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Sammanfattning 

Examensarbetet är utfört på AB Furhoffs Rostfria som är ett specialistföretag inom 
tillverkning och bearbetning av egenutvecklade produkter i rostfritt stål och tillverkar 
VVS-produkter, storkök, diskbänkar samt har en legotillverkning. Företaget arbetar 
ständigt med att effektivisera sin produktion samtidigt som nya produkter utvecklas. 
Därför har de satt igång ett projekt som ska leda till ökad produktion och omsättning utan 
att öka sin fabriksyta eller öka personalstyrkan. För att lyckas krävs det att den interna 
materialhanteringen blir effektivare. 
 
Syftet och huvudmålen var att ta fram en metod för ett nytt materialhanteringssätt samt 
utforma monteringsstationer med hänsyn till ergonomi, effektivitet och kvalitetssäkring. 
Utöver detta skulle en lämplig layout över VVS-monteringen formas. För att säkerställa att 
projektet skulle uppnå syftet och huvudmålen applicerades en PDCA-modell på 
examensarbetet. Relevanta teori- och litteraturstudier genomfördes för att ta fram rätt 
metoder för att samla in data. 
 
Efter ett utstuderat nuläge fastställdes att personalen frekvent letar, hämtar och plockar 
produkter samt emballering och packning av färdigställda produkter tog lång tid att 
utföra. Det resulterade i att personalen utförde mycket nödvändiga men icke-
värdeskapande aktiviteter. Personalen använde inte heller sin arbetsplats på korrekt sätt 
utifrån ett ergonomiskt samt effektivt perspektiv. VVS-monteringens layout förde med sig 
fler nackdelar än fördelar. 
 
Det utformade förslaget är framtaget utifrån resultat av empiriska studier som sedan 
kopplats mot de teoretiska studierna. Ett layoutförslag har tagits fram som kan reducera 
onödiga transporter samt rörelser genom att placera monteringsplatser samt lager på ett 
strategiskt vis. Kittning medför många fördelar som effektiviserar och jämnar ut 
produktionsflödet och skapar en stabil produktion. En prototypskiss för en lämplig och 
effektiv kitt-vagn har tagits fram för företaget att fortsätta utveckla efter egna 
förutsättningar.  
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Abstract 

The thesis has been done at AB Furhoffs Rostfria, which is a company specializing in 
manufacturing and processing self-developed products in stainless steel and manufactures 
plumbing products, industrial kitchens, sinks and lego manufacturing. The company is 
continuously working to streamline its production while developing new products. 
Therefore, has Furhoffs Rostfria launched a project that will lead to increased production 
and sales without increasing its factory area and reducing its workforce. In order to 
succeed, the internal material handling needs to be more efficient. 
 
The purpose and main objectives was to develop a method for a new and an efficient 
material handling and to design assembly stations with regard to ergonomics, efficiency 
and quality assurance. In addition, an appropriate layout of the plumbing assembly area 
ought to be designed. To ensure that the project would achieve the purpose and main 
objectives, a PDCA-model was applied on the thesis. Relevant theory and literature studies 
were conducted to develop the right methods for collecting data. 
 
In the present state it was determined that the staff frequently searches, retrieves and pick 
products, as well as packaging finished products took a long time to complete. This results 
in the staff performing a lot of necessary but non-value adding activities. The staff did also 
not use their workplace properly, based on an ergonomic and effective perspective. The 
layout of the plumbing assembly brought more disadvantages than benefits. 
 
The proposal is based on the results of empirical studies that have been linked to the 
theoretical studies. A layout proposal has been developed that can reduce unnecessary 
transportation as well as unnecessary movements by strategically placing assembly-
stations and inventory. Kitting brings many advantages that improve and even out 
production flow and creates a stable production. A prototype sketch of an appropriate and 
efficient kitt-carriage has been developed for the company to continue to develop 
according to their own conditions.  
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Terminologi 

Beställningspunkt (BP): När lagersaldot når denna förutbestämda punkt beställs 
produkter och artiklar. 
 
Buffert: Är ett litet lager som används för att jämna ut produktionsflödet. 
 
Cykeltid: Det är tiden det tar mellan att en produkt påbörjas i en process till nästa 
produkt påbörjas i samma process. 
 
Dynamisk balansering: När individer själva ser över arbetssituationen och kan 
anpassa sig efter det rådande behovet. 
 
Effektivitet: Hur bra ett företag omvandlar resurser till färdiga produkter eller tjänster. 
 
Flaskhals: En flaskhals styr genomflödet i produktionen eftersom det är den process 
som tar längst tid att utföra. 
 
Flöde: Produkter som rör sig genom processer i en jämn produktionstakt. 
 
Färdigvarulager (FVL): Ett lager där färdigställda produkter eller artiklar lagerhålls. 
 
Först in-Först ut (FIFU): Produkterna levereras ut i samma ordning som de levereras 
in. 
 
Genomloppstid: Det är tiden det tar att tillverka eller bearbeta en produkt från att 
ordern tas emot tills att det sista steget i processen har genomförts. 
 
Lagerproduktion: Försörjning av material sker på prognos efter förväntad försäljning. 
 
Ledtid: Det är den tiden en kund får vänta innan hens vara är levererad. 
 
Operationstid: Den tiden det tar att utföra ett arbete i en process. 
 
Operation: Det är ett steg i produktionsprocessen som tillför värde till produkten. Det 
kan exempelvis vara en människa som utför ett arbete eller en maskin som kantpressar. 
 
Pilotstudie: En preliminär studie som genomförs i det första skedet av ett projekt för 
att ta reda på om projektet är genomförbart. 
 
Produkter i arbete (PIA): Det är produkter som befinner sig inom företaget, allt från 
att de lagras till att de tillverkas. 
 
Riskanalys: En analys genomförs inför förändringar för att säkerställa säkerheten samt 
risken av att olyckor inträffar. 
 
Råvarulager: Ett lager där råmaterial lagerhålls innan de bearbetas. 
 
Slöseri: Det är ett eller flera moment som inte tillför värde till slutkunden. 
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Takt: En takt är hur ofta kunden beställer produkter och det är kundens efterfrågan 
som styr hur mycket som ska produceras. 
 
VA (Value Adding): Värdeadderande tid, det är den tiden som skapar ett värde för 
slutkunden. Exempelvis bearbetning av en produkt eller montering. 
 
NVA (Non-Value Adding): Icke-värdeadderande tid, det är den tiden som inte skapar 
ett värde för slutkunden. Exempelvis ombearbetning av en produkt. 
 
NNVA (Necessary but Non-Value Adding): Nödvändiga men icke-värdeadderande tid, 
det är tid som inte tillför värde, men som är nödvändigt att utföra momentet. 
Exempelvis transportera material till en process. 

Företagsterminologi 

Beten: En process där svetsade produkter behandlas för att behålla sin rostfria 
egenskap. 
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1 Introduktion 

1.1 Företagspresentation 

Examensarbetet har utförts på AB Furhoffs Rostfria som har sin anläggning i Skövde. 
Företaget grundades år 1899 av Carl Furhoff och tillverkade produkter med hjälp av 
kopparslageri. I takt med att kopparslageriet växte, utökade Furhoffs Rostfria sin 
verksamhet. På 1920-talet började Furhoffs Rostfria att tillverka produkter i det nya 
materialet rostfritt stål. Furhoffs Rostfria är i dagsläget ett specialistföretag inom 
tillverkning och bearbetning av egenutvecklade VVS-produkter i rostfritt stål och 
tillverkning av storkök och diskbänkar samt legotillverkning (Furhoffs Rostfria, 2017). 
 
I och med att Furhoffs Rostfria växer och utvecklas, strävar företaget mot en ökad 
konkurrenskraft på marknaden. Företaget arbetar ständigt med att förbättra och 
effektivisera sin produktion samtidigt som nya produkter utvecklas. Furhoffs Rostfria 
har satt igång ett projekt för att skapa ett effektivare produktionsflöde genom fabriken 
och effektivisera materialhanteringen utan att varken öka fabriksytan eller öka 
personalstyrkan. 

1.2 Problembeskrivning 

Furhoffs Rostfrias projekt för att skapa ett effektivare produktionsflöde medför att delar 
av fabriken måste ändras för att behålla samma fabriksyta och personalstyrka. 
Examensarbetet har utformats för att hjälpa Furhoffs Rostfria att effektivisera 
materialhanteringen på VVS-monteringen. I dagsläget spenderar personalen på VVS-
monteringen stor del av sin arbetstid att hämta produkter till orderna utifrån 
plocksedlar i pappersformat från ett VVS-lager. Personalen hämtar 
emballeringsmaterial eftersom de även emballerar. Plock av produkter tar lång tid att 
utföra och ännu längre tid tar det om produkterna från förgående steg i 
produktionsprocessen inte är färdiga. Personalen tvingas vänta på produkterna för att 
kunna påbörja montering av ordern. För att Furhoffs ska uppnå målet med projektet bör 
nuvarande materialhantering ändras, ytterligare steg för att uppnå målet är att se över 
den nuvarande layouten samt pappershanteringen. De problem som företaget vill ha 
svar på gällande VVS-monteringen finns med som mål i examensarbetet, se kapitel 1.3.  

1.3 Mål 

Målet är att genom teoretiska och empiriska studier ta fram en metod för ett nytt 
materialhanteringssätt för montörerna som skall leda till ett effektivare arbete. 
Skribenterna ska lägga fram teoretiska förslag på utformning av 
monteringsstationerna där hänsyn ska tas till ergonomi, effektivitet och 
kvalitetssäkring. Skribenterna skall även lägga fram layoutförslag för det 
specificerade området, VVS-monteringen, som leder till att de förbättringsförslagen 
som läggs fram ska ha möjlighet att genomföras. 
 
Delmål: 

 Genomföra en nulägesanalys av arbetstidsfördelning, aktiviteter samt arbetssätt 
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 Identifiera värdeskapande och icke-värdeskapande tid 

 Föreslå och verifiera teoretisk layout-förslag över VVS-monteringen 

 Föreslå och verifiera en metod för effektivare materialhantering 

 Teoretisk beräkna förbättringspotentialen för verifierade förslag 

1.4 Avgränsning 

Examensarbetet avgränsar sig till monterings- och emballeringsstationerna där det 
tillverkas VVS-produkter. Förbättringsförslagen kommer inte att genomföras inom 
ramen för examensarbetet, utan möjlig effektivisering kommer beräknas teoretiskt. 
Figur 1 visar den fysiska avgränsningen för examensarbetet. 
 

 

Figur 1. Layout över VVS-montering 
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1.5 Rapportens disposition 

Rapportens disposition redogör för hur kapiteluppdelningen är sammankopplade med 
varandra och redovisas i Figur 2. 

Figur 2. Rapportens disposition 

 
Kapitel 1 ligger till grund för projektet och innehåller företagspresentation, 
problembeskrivning, mål och avgränsning med projektet. Kapitel 2 innehåller en 
nulägesbeskrivning som ger läsaren en helhetsbild över dagsläget. I kapitel 3-5 
redovisas bakomliggande teori, relaterad forskning kring problemområden, en 
benchmarking kring ämnet kittning samt en redogörelse för hållbar utveckling. I kapitel 
6 beskrivs arbetsåtgången för projektet med hjälp av PDCA samt de metoder som 
använts för insamling av data. Kapitel 7-9 innehåller resultat av data som har samlats in, 
analys av resultatet samt förbättringsförslag. Slutligen redogörs en slutsats av projektet, 
hur projektet förhåller sig gentemot hållbar utveckling samt fortsatt arbete.  
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Nuläge - materialhantering 

VVS-monteringen har ett lager som fylls på av förmonteringen och består av 
komponenter samt produkter som ska monteras ihop till en färdig produkt. 
Produkterna har beställningspunkter som baseras på prognoser samt tidigare 
försäljning, vilket innebär att när beställningspunkten är nådd beställs nya produkter. 
Orderantalet baseras på ett antal veckors försäljning. Vissa produkter skickas först till 
förmontering där montering av produkterna genomförs innan de placeras i lagret. Även 
specialorder skickas till förmonteringen, dock placeras de inte i lagret utan har en 
bestämd plats vid förmonteringen. Om efterfrågan på produkterna inte är lika hög som 
prognosen blir det stora buffertar i lagret och det tar lång tid innan produkterna 
förbrukas. 
 
Montörerna plockar produkter enligt plocksedeln och det är den aktiviteten som 
upplevs ta mycket tid. Därefter monteras och emballeras produkterna innan de packas 
ned i pall eller kartong och skickas iväg till kund. Specialbeställda produkter, exempelvis 
långa golvrännor, transporteras på avlånga vagnar. 

