
1000 Tekniker undersöker/utreder 0 0,00% 
1001 Möte, Information 0 0,00% 
1002 Fackligt arbete 0 0,00% 

 
SUMMA: 384 100,00% 
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Bilaga 2 

Frekvenstudie operation 30     

Tempo Beskrivning 
Antal 
Obs   

  Operationstid 191 77,64% 
  Värdeskapande 145 75,92% 

202 Kapning av partiämnen 41 16,67% 
205 Fräsning spår av partier 47 19,11% 
207 Breddjustering hyvel 21 8,54% 
209 Putsa partier 7 2,85% 
210 Kapning av spröjs 12 4,88% 
213 Borrning sockel 0 0,00% 
214 Kapning sockel 1 0,41% 
215 Tillverka specialmått träparti >700mm 0 0,00% 
212 Tillverka Spröjs 16 6,50% 

  Nödvändigt men nödvändigtvis ej värdeskapande 36 18,85% 
201 Framkörning material 9 3,66% 
203 Stämpling av partier 17 6,91% 
204 Transport mellan kap och fräs 5 2,03% 
208 Transport efter fräsning 1 0,41% 
211 Plocka fram spröjs 0 0,00% 
206 Postning av spårfräs 0 0,00% 
216 Märka träpartier >700mm 0 0,00% 
218 Plocka fram sockel 4 1,63% 

  Icke värdeskapande 10 5,24% 
217 Byta binge för träavfall 6 2,44% 
219 Lämna material som blev över efter kapning 4 1,63% 

  Fördelningstid 1 10 4,07% 

900 Arbetsberoende samtal 0 0,00% 
901 Arbetsberoende samtal med arbetsledare 0 0,00% 
902 Vänta på truck 0 0,00% 
903 Läsa dokument 9 3,66% 
904 Hjälpa arbetskamrat 1 0,41% 
905 Städning dagligen 0 0,00% 

  Fördelningstid 2 26 10,57% 
950 Personlig tid 22 8,94% 
951 Personlig tid efter/före paus 0 0,00% 
952 Samtal mellan operatör 4 1,63% 

  Fördelningstid 3 12 4,88% 
960 Operatörsberoende avbrott, Göra fel 6 2,44% 
961 Maskinfel 6 2,44% 
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  Fördelningstid 4 7 2,85% 
1000 Tekniker undersöker/utreder 0 0,00% 
1001 Möte, Information 7 2,85% 
1002 Fackligt arbete 0 0,00% 

 
SUMMA: 246   

 
Totalt antal observationer = 246 
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