2.2 Nuläge - arbetsplatsutformning 

Monteringsstationerna består av höj- och sänkbara plattformar med en verktygstavla 
för ett fåtal verktyg samt gjutningsskydd på ena kortsidan. Bakom 
monteringsstationerna finns hyllor med mindre artiklar som används mer frekvent och 
större verktyg. 
 
När montörerna får en order med många produkter som ska monteras leder det till att 
det blir trångt på monteringsstationerna och ytan räcker inte till. Verktygstavlan som är 
placerad på kortsidan tar upp mycket plats och ofta ligger verktygen inte på plats, utan 
utspritt över monteringsstationerna. De produkter som är för stora för att montera på 
monteringsstationerna, monteras vid sidan av på bockar. Montering på bockarna leder 
ofta till att det blir trångt och svårt att ta sig fram med exempelvis en truck. 

2.3 Nuläge - layout 

VVS-monteringen består i dagsläget, se Figur 3, av två stycken monteringsstationer. 
Utöver finns bockar vid sidan av monteringsstationerna där större produkter monteras. 
De stora produkterna tar mycket plats på grund av sin storlek medan mindre produkter 
som beställs i stora kvantiteter tar mycket plats på grund av sin orderstorlek. Det leder 
till att gången framför monteringsstationerna blir svårframkomlig, trång samt belastad. 
Det försvårar även arbetet för montörerna. När montörerna behandlar långa och stora 
rännor behöver de stå mitt i gången för att få plats. 
 
Lagret på VVS-monteringen består av sammanlagt sex stycken pallställ med plats för 
produkter och emballage. De pallställ som är i nära anslutning till 
monteringsstationerna innehåller de mest frekventa produkterna medan de längre bort 
lagerhåller större och mindre frekventa produkter samt emballering. Montörer arbetar 
mitt i ett lager, mellan pallställ, där truckar passerar flera gånger om dagen för 
påfyllning av lager.  
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Figur 3. Layout över VVS-montering i dagsläget 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling innebär att säkra mänskligt välbefinnande och i balans med jordens 
ekologiska system skapa en fungerande kulturell, samhällsenlig och ekonomisk 
utveckling (Hållbarthetsguiden, 2017). Jordens resurser används idag på ett kortsiktigt 
sätt vilket kan leda till att framtida generationer kommer att få en sämre 
levnadsstandard (Gröndahl & Svanström, 2011). För att livskvalitet ska vara den samma 
för alla, nu och i framtiden, är det viktigt att synsättet på hantering av de begränsade 
resurserna förändras och att alla – länder, företag och individer – tar ett ansvar för att 
den hållbara utvecklingen gör framsteg (Gröndahl & Svanström, 2011). 
 
Hållbar utveckling delas in i tre delar, se Figur 4, och enligt Gröndahl och Svanström 
(2011) handlar delarna om: 

 Ekologisk hållbarhet – Omfattar materiella och mänskliga resurser som 
behöver bevaras och tas hand om 

 Ekonomisk hållbarhet – Handlar om att långsiktigt investera i samhället för att 
bevara och förbättra det vi har idag 

 Social hållbarhet – Innebär att bevara men även förbättra levnadsstandarden 
för alla människor i samhället, nu och i framtiden 

 

Figur 4. Hållbar utveckling, fritt tolkad från Gröndahl och Svanström (2011) 

Gröndahl och Svanström (2011) berättar att begreppet ”hållbar utveckling” kommer 
från Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Bruntland. Bruntland ledde en 
kommission, som var tillsatt av FN, och syftet var att förbereda inför den andra 

Ekologisk 
hållbarhet 

Ekonomisk 
hållbarbet 

Social 
hållbarhet 
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världskonferensen om miljö och utveckling. År 1987 publicerade kommissionen 
rapporten Vår gemensamma framtid, där det beskrevs att tanken bakom hållbar 
utveckling var att människan ska kunna bevara och förbättra miljön utan att den sociala 
och ekonomiska utvecklingen i världen avstannar (Gröndahl & Svanström, 2011). 
Enligt Gröndahl och Svanström (2011) kommer stora mängder föroreningar från 
industrin och därför ska verksamheter arbeta med att minska dessa. Furhoffs Rostfria är 
miljömedvetna och arbetar med att minimera miljöpåverkan. Verksamheten arbetar 
kontinuerligt för att förebygga och minska risken för föroreningar, följer miljölagar samt 
krav och sätter aktivt upp miljömål (Furhoffs Rostfria, 2017). 

3.2 PDCA 

PDCA (Plan, Do, Check och Act) är en metod som används vid arbete med ständiga 
förbättringar. PDCA används för att analysera processer för att upptäcka avvikelser och 
används ofta vid förbättringsarbeten inom industrin. (Bicheno et al., 2011) De fyra 
faserna i PDCA beskrivs kortfattat: 

 Plan: Faktabaserad och noggrann planering för vilka aktiviteter som ska göras 
samt identifiering av lösningar för fortsatt arbete. (Group, 2002) 

 Do: Genomförande av de aktiviteter som har planerats (Group, 2002). Om plan-
fasen är väl utarbetad blir arbetet underlättat i do-fasen (Bicheno et al., 2011). 

 Check: Resultat analyseras och jämförs samt tar fram orsaker till avvikelser som 
inträffade under arbetets gång (Group, 2002). Viktigt att se över resultat för vad 
som gick bra och dåligt (Bicheno et al., 2011). 

 Act: Om förbättringen gav ett förväntat resultat ska den implementeras som ny 
standard, annars bör en ny PDCA genomföras. (Bicheno et al., 2011) 

3.3 Litteraturstudie 

Denscombe (2000) beskriver i Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna hur litteratur ska ligga till grund för studien genom tre 
punkter:  

 Forskaren skall ha kunskap och förståelse kring tidigare arbeten som redan har 
genomförts på området 

 Söka efter problem och frågor som forskare tidigare stött på för att undvika att 
göra samma misstag. En fördel är att söka för- och nackdelar med tidigare 
moment 

 Visa tydlig information kring var teorier kommer från för läsaren 

3.4 Benchmarking 

Benchmarking används oftast vid förbättringsarbete och har i syfte att ta lärdom från 
andra företag för att söka efter nya förbättringar till sitt egna företag (Berggren, 1992). 
Det ska ske en noggrann planering för insamling av data och analysen av data ska 
fastställa styrkor, svagheter samt hur eventuella förändringar ska genomföras. 
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Benchmarkingen ska skapa förståelse för förbättringar och skapa tydliga mål för fortsatt 
arbete (Camp, 1993). 

3.5 Intervjuer 

Enligt Jacobsen (1993) skapar intervjuer förståelse, erfarenhet samt värderingar utifrån 
personer som blir intervjuade. Alvesson (2011) beskriver att det finns tre stycken olika 
intervjuer: strukturerad; halvstrukturerad; och ostrukturerad intervju. I den 
strukturerade intervjun ingår förutbestämda frågor och intervjun ska följa en plan utan 
några större ändringar. Den ostrukturerade intervjun innehåller inga förutbestämda 
frågor och är fri att ändra riktning i avseende att få personen att prata öppet. Den 
halvstrukturerade intervjun har ett fåtal förutbestämda frågor där vändningar i 
intervjun och spontana frågor kan dyka upp (Alvesson, 2011). 

3.6 Observationer 

Det finns två stycken metoder att utföra observationer på, deltagande observation eller 
strukturerad observation. I den deltagande observationen är observatören 
medverkande i aktiviteter som ska observeras och kommer väldigt nära inpå det som 
ska observeras. Den strukturerade observationen används vid framtagning av ren fakta, 
vilket innebär att observatören exempelvis mäter eller kontrollerar hur lång tid en 
aktivitet tar. (Fangen, 2005) 
 
Med hjälp av observationsmetoden går det att hitta brister som sedan går att arbeta bort 
med lämpliga förbättringsarbeten. Dock kan resultaten vara missvisande eftersom alla 
individer arbetar olika och därför bör observationer utföras under en längre tidsperiod 
med olika individer på plats innan ett slutligt resultat säkerställs. (Eriksson, 1997) 

3.7 Frekvensstudie 

Syftet med en frekvensstudie är att hitta värdeskapande samt icke-värdeskapande 
arbetsmoment. Metoden genomförs genom att observera personal eller en maskin 
under ett tidsspann. Ser arbetsdagarna likadana ut varje dag räcker det med att 
observera en dag, om det sker olika moment kan det behövas en veckas observation. För 
att starta en frekvensstudie bör det räknas ut eller bestämmas antalet observationer 
som krävs för att få ett säkert resultat. (Bicheno et al., 2011) 

3.8 Tidsstudie 

Syftet med tidsstudier är skapa underlag för att kunna effektivisera arbetsstationer, 
stabilisera tidsstandarder och förbättra arbetsprocesser. Freivalds (2014) menar att 
standardtiderna visar tydligt hur lång tid varje moment i en process tar och sätts genom 
att ha en erfaren och utbildad operatör. För att studien inte ska vara missvisande ska 
operatören utföra arbetet efter ett standardiserat arbetssätt och arbeta i korrekt 
arbetstakt. Operatören ska även se till att alla arbetsmoment kommer med i studien. 
(Freivalds, 2014) 
 
Enligt Freivalds (2014) ska operatören vara högst delaktig i tidsstudien och vara med 
att ta fram nya metoder och lösningar på de problem som dyker upp. 
 
Vid tidsstudier finns det olika typer av metoder som kan användas och de vanligaste 
metoderna är att använda sig utav ett tidtagarur eller genom att filma operatören med 
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hjälp av en videokamera. Däremot finns det enligt Freivalds (2014) två olika 
tillvägagångssätt vid tidsstudier. Det ena tillvägagångssättet bygger på att tidtagaruret 
går kontinuerligt under hela processen och sedan läses klockan av vid varje utfört 
moment. Det andra tillvägagångssättet är att klockan stannar efter utfört moment och 
läses av. (Freivalds, 2014) 

3.9 Arbetsplatsutformning 

Enligt Bicheno et al. (2011) skapas mycket slöseri i form av rörelse genom hur 
arbetsplatsen är utformad. Fokus ska ligga vid att personalen utför värdeskapande 
arbete. 
 
För att arbetsplatsen ska vara en säker plats där arbetet utförs rätt finns det viktiga 
faktorer enligt Freivalds (2014) att ha i åtanke när en arbetsplats ska utformas. 
Faktorerna är: personal; metod; maskiner och utrustningar; samt material, delar och 
komponenter. Operatören och personalen ska ha utbildning och personlig 
skyddsutrustning som krävs för att arbetet ska utföras på ett säkert sätt vid 
arbetsplatsen. Metod omfattar ett strukturerat arbetssätt. Maskiner och utrustningar 
handlar om att se över de verktyg som finns och ha rätt verktyg på arbetsplatsen, men 
även om att införa säker utrustning. Material, delar och komponenter ska användas 
korrekt för att undvika skador på operatörer eller att det leder till försämrad kvalité på 
produkten. (Freivalds, 2014) 
 
Enligt Bicheno et al. (2011) är grunden för en effektiv materialhantering materialets 
placering. Materialet ska placeras nära arbetsstationen men ska inte påverka 
operatörens rörelser. Operatören ska inte heller fylla på materialet själv utan 
operatörens uppgift är att kontinuerligt utföra sitt arbete utan att avbryta sin 
arbetscykel. För att minska slöseri något ytterligare bör det inte finnas mer än två 
timmars arbete i form av material vid arbetsstationen, dels leder det till förproduktion 
och dels att det inte går att överblicka processen fullt ut (Bicheno et al., 2011). 

3.9.1 Ergonomi 

Ergonomi handlar om att förebygga risker för olycksfall och ohälsa samt skapa en bättre 
arbetsmiljö och ökad effektivitet i verksamheten (Arbetsmiljöverket, 2016; Bicheno et 
al., 2011). Redan i planeringsfasen ska verksamheten ha i åtanke att skapa en god 
ergonomi genom att planera lokaler, inredning samt utformning på arbetsplatser. 
Arbetsplatserna ska vara utformade och anpassade för att de anställda ska kunna utföra 
ett bra arbete, som i slutändan resulterar i god kvalité på produkterna. 
(Arbetsmiljöverket, 2016) 
 
Enligt Arbetsmiljöverket (2016) ska det finnas tillräckligt med variation och möjlighet 
till återhämtning på arbetsplatsen. Verksamheten ska även se till att förhindra tröttande 
och farliga belastningar som kan skada leder, muskler, skelett och stämband 
(Arbetsmiljöverket, 2016). 
 
Mathiassen (2007) beskriver att hantering av tunga och otympliga material kan i 
längden vara påfrestande på individens fysiska status. Det kan bidra till att individen 
kan få skador eller belastningsbesvär (Mathiassen, 2007). En annan viktig faktor som 
Mathiassen (2007) lägger fram är att arbetshöjden vid ståendes och manuellt arbete ska 
vara anpassad efter individens kroppslängd. En lämplig arbetshöjd vid stående arbete ur 
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ett ergonomiskt perspektiv ska ligga mellan 80 cm – 140 cm, med hänsyn till vilket 
arbetsmoment som utfärdas, se Figur 5. 

 

Figur 5. Lämplig arbetshöjd för olika individer (Arbetsmiljöverket, 2017) 

3.9.2 Kvalitetssäkring 

AB Furhoffs Rostfria arbetar ständigt med att få medarbetarna att vara engagerade och 
noggranna för att utåt sett uppfattas som ett pålitligt företag. Genom att öka kunskapen 
och kompetensen hos medarbetarna bidrar det i slutändan till att servicenivån, 
leveransprecision och kvalitén befinner sig på hög nivå, vilket bidrar till hög 
kundnöjdhet. Furhoffs Rostfria beskriver själva sin kvalitetspolicy: 
 
”Produkter från Furhoffs skall hålla en kvalitet som är anpassad till kundens förväntningar 

och produktens funktion.” 
(Furhoffs Rostfria, 2017) 

3.10 Kittning 

Kittning beskrivs enligt Bozer och McGillis (1992) som en framdukning av material som 
transporteras fram till produktionslinan alternativt monteringsstationen. Kittningen 
levereras med rätt antal komponenter på exempelvis en vagn. Metoden används ofta när 
företag vill minska antal komponenter i produktionen vilket bidrar till en effektivare 
produktion. Det ultimata genomförandet av kittning är att kitta små produkter än stora. 
(Bozer & McGillis, 1992) 
 
Kittning fram till monteringsstation brukar ofta starta vid ett lager, personen som 
arbetar där plockar iordning vad som skall finnas med på t.ex. vagnen och skickar den 
sedan vidare till montören. Montören kontrollerar att allt finns med och monterar sedan 
ihop allt material utan att själv behöva gå och hämta något (Bozer & McGillis, 1992). I 
Tabell 1 beskrivs några för- och nackdelar med att implementera kittning enligt Bozer 
och McGillis (1992). 
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Tabell 1. För- och nackdelar med kittning 

Fördelar Nackdelar 

Minskad lageryta vid produktionslinje Tar tid att förduka material 

Högre flexibilitet och kontroll Klassificeras som en icke-värdeskapande 
tid (NVA) 

Montörer slipper leta och hämta material 
själva 

Produktionen blir känslig för defekter och 
kvalitetsfel 

Bättre ergonomi Ökad personalkostnad för 
materialhantering 

3.11 Toyota Production System 

Efter andra världskriget blev Japans ekonomi försämrad och för att bygga upp landets 
ekonomi blev många företag tvungna att effektivisera sina verksamheter. Ett av 
företagen var Toyota, vars resurser var minimala gentemot den efterfrågan som fanns. 
Taiichi Ohno utvecklade Toyota Production System (TPS) och dess syfte var att tillverka 
samma mängd produkter med färre resurser. TPS bygger på grundpelare som består av 
olika uppsättningar metoder och verktyg som hjälper verksamheten att förbättra och 
effektivisera sin tillverkning. Enligt Liker et al. (2009) är huvudsyftet med TPS att uppnå 
korta genomloppstider, lägre kostnader, eliminera icke-värdeskapande aktiviteter och 
uppnå hög kvalitet. (Liker et al., 2009) 
 
Under 1980-talet skedde genombrottet för Lean-konceptet som många företag i 
västvärlden använder sig av. Lean är en filosofi och ett tankesätt för hur verksamheter 
förhåller sig emot människan, företag och samhälle i sig. Liker et al. (2009) redogör att 
det inte räcker med att en verksamhet implementerar mängder av verktyg för att 
förbättra sin tillverkning, utan måste även lägga fokus på hur företagskulturen ser ut. 
Genom att utveckla enastående ledare, forma fungerande team och låta dem utvecklas 
och ha ett välfungerat samarbete med leverantörer och samarbetspartners skapas en 
enastående kultur. (Liker et al., 2009) 
 
Nedan beskrivs olika verktyg och metoder inom Lean som skapar bättre kvalitet och 
ökar effektiviteten. Liker et al. (2009) menar att genom metoderna går det att höja 
kvalitén på produkterna avsevärt och ger ett jämnare och stadigare produktionsflöde. 

3.11.1 5S 

5S är ett verktyg som används för att hålla ordning och reda på en arbetsplats (Bicheno 
et al., 2011). De aktiviteter som ingår i ett 5S-program ska eliminera slöserier som 
bidrar till misstag och defekter (Liker et al., 2009). 
 
De fem S:en står för: 

 Sortera: Det första steget är att rensa ut verktyg och material som sällan används 
och istället enbart ha framme det som används mer frekvent (Liker et al., 2009) 
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 Strukturera: Det andra steget är att organisera och märka ut verktyg och 
material på bästa möjliga sätt. Det blir visuellt och synligt för personalen vilket 
underlättar för dem att hitta rätt verktyg. (Liker et al., 2009) 

 Städa: Det är viktigt att inte bara göra rent på arbetsplatsen efter utfört arbete 
utan även leta efter avvikelser och orsaker till dessa. Finns det exempelvis ett 
läckage ska läckaget undersökas och ifrågasättas. (Bicheno et al., 2011) 

 Standardisera: Det fjärde steget är att utveckla standarder och skapa regler för 
de första tre S:en och upprätthålla dem (Bicheno et al., 2011).  

 Skapa vana eller självdisciplin: Det sista steget är att få alla att delta i 5S-
programmet (Bicheno et al., 2011) och att ledningen regelbundet ska granska att 
programmet upprätthålls (Liker et al., 2009). 

3.11.2 7+1 slöserier 

Bicheno et al. (2011) menar att Ohnos sju slöserier är ett begrepp som utvecklades för 
att identifiera och urskilja andelen slöserier vid tillverkning av produkter. Liker et al. 
(2009) anser att kunden inte är villig att betala för slöserier eftersom de inte adderar 
värde till produkten. 

 Överproduktion: Överproduktion sker när en produkt produceras tidigare än 
när den behövs och när produkterna produceras mer än vad som behövs. 
Överproduktion är den allvarligaste formen av slöserier eftersom det lägger 
grund för problem och andra former av slöserier. (Bicheno et al., 2011) 

 Väntan: Bicheno et al. (2011) menar att väntan är den näst värsta formen av 
slöseri eftersom det påverkar produktionsflödet. Ett exempel på ett slöseri är 
väntan på tillgång till maskin eller verktyg. 

 Onödiga rörelser: Det tredje viktigaste slöseriet som behöver arbetas med är 
rörelseslöseri enligt Bicheno et al. (2011). Det är alla onödiga rörelser arbetaren 
utför under en operation, som till exempel operatören flyttar på sig för att se 
bättre eller sträcker sig efter ett verktyg (Liker et al., 2009). 

 Transporter: Onödiga transporter är ett slöseri eftersom kunden inte betalar för 
att flytta på produkter. Transporter går inte att eliminera helt men verksamheter 
bör arbeta med att reducera slöseri i den mån det går. Risken för förslitningar 
och defekta produkter ökar. (Bicheno et al., 2011) 

 Felaktiga processer: Det är processer som inte genererar något värde till 
slutprodukten och som kunden inte är beredd att betala något för. Felaktiga 
processer kan exempelvis dubbla arbeten eller onödiga önskemål (Liker et al., 
2009). 

 Lager: Stora mängder produkter i råvarulager, färdigvarulager eller produkter i 
arbete ger upphov till längre ledtider och genomloppstider, högre omkostnader 
för lagerhållning och transport vilket binder onödigt kapital (Bicheno et al., 2011; 
Liker et al., 2009). 
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 Defekter: Produkter som är felaktiga, kasseras eller är i behov av 
ombearbetning. Det är ett slöseri i form av tid samt material och en förlust i form 
av produktionstimmar (Liker et al., 2009). 

 Outnyttjad kreativitet hos de anställda: Om personal inte får utnyttja sin 
kunskap och sitt engagemang går företaget miste om idéer och kompetens från 
personalens sida (Liker et al., 2009). 

3.11.3 Kanban 

Kanban är ett verktyg som användes när påfyllning av komponenter behövs. Genom att 
skicka en varningssignal när komponenterna börjar ta slut säkerställs att 
komponenterna inte tar slut. Vid Toyotas tillverkning används kanban-system när 
påfyllning av komponenter behövs, en varningssignal skickas till förgående steg i 
processen och material fylls på. Det medför att inget nytt material används före det 
gamla tagit slut. Ett dragande system som kanban bidrar till mindre lager i jämförelse 
med ett tryckande system som arbetar mot prognoser som ofta leder till stora lager. 
(Liker et al., 2009) 
 
Kanban säkerställer att produkter fylls på i lagerhyllan samt ser över vad som behöver 
produceras. Systemet ger en säkerhet i att leverans kan ske med rätt antal produkter, i 
rätt mängd samt vid rätt tidpunkt. (Group, 2002) Eftersom allt som tillverkas har en 
kund och det finns behov för allt som signalerats kan lagernivån ligga på nollnivå. Liker 
et al. (2009) menar dock att det kan vara bra att ha viss buffert på vissa delar i 
produktionen, eftersom buffert ibland kan hjälpa till att jämna ut flödet, speciellt vid 
bearbetning av råmaterial. (Liker et al., 2009) 

3.11.4 Linjebalansering 

Syftet med linjebalansering är att jämna ut produktionstakten för att skapa en högre 
produktivitet. Linjebalansering bidrar till en jämn arbetsbelastning och leder till att 
flaskhalsar identifieras och kan sedan effektiviseras eller elimineras. Metoden kommer 
ofta till hjälp när företag ska hantera ökad eller minskad produktionshastighet. (Baudin, 
2004) 

3.11.5 Spagettidiagram 

Spagettidiagrammet är ett verktyg som används för kartläggning och visualisering av 
hur ett objekt förflyttar sig. Via resultatet går det sedan att koppla slöseri med transport 
eller rörelsemönster och kan användas vid förbättringsarbete för att skapa en 
effektivare layout samt reducera onödiga transporter och rörelser (Bicheno, et al., 
2011). 
 
För att genomföra studien krävs en layoutkarta eller ritning och ett objekt som följs. 
Därefter skissas objektets rörelser på layoutritningen med hjälp av en penna (Petersson, 
2009). 

3.11.6 Standardiserat arbete 

Ett standardiserat arbete är en grundpelare för Toyota Production System (TPS) och går 
hand i hand med ständiga förbättringar. För att förbättringar ska kunna genomföras 
inom verksamheten ska det finnas standardiserat arbetssätt att arbeta efter. Det är 
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omöjligt att förbättra en process utan en standard eftersom det finns en risk att alla 
medarbetare jobbar olika och det leder till att förbättringen inte ger någon effekt 
överhuvudtaget. (Liker et al., 2009) 
 
En standard på ett specifikt arbete är den bästa nuvarande metoden för en uppgift att 
tillämpas på utifrån en kvalitetsmässig, effektivitetsmässig och resurssnål tillverkning 
(Bicheno et al., 2011). Anledningen är att den standarden som utvecklats är utformat 
och beprövat av medarbetarna själva och ständigt förbättras av dem för att reducera 
kvalitetsbrister. Om det skulle dyka upp kvalitetsbrister i processer där det finns ett 
standardiserat arbetssätt är det lättare att kontrollera om standarden efterföljdes under 
avvikelsens uppkomst. Om kvalitetsbrister uppkommer trots att en standard efterföljs, 
ska arbetssättet utvecklas ytterligare för att samma problem inte ska dyka upp igen 
(Liker et al., 2009).  
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4 Litteraturstudie 

4.1 Effektivisering på ABB 

Josefsson och Trollfjord har genomfört en fallstudie för att undersöka hur flödet kan 
förbättras på ABB. Kundernas variation på produkter ökar och detta medför att 
materialhanteringen bör effektiviseras. Produktion, ytor, lager samt transporter ska 
klara av att hantera en ojämn efterfrågan på ökat antal produktvarianter. Ledtider måste 
kortas ner med hjälp av reducering av slöserier samt utnyttja resurser på rätt sätt. 
(Josefsson & Trollfjord, 2015) 
 
I Josefssons och Trollfjords studie använder de sig utav observationer, intervjuer, 
process- och värdeflödeskartläggning samt spagettidiagram. (Josefsson & Trollfjord, 
2015) 
 
Josefsson och Trollfjord (2015) identifierade faktorer som påverkade materialflödet 
med hjälp av de metoder de valt att använda. Överflödiga arbetsmoment och överflödig 
materialhantering är två faktorer som identifierades och som medför mycket icke-
värdeskapande tid.  Andra faktorer som påverkade flödet var bristande lagerhantering 
samt transporter. När insamling av data var klart kunde studenterna påbörja sitt 
förbättringsarbete. (Josefsson & Trollfjord, 2015) 
 
Deras förslag till effektivare materialhantering var att utforma en ny lager-layout med 
en ny lagerstyrning i form av ett dragande system. För att minska nuvarande 
buffertlager bör efterfrågan från produktion styra materialflödet. Studenterna gav även 
ett förslag på ett nytt materialtorg. Genom att införa ett tidsanpassat transportsystem 
skulle flertalet onödiga transporter reduceras. (Josefsson & Trollfjord, 2015) 

4.2 Effektivare materialhantering på PEAB 

Bengtssons och Gustads syfte med projektet var att föreslå förbättringar för effektivare 
materialflöde samt se över inköps- och avropsprocesserna för PEAB. Många industrier 
har de senaste åren lagt fokus på att effektivisera logistiken för att skapa kortare 
ledtider och bättre leveransprecision. (Bengtsson & Gustad, 2008) 
 
Med hjälp av kartläggning av materialflödet fram till byggarbetsplatsen kom 
studenterna fram till att det skulle vara effektivare att använda sig utav tidsbestämda 
leveranser. (Bengtsson & Gustad, 2008) 
 
Ytterligare förbättringar som uppstod under arbetsgången var att flytta bak de 
värdeskapande processerna vilket skulle medföra tydligare kommunikation med 
underleverantörer .(Bengtsson & Gustad, 2008) 

4.3 Förbättringsarbete av materialhantering på anonymt företag 

Målet med Nilssons och Senads projekt var att göra materialhanteringen effektivare och 
det gjordes genom att fastställa problem och förbättringsförslag. Det anonyma företaget 
som Nilsson och Senad (2009) genomförde studien på tyckte att den interna 
materialhanteringen var god men det fanns förbättringspotential. (Nilsson & Senad, 
2009) 



N. Proszowski & E. Simonsson   Vårtermin 2017 16 

Nilsson och Senad (2009)  skulle även identifiera om det fanns möjlighet till att minska 
produktionsytan samt att öka saldosäkerheten. För att få en bred grund att stå på 
använde sig studenterna av litteraturstudier, intervjuer och observationer. (Nilsson & 
Senad, 2009) 
 
Efter att de samlat in data och information fick de fram att när pallar med material 
kördes ut blev de stående på en plats oavsett om behovet för materialet fanns eller inte. 
Behövdes pallen på en annan arbetsplats skapade det problem i produktionen och 
logistiken eftersom personal fick leta efter materialet. När pallplatsen stod tom på sin 
ordinarie plats beställdes mer material vilket orsakade höga lagerhållningskostnader. 
(Nilsson & Senad, 2009) 
 
Resultatet blev att införa plocklager och kittat material eftersom det frigjorde yta. 
Truckförarna kommer inte ställa av en hel pall med material eftersom det sker 
framkörning av material via kittning. Den frigjorda ytan bidrog till en säkrare 
arbetsplats för personal och skapar värdeskapande aktiviteter eftersom ytan kunde 
utnyttjas som en extra arbetsplats. (Nilsson & Senad, 2009) 

4.4 Förbättringsarbete av Layout och materialflöde på Emhart Glass AB 

Uppgiften med Åsells projekt var att lägga fram förslag på en ny layout för att omplacera 
en monteringscell som skulle leda till förbättrat materialflöde samt minskad 
kapitalbindning. (Åsell, 2009) 
 
Emhart Glass AB:s huvudsakliga montering är belägen i Sundsvall och tillverkar 
glasformningsmaskiner. Åsell (2009) skulle identifiera en cell som monterade två 
produkter. Placeringen på monteringscellen var inte optimal och företaget ville flytta på 
den eftersom det skulle skapa mer yta i lokalen och bidra till en bättre layout. (Åsell, 
2009) 
 
Åsell använde sig utav intervjuer, observationer, tidsstudier samt spagettidiagram vid 
insamling av data. När metoderna och beräkningar hade genomförts kring 
materialhanteringen visade resultatet att kittning var en optimal förbättring i en 
kombination av en ny layout. Kittning med standardiserat arbetssätt kompletterat med 
ett enstycksflöde skulle möta de framtidskrav som ställts på kortare ledtid. (Åsell, 2009) 

4.5 Värdeflödesanalys på Ericsson 

Westins uppdrag för projektet var att genomföra en värdeflödesanalys av 
produktionsflödet och att identifiera värdeskapande samt icke-värdeskapande 
aktiviteter. Förbättringsförslag skulle främst vara anpassade efter Lean-metoder. ( 
Westin, 2007) 
 
Produktion på Ericsson styrs på kundorder på produktavdelningen WCDMA (wideband 
code division multiple access). De tillverkar radiobasstationer och efterfrågan var ojämn 
på grund av bred variantflora. Företaget hade inte fastanställd personal vilket enligt 
Westin (2007) medförde svårigheter med standardiserat arbetssätt. För att företaget 
skulle följa specifika leveranskrav krävdes det stabila processer med minimala slöserier. 
(Westin, 2007) 
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Cykeltiderna skiljde sig mellan olika produkter avsevärt eftersom varje produkt bestod 
av olika antal artiklar som tog olika tid att montera. Tiden varierade även beroende på 
vilken montör som stod på arbetsstationen. Svårigheten med projektet var att balansera 
tiderna för monteringen av produkterna. Många produktvarianter medför även stora 
lager och gör att produktionsytan inte blir utnyttjad på rätt sätt. (Westin, 2007) 
 
Genom värdeflödesanalys, intervjuer och observationer blev Westins (2007) 
förbättringsförslag att utföra ett 5S-arbete, eliminera stora buffertar, implementera 
dragande system och införa kontinuerlig inspektion för att höja kvalitetssäkerheten på 
produkterna. Genom att skapa större och mer öppen produktionsyta skulle det bidra till 
en säkrare arbetsplats och ge en bra överblick över processerna. 5S-arbetet menar 
Westin (2007) skulle underlätta arbetsgången och bidra till bättre ordning bland 
verktyg, redskap och material trots den höga ruljangsen på personal.(Westin, 2007) 

4.6 Utvärdering av litteraturstudien 

Vid sökning av litteraturstudie användes nyckelord som stämde in på skribenternas 
examensarbete och de nyckelord som användes var: materialhantering, effektivisering 
och layout. Många liknande arbeten har studerats inom områden för effektivare 
materialhantering samt arbetsplatsutformning och skribenterna valde ut fem stycken 
som passade bra att undersöka mer. Metoderna i litteraturstudien blev till stor hjälp för 
fortsatt arbete i detta examensarbete och målet var att med hjälp av metoderna uppnå 
de mål som var uppsatta. 
 
Överlag använde de tidigare arbetena sig utav intervjuer och observationer för att samla 
in den information som de behövde. Med hjälp av observationer dök många frågor upp 
för de olika författarna i de tidigare arbetena som var användbara under intervjuerna 
som de genomförde. 
 
Westins arbete på Ericsson skulle identifiera de värdeskapande samt icke-
värdeskapande aktiviteterna utan att genomföra någon slags tidsstudie. Dock ansåg 
skribenterna i det här examensarbetet att någon form av tidsstudie bör genomföras för 
att identifiera de värdeskapande samt icke-värdeskapande aktiviteterna. Den insamling 
av data som alla fem tidigare arbetena har genomfört via de olika metoderna har 
bidragit till att de lycktas åstadkomma förbättringar. 
 
I de tidigare arbetena finns även metoder som inte skulle fungera att utföra i det här 
examensarbetet, men arbetena har andra bra kvalifikationer som genererar idéer till 
hur ett resultat kan komma att se ut. Idéer har tagits fram utifrån litteraturstudien till 
skribenternas examensarbete. I Tabell 2 visas en sammanställning av litteraturstudien 
och radar upp vilka metoder som användes samt vilket resultat det blev för de tidigare 
arbetena. 
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Tabell 2. Sammanfattning av litteraturstudien 

Författare Mål med arbetet Metoder Förbättringar 
Josefsson & 
Trollfjord 

Undersöka 
förbättring av flöde • Observationer 

• Intervjuer 

• Process- & 
värdeflödeskarläggning 

• Spagettidiagram 

Ny lager-layout 
Dragande system 
Tidsanpassat 
transportsystem 
Materialtorg 

Bengtsson 
& Gustad 

Föreslå 
förbättringar för 
effektivare arbete 

• Kartlägga materialflöde 
Tidsbestämda 
leveranser 
Flytta bak 
värdeskapande 
processer 
 

Nilsson & 
Senad 

Föreslå 
förbättringar för 
effektivare 
materialhantering 

• Litteraturstudie 

• Intervjuer 

• Observationer 

Kitta material 

Åsell Föreslå ny layout 
för omplacering av 
monteringscell 

• Intervjuer 

• Observationer 

• Tidsstudier 

• Spagettidiagram 

Kitta material 
Ny layout 
Enstycksflöde 

Westin Genomföra en 
värdeflödesanalys 
och identifiera VA 
samt NVA 

• Värdeflödesanalys 

• Intervjuer 

• Observationer 

5S-arbete 
Eliminera 
buffertar 
Dragande system 
Tätare & 
kontinuerligare 
inspektioner 
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5 Benchmarking, Fläkt Group 

5.1 Företagspresentation 

Koncernen, Fläkt Woods Group, är en sammanslagning av två företag, Fläkt som 
grundades i Jönköping och Woods som grundades i Colchester i Storbritannien. Hösten 
2016 slogs Fläkt Woods Group samman med DencoHappel och bildade Fläkt Group. 
Fläkt Group är marknadsledande inom inomhusklimat och brandsäkerhetslösningar. 
(Fläkt Group, 2017) 
 
Fläkt Group arbetar med fem produktfamiljer som ger ventilationslösningar, 
inomhuskomfort av klimat samt brandsäkerhet. I Jönköping tillverkas kylbafflar som är 
framtagna för att säkerhetsställa inomhusklimat och minimera drag samt 
luftbehandlingsaggregat som renar, kyler och värmer luften. (Fläkt Group, 2017) 

5.2 Kittning 

På Fläkt Woods sker plockning av material på två stycken färdigvarulager där avsedd 
personal får plocka material enligt en sekvenslista. Materialet placeras i 
specialanpassade kittvagnar tillsammans med arbetskort. Beroende på vagnens 
destination samt vagnens materialmässiga innehåll ser vagnarna olika ut. Kitt-
personalen ser till att försörja både förmontering i samma byggnad samt en 
lineproduktion i en annan. 
 
Förmontering 
På förmonteringen får montören en kittvagn med arbetskort och material till respektive 
arbete. Montören monterar sedan ihop en komponent av artiklarna. Det vanligare 
materialet så som skruvar får montören beställa från en kitt-organisation som arbetar 
med att fylla på kanban-lådor. När komponenten är färdig ställer montören 
komponenten i ett kitt-pallställ/färdigvarulager. Kitt-personalen plockar sedan utifrån 
det pallstället enligt en ordningslista och fyller på en kitt-vagn med komponenter. 
 
Lineproduktion 
Lineproduktionen består av fyra stycken linor där montering av ventilationsaggregat 
sker. På en av linorna monterar montörerna ihop själva blocket bestående av tak, 
botten, stolpar samt lister och gejder för de komponenterna. Listerna och gejderna kittar 
den kitt-ansvarige från det tidigare nämnda färdigvarulagret och följer en ordningslista. 
Linan mynnar sedan ut i tre slutmonteringar där komponenterna sedan monteras på 
aggregatet. Även här följer kitt-ansvarige en ordningslista och plockar ut komponenter 
från förmonterings-pallställ och skickar det vidare till slutmonteringen. 
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Kitt-vagnar 
Beroende på storlek på ventilationsaggregatet varierar storleken på komponenterna. 
Små ventilationsaggregat behöver små komponenter samt korta lister och gejder, 
medan stora ventilationsaggregat behöver större och längre komponenter. I dagsläget 
har företaget olika sorters kitt-vagnar beroende på vad de ska innehålla och vart de ska 
skickas. Figur 6 visar en kitt-vagn på förmonteringen. Den har sex stycken fack med 
tillhörande material till varje order. 

Figur 6. Kitt-vagn på förmonteringen (Fläkt Group, 2017) 

5.3 Analys av benchmarking 

Utifrån teorin anses kittning vara en effektiv metod för mindre komponenter, medan 
benchmarkingen påvisade att även större produkter går att kitta med rätt 
förutsättningar och rätt anpassning. Fläkt Group har utvecklat kitt-vagnar som är 
anpassade efter deras produktion samt produkter. Benchmarkingen gav idéer för hur en 
kitt-vagn skulle kunna vara utformad för att kunna anpassas efter Furhoffs Rostfria egna 
produktion. Den gemensamma nämnaren för båda företagen är att de har en bred 
variantflora.  
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6 Metod 

6.1 Arbetsåtgång för projektet 

Examensarbetet använde sig av PDCA som ett verktyg för att uppnå projektets syfte 
samt de uppsatta målen. De arbetsmoment som definierades har delats upp i de fyra 
faserna enligt Figur 7. I Plan-fasen skapades en bred grund för examensarbetet att vila 
på och i fasen ingick en välutarbetad problembeskrivning för att sedan lättare 
genomföra en noggrann planering för vilka aktiviteter som skulle genomföras i Do-
fasen. Under Do-fasen utfördes de aktiviteter – så som intervjuer, observationer, 
benchmarking, spagettidiagram, frekvensstudier samt tidsstudier – för att samla in data. 
Check-fasen innehöll en sammanställning av data samt analys av resultatet. I Act-fasen 
utformades förbättringsförslag utifrån teoretiska och empiriska studier och slutligen 
beräknades förbättringspotentialen teoretiskt. 
 

 

Figur 7. PDCA applicerat på examensarbete 

6.2 Plan-fas 

Projektet studerades redan från start på plats hos företaget för att skapa en tydlig bild 
samt förståelse för projektet, processerna och problemområden. För att förstå 
produktionsflödet av produkterna arrangerades en rundvandring över anläggningen. 
Utöver genomfördes en nulägesanalys på företaget. För att få en bredare kunskap kring 

Plan 
• Skapa förståelse & 

nulägesbeskvirning 
• Mål 
• Problembeskrivning 
• Avgränsning 
• Litteraturstudie 

Do 
• Intervjuer 
• Observationer 
• Benchmarking 
• Spagettidiagram 
• Frekvensstudie 
• Tidsstudie 

Check 
• Sammanställa data 
• Analysera resultat 

Act 
• Förbättringsarbete 
• Teoretiskt beräkna 

förbättringspotential 
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examensarbetets fortsättning utfördes en litteraturstudie som sedan jämfördes med 
nulägesanalysen. Syftet var att ta fram rätt metoder för insamling av data. 

6.2.1 Litteraturstudie 

Syftet med litteraturstudien var att finna rätt metoder för insamling av data med hjälp 
av tidigare utförda arbeten. En litteraturstudie skulle bidra med en djupare förståelse 
för hur nödvändig information skulle samlas in med hjälp av lämpliga metoder. Genom 
sökningar i olika databaser efter tidigare examensarbeten har fem stycken 
examensarbeten valts ut. Varje examensarbete hade en viss koppling till detta projekts 
problem. Genom en analys av de tidigare utförda examensarbetena har passande 
metoder valts ut. 

6.3 Do-fas 

Efter jämförelse mellan litteraturstudien och nulägesanalysen bestämdes det att 
projektet skulle använda sig av följande metoder: 

 Intervjuer  

 Observationer 

 Benchmarking 

 Spagettidiagram 

 Frekvensstudie 

 Tidsstudie 

Genom dessa metoder samlades all nödvändig data in för att förhoppningsvis kunna 
forma och utveckla lämpliga förbättringsförslag. Det leder i slutändan till att syfte och 
målen med projektet blir uppnådda.  
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6.3.1 Arbetsåtgång vid insamling av data 

Examensarbetets mål är att ta fram en metod för ett nytt materialhanteringssätt för 
montörerna samt lägga fram förslag på utformning av monteringsstationerna. 
Tillvägagångssättet vid insamling av data presenteras grafiskt med hjälp av ett 
flödesschema, se Figur 8. Varje fokusområde har egna frågeställningar och därför 
behövdes olika metoder för att kunna samla in data och svara på frågorna. Utifrån den 
teoretiska referensramen och litteraturstudien gick det att ta fram de rätta metoderna 
för respektive mål. De två målen ska i slutändan leda till framtagning av lämplig layout 
som är anpassad efter både materialhanteringen samt arbetsplatsutformningen. 
 

 

Figur 8. Disposition för insamling av data 
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6.3.2 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes för att skapa en förståelse för hur processer och hur 
verksamheten i helhet fungerade. Genom halvstrukturerade intervjuer var syftet att ta 
reda på hur åsikter, tankar och syn på VVS-monteringen skiljde sig emellan montörer 
och produktionstekniker. Ur varje yrkeskategori, produktionstekniker och montörer 
valdes tre personer ut som skulle intervjuas. Intervjun delades upp i tre kategorier, 
materialhantering, arbetsplatsutformning och layout. Viktigt var att ta reda på de för- 
och nackdelar som fanns med dagens arbetssätt. Intervjuerna följde ett underlag, se 
bilaga 9, där de förutbestämda frågorna täckte alla problemområden men som även 
kunde byta riktning under intervjuernas gång. 

6.3.3 Observationer 

Observationer genomfördes för att uppmärksamma arbetsmoment, aktiviteter samt 
rörelser montörerna utför under deras arbetsdag. Syftet med observationerna var att ta 
lärdom från montörernas arbetssätt. Insamlingen var viktig vid fortsatt arbete av 
examensarbetet och var ett bra underlag vid förbättringsarbetet. Observationerna var 
också grunden till frågorna som ställdes under intervjuerna. Observationerna 
genomfördes i samband med andra genomförda metoder som exempelvis 
frekvensstudie. Under observationerna uppkom frågor som sedan besvarades under 
intervjuerna. 

6.3.4 Benchmarking 

Utifrån litteraturstudien framkom det att kittning var en bra lösning på en effektivare 
materialhantering och den teoretiska referensramen pekade mot många fördelar med 
metoden. Syftet med benchmarkingen var att besöka ett företag som har en bred 
variantflora där både stora och små produkter kittas. Avsikten var att observera samt ta 
lärdom av företagets arbetssätt kring kittning och hitta eventuella lämpliga lösningar 
som är anpassade till examensarbetets mål. 
 
Benchmarkingen genomfördes på Fläkt Group med avsikt att få en tydligare bild av vad 
kittning av material innebär. Benchmarkingen började med en rundvandring på 
avdelningar där kittning tillämpas och avslutades med att skribenterna fick ställa frågor 
till guiden. 

6.3.5 Spagettidiagram 

För att kartlägga hur montörerna förflyttade sig under sina arbetsdagar genomfördes 
spagettidiagram. Via spagettidiagrammen kunde sedan olika slöserier kopplas till 
resultatet. Avsikten med spagettidiagrammen var att påvisa mängden rörelser 
montörerna genomförde under en arbetsdag samt ta reda på hur långa sträckor de gick 
för att hämta alla nödvändiga produkter. Spagettidiagrammen visar även hur olika 
platser förhåller sig till varandra. 
 
Vid genomförandet av spagettidiagrammen användes en layoutkarta där två montörer 
följdes och montörernas rörelser skissades ned på layoutkartan med hjälp av en penna. 

6.3.6 Frekvensstudie 

Frekvensstudierna genomfördes för att identifiera värdeskapande samt icke-
värdeskapande aktiviteter, därefter lägga fram förbättringar baserat på resultatet som 
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ska leda till reducering av den icke-värdeskapande tiden. Frekvensstudiens syfte var 
också att identifiera aktiviteterna och ta reda på hur stor andel av montörernas 
arbetstid som gick åt att utföra icke-värdeskapande aktiviteter. 
 
En pilotstudie genomfördes för att identifiera alla aktiviteter som skulle vara med i 
frekvensstudien och även ta reda på vilka som var mest frekventa. Frekvensstudien 
innehåller de aktiviteter som har identifierats och följer en regelbunden frekvens, se 
bilaga 10. För varje frekvensstudie följdes en montör under ett helt arbetspass. 
Frekvensstudien pågick under tre arbetsdagar och utfördes under de dagar där det var 
en hög variationsbredd av order. När tidtagaruret ringde markerades vilken aktivitet 
montören utförde. Uträkning för antal observationer beräknas enligt formel 1. 
 

𝑛 =  3.84𝑝𝑝
𝑙2

    (1) 
Där 
n = antal observationer 
p = sannolikhet att en händelse inträffar 
q = 1 – p = sannolikhet att en händelse inte inträffar 
l = felmarginal 
 
För att validera studien och kontrollera om resultatet ligger inom toleransnivåer går det 
att invertera formeln enligt formel 2. 
 

𝑙 =  �3.84𝑝𝑝
𝑛

    (2) 

 
Uträkning för antal observationer redogörs i bilaga 11. 

6.3.7 Tidsstudie 

Tidsstudie är en bra komplettering till den genomförda frekvensstudien eftersom 
tidsstudien visar hur lång tid en aktivitet tar medan frekvensstudien markerar enbart 
vad som händer i just ett ögonblick samt ger resultat i hur frekvent en aktivitet är. 
 
Under utförandet av tidsstudien observerades två montörer som klockades med ett 
tidtagarur. Tiden mättes från att montören påbörjade en ny aktivitet och fram till att 
nästa aktivitet började. Tidsstudien genomfördes under en dag med hög variationsbredd 
för att säkerställa resultatet. 

6.3.8 Linjebalansering 

Eftersom aktiviteternas varaktighet varierade avsevärt mycket mellan olika order, 
genomfördes en linjebalansering baserad på tidsstudierna. Syftet var att avgöra hur 
långa cykeltiderna skulle bli om arbetsmomenten delades upp i tre kategorier: 
montering; emballering; samt kittning. Linjebalanseringen skulle avgöra om det var 
möjligt att införa ett arbetssätt där varje montör har olika ansvarsområden. 
 
Vid genomförande av linjebalansering beräknades en medeltid för varje genomfört 
arbetsmoment. Därefter delades arbetsmomenten ut över de tre ansvarsområden, se 
Tabell 5. Avsikten var att varje ansvarsområde skulle vara balanserat för att kunna 
avgöra om förbättringsförslaget hade någon förbättringspotential. 
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6.4 Check- och Act-fas 

I Check- och Act-fasen sammanställdes all data och information som hade samlats in 
under arbetets gång. All information och all datainsamling behandlades och 
förbättringsförslagen baserades på resultatet. Förbättringsförslagen valideras med 
företaget och beräknades teoretiskt för att jämföra förbättringen av effektiviteten. 
Förslagen implementeras inte på företaget fysiskt inom ramen för examensarbetet.  
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7 Resultat 

7.1 Observationer 

Flertalet gånger observerades det att montörerna inte använde den höj- och sänkbara 
funktionen på monteringsstationerna. Det medförde att montörerna stod och 
monterade i en oergonomisk position. När ergonomi-frågan dök upp under intervjuerna 
svarade produktionsteknikerna att de ville att montörerna skulle använda sig utav 
funktionen medan montörerna tyckte att funktionen användes tillräckligt. Majoriteten 
av gångerna som montörerna skulle montera ihop en golvränna med en brunn 
uppmärksammades det att montörerna avlastade golvrännan på ett objekt som inte 
tillhörde monteringsstationen, exempelvis en låda för att få golvrännan stabil. 
 
Flera oergonomiska rörelser iakttogs där montören skulle lyfta upp pallkragar på en pall 
som var för hög eller att de lyfte tunga föremål själva. Vid flertalet tillfällen fick 
montören krypa på golvet för att kunna utföra emballeringen eller fick använda sig av en 
pinne för att hämta emballeringsmaterial som låg högt uppe i ett pallställ. 
Observationerna påvisade även att montörerna fick gå långa sträckor för att hämta 
produkter och vid enstaka tillfällen var de tvungna att lämna VVS-monteringen för att 
hämta produkterna på andra avdelningar. 
 
Observationerna påvisade även att montörerna inte följde de säkerhetsråd för de 
pallställ som befann sig på området. Ofta klättrade montörerna upp i pallställen istället 
för att hämta en stege. 

7.2 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med tre fokusområden: materialhantering, 
arbetsplatsutformning samt layout. 
 
Materialhantering 
Produktionsteknikernas åsikter om VVS-monteringen skiljde sig ifrån montörernas 
åsikter. Dels ansåg produktionsteknikerna att montörerna till större del av arbetstiden 
ägnade sig åt att hämta och plocka produkter, men även att monteringen krävde mycket 
tid. Montörerna tyckte däremot att montering samt emballering tog längst tid att 
genomföra och att materialhämtningen inte tog lång lika lång tid. Dock var det osäkert 
ifall arbetsmomentet som involverade skumlister och tejpning av gjutskydd skulle 
kategoriseras som montering eller emballering enligt produktionsteknikerna. De ansåg 
till en början att arbetsmomentet ingick i monteringen men ändrade sedan åsikt och 
valde att kategorisera momentet till emballering. Enligt montörerna ingick 
arbetsmomentet i monteringen. Produktionsteknikerna chansade även på att 
montörerna behandlade mellan 30 – 45 order per dag medan montörerna trodde att 
antalet order per dag låg mellan 15 – 30 stycken, beroende på hur stora order det var. 
 
Under intervjuerna ställdes frågan ifall produktionsteknikerna samt montörerna skulle 
kunna tänka sig att montörerna skulle arbeta längst en produktionslina. 
Produktionsteknikerna ansåg att det inte skulle fungera medan montörerna inte tyckte 
att det var en bra idé. Båda parterna tyckte att rotation mellan ansvarsområden lät 
vettigt. Dock vill montörerna helst ha kvar allt som det är i dagsläget. 
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Arbetsplatsutformning 
Det var blandade åsikter om huruvida montörerna använde den höj- och sänkbara 
funktionen på monteringsstationerna. Produktionsteknikerna tyckte att användandet 
kan förbättras medan montörerna tyckte att de använder funktionen tillräckligt ofta, 
dock med påtryckning av medarbetare. Påfrestande arbetsmoment för kroppen ansågs 
vara att ta ner långa golvrännor från vagnar, ta ner kartonger som låg högt upp i 
pallstället samt att trycka på golvbrunnen på golvrännan med packning enligt 
produktionsteknikerna. Montörerna höll med om att de långa golvrännorna var tunga 
att ta ner från vagnarna, framförallt om montören var kort, däremot tyckte de att det 
inte alls var påfrestande på kroppen att trycka på golvbrunnen på golvrännan med 
packningen. Anledningen var att alla anpassade arbetsutförandet enligt egna 
förutsättningar och att de fick in tekniken snabbt. Både produktionstekniker samt 
montörerna var eniga om att lastning av pallkragar på pallar och att bunta pall var 
påfrestande arbetsmoment. 
 
Layout 
Både produktionstekniker och montörer ansåg att den befintliga layouten har fler 
nackdelar än fördelar. Nackdelarna var att montörerna monterar i ett lager, att det blir 
trångt fort, att montörerna blir störda av lastbilschaufförer samt att det inte gick att 
urskilja gå- och truckgångar. Fördelarna var att montörerna kunde hålla en kontinuerlig 
kommunikation med trä-emballeringen samt att de har nära till utlastningshallen.  
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7.3 Tidsstudie 

Tidsstudien visade tydligt att montering av ett fåtal produkter tog lång tid medan 
majoriteten monterades ihop på väldigt kort tid. Anledningen var att montören inte 
behövde genomföra många steg för att produkten skulle bli färdigställd. Det som tog 
längst tid var emballering samt packning av produkterna. Tabell 3 visar sex stycken 
olika order där tidtagning av varje steg har genomförts, från plock av produkter till 
slutlig emballering. Tidtagning för fraktsedlarna finns med i Tabell 4 eftersom det sker 
vid sidan av de andra arbetsmomenten. 

Tabell 3. Resultat av tidsstudien i minuter 

Order 1 2 3 4 5 6 
Montering 1.36 7.15 12.06 0.44 0.15 1.28 
Plock: 
produkter 

1.24 7.02 4.30 0.32 0.29 0.39 

Plock: 
emballering 

0.5 - 1.03 - - 0.12 

Plock: 
listskydd 

0.21 0.50 0.53 - - 0.30 

Emballering: 
listskydd 

- 12.16 8.54 - - 2.16 

Emballering: 
etikett/tejp 

- 7.49 4.35 3.46 0.36 1.17 

Emballering: 
plastpåse 

- 0.20 - - 0.42 - 

Emballering: 
bruksanvisning 

- 0.49 6.38 - - 0.05 

Emballering: 
papper/tejp 

1.30 6.58 0.23 0.50 - 3.58 

Emballering: 
kartong/pall 

1.12 - 2.34 - - - 

 

Tabell 4. Resultat av tidsstudien för fraktsedlar i minuter 

Order 1 2 3 4 5 6 
Fraktsedel 0.48 1.00 0.31 0.46 1.07 1.22 
 
Plock av emballeringsmaterial och emballeringen var de moment som skiljde orderna 
isär. Beroende på vad ordern innehöll genomfördes det slutliga arbetsmomentet olika. 
Storleken på orderna skiljde sig också och det syns i Tabell 3 där exempelvis order tre är 
mycket större än order fem. 

7.4 Linjebalansering 

Balansering av arbetsmoment har räknats ut med hjälp av resultatet av tidsstudierna 
som kan ses i Tabell 3 samt Tabell 4. Alla tider för varje arbetsmoment har slagits ihop 
och sedan delat på antalet order för att få ut medeltiden för varje order. Vidare har varje 
arbetsmoment blivit indelat i kategorier för att kunna jämna ut arbetsbelastningen för 
varje arbetsstation, se Tabell 5. Resultatet ger en överblick i hur jämn 
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arbetsfördelningen blir för arbetsstationerna. Tiderna beräknades på den befintliga 
layouten för VVS-monteringen och förbättringsförslaget kan påverka de uträknade 
tiderna. För säkerhetens skull har en felmarginal på 20 % satts. 

Tabell 5. Balansering av arbetsuppgifter 

 Monteringsstation Emballeringsstation Kittning 
 Montering Plock emballering Plock 

produkter 
 Emballering 

listskydd 
Emballering etikett/tejp Fraktsedlar 

 Emballering 
bruksanvisning 

(Emballering plastpåse) Plock listskydd 

 Emballering 
papper/tejp 

Emballering kartong/pall  

Total tid i 
minuter för en 
order 

 
11.20 min. 
/ 3 montörer = 
3.47 min. 

 
4.01 min. 

 
3.48 min. 

Säkerhets-
marginal 20 % 

4.33 min. 4.50 min. 4.34 min. 

7.5 Spagettidiagram 

Spagettidiagrammen visade tydligt att montörerna frekvent hämtar produkter från 
lagret på VVS-monteringen, se Figur 9, samt förmonteringen där specialprodukter 
befinner sig. Vid enstaka tillfällen behövde montören gå till beten (där behandlas 
svetsade produkter för att behålla sin rostfria egenskap) för att ta reda på när specifika 
produkter skulle bli färdiga. Montörerna rör sig även mycket kring och mellan 
monteringsstationerna för att hämta verktyg och material som de inte har tillgängligt på 
sin egen monteringsstation. Mycket plock av emballeringsmaterial skedde i närliggande 
pallställ där pallar, pallkragar och lådor lagerhålls. Se bilagor 1-4. 

7.6 Frekvensstudie 

Resultat visar tydligt att den mest frekventa aktiviteten var emballering/packning samt 
övrigt NNVA. Inom den sistnämnda kategorin ingick aktiviteter som vägning av pall, stå 
vid dator samt gå. Viktigt att poängtera är att aktiviteten gå innebar att montören var 
aktiv och skulle exempelvis gå till utlastningshallen, gå till beten eller hämta plocksedlar 
på kontoret. När montörerna var på väg att hämta produkter eller emballeringsmaterial 
markerades aktiviteten som plock av material eller plock av emballeringsmaterial. 
 
Frekvensstudien påvisade även att montörerna utförde mycket NNVA-aktiviteter under 
sina arbetspass och lite VA-aktiviteter. En betydande orsak var att det bara fanns en VA-
kategori och utförandet av aktiviteten tog inte lång tid. Många av NNVA-aktiviteterna 
var förberedande aktiviteter inför montering samt emballering. Emballering och 
packning tog lång tid att utföra eftersom det finns fler steg i processen som behövde 
utföras innan produkten var färdigställd inför leverans. 
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Figur 9. Pallställens och monteringsstationernas placering 

 
Innan frekvensstudien genomfördes trodde företaget att väntan på material var en 
frekvent aktivitet. Resultatet visade dock att väntan sker väldigt sällan och var inte lika 
frekvent som de trodde. Väntan ingår i kategorin Övrigt NVA som bara kom upp i fyra 
procent. 
 
Den kortaste monteringstiden som mättes låg på 15 sekunder, se Tabell 3, och i 
samband med frekvensstudien som hade en frekvens på en minut och 16 sekunder var 
det inte förvånansvärt att många monteringsaktiviteter inte kom med i studien. 
 
Det totala resultatet av varje aktivitets procentandel i frekvensstudien visas i Figur 10. 
Figur 11 visar den totala procentandelen för kategorierna VA-, NNVA- och NVA-
aktiviteter. Båda studierna visar hur stor andel av observationerna som gick åt att utföra 
aktiviteterna samt VA-, NNVA och NVA-aktiviteter.  



N. Proszowski & E. Simonsson   Vårtermin 2017 32 

 

Figur 10. Frekvensstudien uppdelat i aktiviteter 

 

 

Figur 11. Frekvensstudien uppdelad i VA, NNVA samt NVA 
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8 Analys 

8.1 Materialhantering 

Den mest frekventa aktiviteten i frekvensstudien som montörerna utförde var 
emballering. Det syntes även på spagettidiagrammen att emballeringen var en stor del 
av montörernas arbete eftersom de påvisar att de hämtade emballeringsmaterial ofta 
och gick mycket mellan pallställ. Liker et al. (2009) anser att emballering inte genererar 
något värde till kunden och därför bör förbättringspotential som underlättar arbetet 
hittas. Dock är emballeringen ett nödvändigt moment som bidrar till att produkterna 
skyddas under leverans samt under gjutningsprocessen och därför kan inte aktiviteten 
elimineras. Däremot bör aktiviteten reduceras för att underlätta arbetet för montörerna. 
 
Montörerna har själva utformat layouten efter deras åsikter för att lagerhålla det mest 
frekventa produkterna närmast monteringsplatserna. Trots den egendesignade 
layouten syntes det tydligt i både frekvensstudien samt spagettidiagrammen att 
hämtning av produkter och emballeringsmaterial sker mycket ofta. Det tar också mer tid 
att hämta produkter om ordern är stor eftersom montören behöver räkna produkterna 
flera gånger utifrån plocksedlarna för att säkerställa att rätt antal är med till 
monteringsstationen. Enligt montörerna var inte aktiviteten tidskrävande, däremot 
utgör aktiviteten en stor del av montörernas arbete och klassas som onödiga rörelser 
enligt Bicheno et al. (2011). Genom att vidareutveckla dagens layout och skapa en 
standardiserad arbetsmetod för materialhanteringen kan materialhanteringen 
effektiviseras. Genom att använda kittning skapas ett jämnare flöde i produktionen och 
montörerna fokuserar på att nästintill utföra VA-aktiviteter. Kittning har som fördel att 
underlätta arbetet samt ge bättre ergonomi för montörerna. Dock tar kittning tid, 
defekta produkter kan uppkomma och personalkostnader kan öka. 
 
Montering klassificerades som en VA-aktivitet under frekvensstudien och resultatet 
visade att montörerna monterar 12 % av deras arbetstid. Monteringen innehöll inga 
avancerade moment och därför tog det inte lång tid att utföra aktiviteten. Kittning skulle 
leda till att minst två montörer skulle kunna montera produkter under sin arbetstid och 
inte fokusera på att hämta produkter eller andra NNVA- och NVA-aktiviteter.  

8.2 Arbetsplatsutformning 

Observationer och intervjuer visade att montörerna utförde påfrestande arbetsmoment 
och rörelser. Ett moment som uppmärksammades extra mycket under observationerna 
var när montörerna skulle trycka ner golvbrunnen på golvrännan. Montören använde 
inte den höj- och sänkbara funktionen och stod antigen hukad över monteringsstationen 
om montören var lång eller fick höja på axlarna för att komma upp i rätt höjd med 
armarna om montören var kort. Skulle den höj- och sänkbara funktionen på 
monteringsstationerna användas mer frekvent skulle arbetet underlättas och risken för 
ryggskador minska. Arbete vid en för hög arbetsplats kan leda till besvär i nacke samt 
skuldror och en för låg arbetsplats orsakar längdryggsproblem enligt Mathiassen 
(2007). Observationer visade också att montörerna använder egna lösningar för att få 
golvrännor med brunn stabila vid montering. Det kan påverka kvalitetssäkringen av 
produkten om den inte är stabil vid montering. 
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En övervägande anledning till att funktionen inte används kan vara bristande kunskap 
inom ämnet ergonomi. En mer frekvent användning av funktionen skulle kunna ske med 
hjälp av en mer visualiserad arbetsstation eller att fördjupa montörernas kunskap kring 
ergonomi.  

8.3 Layout 

Under intervjuerna hade både produktionstekniker och montörerna fler nackdelar att 
redogöra än fördelar kring layouten. Trots att det är trångt vid monteringsstationerna 
och trots att truckarna åker tätt intill monteringsstationerna fanns inga större 
rapporterade tillbud eller olyckor. Även om företaget inte har några tillbud kring 
truckkörning bör företaget vidta åtgärder för att säkerställa att området blir fritt från 
olyckor. Layouten bör ha större och mer öppna ytor för att ge en bra överblick över VVS-
monteringen och ha separata gångar för gående samt truckar. 
 
Fördelen med att VVS-monteringen ligger nära utlastningshallen och trä-emballeringen 
är att det skapar en god och kontinuerlig kommunikation mellan de tre områdena. Dock 
orsakar även det nackdelar eftersom trä-emballeringen medför mycket oväsen och leder 
till att montörerna utsätts för slagljud i onödan. Enligt Jakobsson (2011) uppstår 
slagljud plötsligt och det kan i värsta fall leda till hörselskador. Därför bör någon sorts 
bullerdämpning sättas upp mellan avdelningarna för att skydda montörerna från 
oljudet. Nackdelen är även att VVS-monteringen ligger nära utlastningshallen där 
temperaturen varierar konstant. Under vinterhalvåret kan det bli kallt eftersom porten 
ofta står öppen. Ytterligare en nackdel är att montörerna på VVS-monteringen ofta blir 
störda i sitt arbete av lastbilschaufförer. Montörerna får ibland avbryta sin montering 
helt för att hjälpa chaufförerna med att exempelvis leta upp en person som de söker. 
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9 Förbättringsförslag 

9.1 Grundförutsättningar för förbättringsförslagen 

För att implementation av förbättringsförslagen som läggs fram ska vara möjlig och ge 
bästa effekt bör företaget ta dessa förutsättningar i beaktande: 

 Den kitt-ansvarige bör ha djup kunskap inom VVS-monteringen 

 För att personalen ska hinna färdigställa kitt-vagnarna måste företaget eller kitt-
ansvarige kunna se vilka order som kommer in långt innan produkten ska 
monteras ihop 

 Ekonomisk kapacitet för inköp av kitt-vagnar samt nytt orderhanteringssystem 

9.2 Materialhantering 

Skribenternas förbättringsförslag för att effektivisera materialhanteringen fram till 
monteringsstationen är försörjning av produkter med hjälp av kittning. Kittning skapar 
en högre kontroll av att allt finns med på ordern samt att bara en montör utför den NVA-
aktiviteten som innebär att hämta produkter. 
 
Förbättringsförslaget är framtaget genom att en kitt-ansvarig plockar produkterna i 
VVS-lagret utifrån plocksedlar på en vagn som är avsedd för kittning. Vagnen förflyttas 
sedan av kitt-ansvarig till avsedd plats vid monteringsstationerna när produkterna är 
färdigplockade, se Figur 19. Vidare hämtar montören vagnen och tar den med sig till sin 
monteringsstation, i förbättringsförslaget arbetar tre montörer vid 
monteringsstationerna. Kitt-ansvarig påbörjar sedan en ny vagn och tar med de vagnar 
som redan är klara av montörerna. Genom kittning kan montören effektivt börja 
montera direkt när produkterna är på plats. 
 
När produkterna har kommit fram till monteringsstationerna monterar montörerna 
ihop produkterna och lägger produkterna på en pall som finns i anslutning till 
monteringsstationen. De färdiga produkterna hämtar emballeringspersonalen, vid 
enstaka produkter överlämnar montören produkten direkt till emballeringspersonalen. 
Emballeringsstationen är bemannad med en montör. 
 
Emballeringsstationen har ett eget FIFU-lager med tillhörande emballeringsmaterial där 
bland annat kartonger och skydd finns till produkterna. Kartonger och det andra 
materialet som används vid emballeringen ska kombineras i FIFU-lagret. 
Emballeringsansvarig hämtar de färdigmonterade orderna på pall hos 
monteringsstationerna och tar den med till emballeringen. Därefter emballeras 
produkterna på pallen eller i lämplig kartong och vägs innan ordern förflyttas till 
specifik plats för leveransklara order i utlastningshallen. 
 
En säkerhetsmarginal på 20 % har använts vid balanseringen av arbetsuppgifterna, se 
Tabell 5, för att vara på den säkra sidan. Anledningen till det beror på att orderna skiljer 
sig mycket sinsemellan. Uträkning för hur lång tid varje ansvarsområde behöver för en 
kitt-vagn, räknat på värsta möjliga utfall, tas med hänsyn mot emballeringsstationen 
eftersom emballeringsstationen blir en flaskhals. Det innebär att en kitt-vagn med tre 
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stycken order, görs på emballeringsstationen på ungefär 15 minuter, se Tabell 6. Alltså 
görs fyra stycken kitt-vagnar per timme vilket motsvarar 12 stycken order per timme.  

Tabell 6. Arbetstid för respektive ansvarområde per kitt-vagn i minuter 

 
Utifrån resultatet i linjebalanseringen ska bemanningen klara av att vara uppdelad på 
ansvarsområdena. Dock ska det alltid finnas stöttning på de olika ansvarsområdena om 
det skulle behövas. Om det en dag kör ihop sig på emballeringsstationen kan en på 
monteringen gå över och hjälpa till. Montörerna får sköta en dynamisk balansering 
mellan ansvarsområden efter rådande behov. Ett förslag är att ha rotation mellan 
stationerna för att komma ifrån enformigt arbete. 

9.2.1 Kitt-vagn 

För en effektivare materialhantering fram till monteringsstationerna kommer kittning 
via en kitt-vagn och kitt-ansvarig förse monteringen med produkter. Kitt-vagnen kan 
utformas olika beroende av vilka artiklar och produkter som den ska innehålla. Förslag 
på lämplig kitt-vagn är framtagen av skribenterna utifrån observationer och 
benchmarking. 
 
Vagnens utformning för VVS-monteringens kitt-vagnar ska ha plats för upp till tre order 
uppdelat i tre fack med hyllor på en sida. Andra sidan av vagnen ska vara försedd med 
rack som de större och längre artiklarna kan ligga på. Varje fack ska vara numrerat med 
siffran 1,2 eller 3 som förtydligar vilken order som ligger var. Ytterligare ska vagnen 
vara försedd med fyra svängbara hjul för lättare förflyttning. Handtaget för att förflytta 
vagnen ska sitta på 90-100 cm höjd för ett ergonomiskt syfte (Mathiassen, 2007). 
 
De artiklar som kommer att kittas i vagnen är: rännor, golvbrunnar, vattenlås, 
packningar, gjutningsskydd samt produkter som kommer från materialhissen. Det som 
inte kommer att finnas med på vagnen är övrigt emballeringsmaterial eftersom 
emballeringen utförs på en egen station med en ansvarig person. 
 
Kitt-vagnen ska ha en sida med tre numrerade fack och hyllor för produkterna samt en 
kompletterande låda för små artiklar. 
 

 Monteringsstation Emballeringsstation Kittning 
Tid per kitt-vagn 13.39 min. 14.30 min. 13.42 min. 
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Figur 12. Förslag på kitt-vagn för den ena sidan (HelgeNyberg, 2017) 

Andra sidan av kitt-vagnen ska ha rack som sticker ut för att lättare kunna hantera och 
lägga de långa artiklarna på. Figur 13 visar exempel på hur rackets utförande kan 
komma att se ut. 

 

Figur 13. Visar hur rack kan se ut på kitt-vagnen (Dexion, 2017) 

En kombination av Figur 12 och Figur 13 skapas en kitt-vagn för alla variationer av 
artiklar på VVS-monteringen. Vagnens totala bredd blir inte bredare än de vagnar med 
rack som finns i fabriken idag. En förtydligande bild av kombinationen syns i Figur 14. 
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Figur 14. Skribenternas tolkning av kitt-vagnens kortsida 

9.2.2 Digitalisering av pappershantering 

Furhoffs strävar åt att reducera pappershantering och satsar på att helt övergå till en 
digital orderhantering. I och med svårigheter att kvalitetssäkra monteringsstationerna 
är ett förslag att integrera kvalitetssäkringen i själva orderhanteringssystemet. 
 
Orderhanteringssystemet ska behandla de order som finns tillgängliga för att börja 
montera, visa vilka produkter samt antal som behövs till respektive order och i vilken 
ordning orderna ska komma. Orderhanteringssystemet tar bort det onödiga momentet 
att räkna produkterna flera gånger för att kontrollera att rätt antal är med som tidigare 
tog tid för montörerna när de själva hämtade produkterna. 
 
Kitt-ansvarig får beställningsorderna på datorn, se Figur 15, som sedan överförs till en 
handscanner. Kitt-ansvarig använder sig av en handscanner för att scanna artikelnumret 
för produkten som ska hämtas. När rätt produkt är plockad och scannad sänder kitt-
ansvarig över plocksedlarna till kittvagnen som är försedd med en tablet. Tablet:en 
hjälper sedan montörerna att veta vilken eller vilka order som finns med på kitt-vagnen 
och i vilken ordning de ska monteras. När ordern är färdigmonterad klickar montören i 
att ordern är klar, en överföring om att ordern är klar sänds till emballeringen. 
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Figur 15. Flöde för orderhanteringen 

Emballeringen tar emot den färdigmonterade ordern via en tablet eller dator på 
emballeringsstationen. I orderhanteringssystemet ska det även gå att lägga in vikt och 
annan viktig information som behövs vid utskrivning av fraktsedlar och den 
informationen fyller emballeringen i. 
 
Viktigt är att poängtera att förslaget för att reducera pappershanteringen inte är 
specificerat, utan är en bra komplettering till förbättringsförslagen. Den digitala 
orderhanteringen medför ökad kvalitetssäkring, reducering av onödiga transporter 
samt att färre fel uppstår vid plock av produkter. Företaget får gärna bygga vidare på 
idén och skapa ett orderhanteringssystem om detta anses vara en lämplig och en bra 
idé. 

9.3 Arbetsplatsutformning 

Arbetsplatsutformningen anpassas för de arbetsmoment som krävs inom monteringen, 
monteringsstationernas utförande ska bidra till en ökad effektivitet samt förbättrad 
ergonomi för montörerna. Monteringsstationerna är idag 100 cm breda, vid ståendes 
arbete utför montörerna mest effektivt samt ergonomiskt arbete inom 50 cm bredd 
enligt Mathiassen (2007). Det medför att den nya arbetsplatsen enbart behöver vara 70 
cm bred. Det finns risk för belastningsskador om monteringsstationen är för bred menar 
Mathiassen (2007), orsaken kan bero på att montören sträcker sig efter saker som ligger 
utanför de 50 cm som är rekommenderat, det kallas yttre arbetsområde. De produkter 
som montörerna tidigare avlastade på monteringsstationen för att det fanns yta, ligger 
numera på kitt-vagnen. Längden på monteringsstationen kan fortsätta att vara 200 cm, 
eftersom det underlättar arbetet vid längre golvrännor.  
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Figur 16. Inre och yttre arbetsområde (Arbetsmiljöverket, 2017) 

Det ska finnas två stycken monteringsstationer där den ena stationen ska ha plats för 
två montörer på var sitt monteringsbord. Produkterna kommer till 
monteringsstationerna via en kitt-vagn vilket leder till att arbetsytan inte används som 
en avlastningsyta, utan artiklarna ligger kvar i vagnen tills att de ska användas. Idag 
används olika hobbylösningar för att få rännan stabil på bordet, för att arbeta bort 
hobbylösningarna förses monteringsstationerna med högre kanter på varje sida för att 
underlätta det arbetet och skapa en mer kvalitetssäkrad monteringsstation. 
Monteringsstationerna ska vara höj- och sänkbara för att montören ska kunna arbeta i 
sin rätta höjd för ett ergonomiskt arbete, se Figur 17. Den förhöjda kanten på en av 
sidorna ska vara flyttbar och montörerna kan ändra och ställa in valfri bredd för 
avlastning, se Figur 18. 

 

Figur 17. En golvbrunn som vilar på monteringsbordets kanter 

 

Figur 18. Möjlighet till förflyttning av avlastningskant 
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Anledningen till att det ena bordet är dubbelt beror på att det ibland finns fem stycken 
montörer istället för fyra, vilket leder till att den femte montören ibland letar plats och 
sysselsättning. Nu kan tre stycken aktivt montera när det behövs på 
monteringsstationerna. När långa rännor som inte går att montera på den enkla 
monteringsstationen kommer kan två montörer samarbeta på den dubbla 
monteringsstationen. 
 
Mellan båda monteringsstationerna kommer det finnas en dubbel verktygshylla som 
innehåller samma verktyg på båda sidor, det är verktyg som finns i nära anslutning även 
idag. Verktygen ska ha en uppmärkt plats och den ska alltid läggas tillbaka på exakt 
samma ställe. Detta blir lite av ett 5S-arbete. Övrigt material som finns runt om 
monteringsstationerna idag kommer finnas i nära anslutning till monteringsstationerna 
och även vara med i det framtida rekommenderade 5S-arbetet. 
  



N. Proszowski & E. Simonsson   Vårtermin 2017 42 

9.4 Layout 

För att implementera förbättringsförslagen med den nya materialhanteringen och 
arbetsplatsutformningen krävs en ny layout. Den nya layouten, se Figur 19, för VVS-
avdelningen är framtagen för att kunna genomföra kittning med monteringsstationer 
samt en emballeringsstation. VVS-lagret som kitt-ansvarig plockar produkterna från 
utformas med hänsyn mot att truckar ska ha tydliga gångar att åka på. Vidare är VVS-
avdelningen utformad med tydlig plats för färdiga kitt-vagnar samt kunna ha en lätt 
kommunikation med alla stationer inom VVS-avdelningen. Monteringsstationerna 
kommer att ligga som en egen avdelning centrerat mellan emballeringsstationen och 
pallställen som ligger i anknytning till lego-tillverkningen. Eftersom 
monteringsstationerna hamnar centralt med öppen yta kan känslan av att befinna sig i 
ett lager som produktionsteknikerna tycker försvinna. 
 
Emballeringsstationen får en egen yta och täcker med hjälp av sitt FIFU-lager av trä-
emballeringen och reducerar plötsliga ljud som kan skada hörseln enligt Jakobsson 
(2011). En nackdel kring att täcka av trä-emballeringen är den goda kommunikationen. 
Dock är emballeringen i nära anslutning och en kommunikation ska kunna ske ändå. 
Emballeringen ligger i nära anslutning till utlastningen och har alla de verktyg som 
behövs i nära anslutning, exempelvis vågen för att väga pallen.  
 

 

Figur 19. Layoutförslag över VVS-montering 
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10 Slutsats 

10.1 Slutsats 

Examensarbetets mål var att ta fram en metod för ett nytt materialhanteringssätt fram 
till monteringsstationerna samt lägga fram förslag på utformning av 
monteringsstationer med hänsyn mot ergonomi, effektivitet samt kvalitetssäkring. 
Utöver skulle en anpassad och lämplig layout över VVS-monteringen läggas fram. Ett 
förbättringsförslag har lagts fram där de underkategorierna (materialhantering, 
arbetsplatsutformning samt layout) presenteras separat, där Furhoffs Rostfria själva får 
värdera förslagen utifrån egna förutsättningar. 
 
Enligt Furhoffs Rostfria spenderade montörerna stor del av sin arbetstid på att hämta 
och vänta på produkter. Därför blev ett av målen att ta fram en ny metod för ett nytt och 
framför allt effektivare materialhanteringssätt fram till monteringsstationerna för att 
reducera väntan samt hämtning av produkterna.  
 
Däremot framkom det med hjälp av frekvensstudien att det i själva verket inte alls var 
plock av produkter och emballering som tog mycket tid, utan det var själva 
emballeringsmomentet som krävde mycket av montörernas arbetstid. I tidsstudien blir 
det tydligt att plock av produkter tar en tredjedel av emballeringens tid. Tidigare har 
både produktionstekniker samt montörer ansett att emballeringen tillhör själva 
monteringen och inte sett det som en NNVA-aktivitet. 
 
De mål samt delmål presenteras följande med kortfattad förklaring till hur de blivit 
uppfyllda: 

 Ta fram en metod för ett nytt materialhanteringssätt 

 Föreslå och verifiera en metod för effektivare materialhantering 

Den metod som har lagts fram är kittning eftersom metoden har med sig många 
fördelar. Kittning kommer att leda till att minst två montörer, worst case-scenario, 
kommer att utföra i stor utsträckning bara VA-aktiviteter, medan den kitt-ansvarige 
kommer att ha hand om de gamla NNVA-aktiviteterna. Det kommer även att leda till att 
de NVA-aktiviteter som har identifierats under frekvensstudien lättare kan arbetas bort. 
Den kitt-ansvarige kommer att ha större kontroll över vilka order som ska behandlas 
och kan på så sätt även vara mer flexibel. Kittning kan medföra ett jämnare flöde som 
leder till stabilitet i produktionen. Skribenterna har sett över linjebalansering för att 
skapa en produktionslina, men utifrån intervjuer ansåg de som blev intervjuade att 
produktionslina inte var en bra lösning. Företaget i sig hade redan kikat på kittning 
vilket ledde till att produktionsteknikerna och skribenterna bollade fram och tillbaka 
mellan kittning som en framtida lösning. 

 Utforma monteringsstationer med hänsyn mot ergonomi, effektivitet samt 
kvalitetssäkring 

Under insamling av data har det kommit fram att montörerna sällan använder sig av de 
ergonomiska hjälpmedel som finns, vilket kan medföra att de i fortsättningen inte heller 
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använder hjälpmedlen. Det förslag på arbetsplatsutformningen som har lagts fram tar 
hänsyn till ergonomi, däremot är det upp till montörerna själva att använda sig utav 
funktionerna. Ett av kraven var även att arbetsplatsutformningen skulle ta hänsyn mot 
kvalitetssäkringen, men utifrån intervjuerna och observationerna sker det sällan fel och 
de fel som uppkommer beror på läsfel. Därför blir det svårt att kvalitetssäkra något som 
redan är kvalitetssäkert. Skulle dock digitaliseringen införas kan det leda till att läsfelet 
försvinner i och med att orderhanteringssystemet ser till att allt blir rätt plockat. 
 

 Lägga fram ett layoutförslag 

 Föreslå och verifiera teoretisk layout-förslag över VVS-monteringen 

Dagens layout hade med sig fler nackdelar än fördelar och under utformningen av den 
nya layouten togs dessa nackdelar under hänsyn. Avsikten var att arbeta bort 
nackdelarna i den mån det gick. Fokus lades mest ned på att montörerna skulle få en 
egen yta de kunde röra sig fritt på samt att de inte skulle arbeta mitt i ett lager.  
 

 Genomföra en nulägesanalys av arbetstidsfördelning, aktiviteter samt arbetssätt 

Genom frekvensstudier, tidsstudier samt spagettidiagram kunde montörernas 
aktiviteter och rörelsemönster identifieras som därefter användes som underlag för 
förbättringsförslagen. 
 

 Identifiera värdeskapande och icke-värdeskapande tid 

Genom frekvensstudien kunde VA- och NVA-aktiviteter identifieras. I samband med 
tidsstudien gick det att identifiera hur mycket tid som montörerna lade ner på de olika 
aktiviteterna. 
 

 Teoretisk beräkna förbättringspotentialen för verifierade förslag 

Tidsstudien påvisade hur mycket tid montörerna lade ner på diverse aktiviteter som 
identifierades med hjälp av frekvensstudien. En linjebalansering genomfördes för att ta 
reda på förbättringspotentialen för den föreslagna metoden kittning.  

10.2 Projektets påverkan på hållbar utveckling 

Examensarbetet påverkar den sociala hållbarheten där människan står i fokus, eftersom 
projektet till viss del handlar om arbetsplatsutformning. Vid arbetsplatsutformning tas 
människans förutsättningar för att arbeta ergonomiskt under beaktande. Utformning av 
monteringsstationerna ska ske efter olika individers behov och förutsättningar. 
 
Examensarbetet påverkar även den ekonomiska hållbarheten eftersom projektet 
omfattar effektivisering av materialhantering. Jämnas materialflödet ut och 
effektiviseras på bästa möjliga sätt kommer det i slutändan leda till att produktionen blir 
stabil och onödiga kostnader besparas. 
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Examensarbetet kan påverka den ekologiska hållbarheten eftersom ett förslag på 
digitalisering av pappershanteringen har lagts fram. Skulle pappershanteringen 
digitaliseras leder det till att pappersanvändningen reduceras. Dock reduceras inte 
användning av emballeringsmaterial. Däremot återanvänds i dagsläget de gamla 
kartongerna och emballeringsmaterial som är oanvändbart för att skydda och hålla 
produkterna på plats i kartonger och pall. 

10.3 Framtida arbete 

Under examensarbetes start ansåg produktionsteknikerna samt montörerna att den 
aktivitet som var mest tidskrävande var plock och hämtning av produkter och att den 
tiden bör reduceras. Produktionsteknikerna uppskattade att ungefär hälften av 
montörernas arbetstid gick åt att plocka, hämta och leta produkter. Men efter utförda 
studier framkom det tydligt att det i själva verket var emballeringen som tar längst tid 
för montörerna att utföra. Furhoffs Rostfria bör i fortsättningen se över hur och om det 
går att reducera aktiviteten för att få mer tid till att kunna utföra VA-aktiviteter. 
 
Furhoffs Rostfria bör även se över kitt-vagnarnas utformning så att de stämmer överens 
med företagets egna förutsättningar. Det förslag som har lagts fram visar hur kitt-
vagnens kapacitet kan användas effektivast och därför har inga uträkningar genomförts 
för att ta reda på om kitt-vagnen klarar av variationen av produkter samt deras vikt. 
Furhoffs Rostfria behöver också reflektera över vilka produkter som är lämpliga att 
kitta, beroende på produkternas storlek, vikt samt produkternas förekomst. 
 
Utöver bör Furhoffs Rostfria genomföra en riskanalys på arbetsplatsutformningen för 
att säkerställa ergonomin och säkerheten på arbetsplatserna. Till hjälp kan företaget 
använda sig utav AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Spagettidiagram, montör 1 

VVS-montering, 28 februari 2017. 
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Bilaga 2 – Spagettidiagram, montör 1 

VVS-montering, 1 mars 2017. 
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Bilaga 3 – Spagettidiagram, montör 2 

VVS-montering, 28 februari 2017. 
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Bilaga 4 – Spagettidiagram, montör 2 

VVS-montering, 1 mars 2017. 
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Bilaga 5 – Frekvensstudie 

Pilotstudie på VVS-montering, 15 mars 2017. 
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Bilaga 6 – Frekvensstudie 

VVS-montering, 20 mars 2017. 
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Bilaga 7 – Frekvensstudie 

VVS-montering, 21 mars 2017. 
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Bilaga 8 – Frekvensstudie 

VVS-montering, 27 mars 2017. 
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Bilaga 9 – Underlag för intervju 

 
Materialhantering Arbetsplatsutformning Layout 

 
Vilka/vilket arbetsmoment 

tar längst tid att utföra? 
Vilka/vilket arbetsmoment 

är för påfrestande på 
kroppen? 

Har det skett olyckor i 
samband med 
truckkörning? 

Hur många gånger i veckan 
kommer stora produkter? 

Utförs det någon konstig 
rörelse vid arbetet? 

Vad är för- och nackdelar 
med dagens layout? 

Vad används mer frekvent, 
bockar eller 

monteringsstationer? 

Är det påfrestande att stå 
upp hela dagarna? 

Hur långa sträckor går 
montörerna som längst för 

att hämta produkter? 

Hur många gånger i veckan 
fås specialorder in? 

Finns det en plats där 
montörerna kan vila 

emellanåt? 

I förhållande till 
monteringsstationerna, är 

det bra avstånd till material 
och produkter? 

Hur många order 
behandlas per dag? 

Uppstår det ofta 
kvalitetsfel/monteringsfel? 

Vad känner ni inför en 
monteringslina? 

Anser ni att arbetsstyrkan 
är tillräcklig? 

Finns alla nödvändigheter 
(verktyg o.s.v.) på 
arbetsplatserna? 

Vad anses om olika 
ansvarsområden per dag? 

D.v.s. montering ena dagen, 
emballering den andra 

o.s.v. 
Hur ofta blir produkter 

defekta p.g.a. att 
montörerna tappar 

produkterna? 

Hur stor är risken för 
belastningsskador? 

 

 Används de ergonomiska 
hjälpmedel på rätt sätt? 
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Bilaga 10 – Frekvensstudiens aktiviteter 

Aktivitet VA, NVA eller NNVA 
Montering av produkter VA 
Plock av material och artiklar NNVA 
Plock av emballeringsmaterial NNVA 
Förflyttning av material NNVA 
Emballering/packning NNVA 
Läsa plockorder/plocksedel NNVA 
Ordna fraktsedlar NNVA 
Övrigt NNVA (går, väger pall, står vid datorn o.s.v.) NNVA 
Leta material NVA 
Telefonsamtal/arbetsrelaterade samtal NVA 
Köra truck NVA 
Stillastående NVA 
Övrigt NVA (kolla försenat material, gå på toaletten o.s.v.) NVA 
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Bilaga 11 – Uträkning av observation samt validering 

Antal observationer: 

𝑛 =  
3.84𝑝𝑝
𝑙2

 
 
där 
p = Den mest lämpliga och frekventa aktivitet 27 % 
l = felmarginal 5 % och konfidensintervall 95 % 
q = 1 - p = 100 % - 27 % 
 
 

𝑛 =  
3.84 ∗ 27 ∗ (100 − 27)

25
≈ 303 𝑠𝑠. 𝑜𝑜𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑜𝑜𝑛𝑜𝑜 

 
 
Validering: 

𝑙 =  �
3.84𝑝𝑝
𝑛

 

där 
p = den mest frekventa aktivitet efter utförd studie 23 % 
q = 1 – p = 100 % - 27 % 
 

𝑙 =  �
3.84 ∗ 23 ∗ (100 − 23)

300
= 4.76 % 
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