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Förord 

Examensarbetet är bland de sista genomförda projekten vid den tvååriga utbildningen inom produkt-

ionsteknikerprogrammet vid Högskolan i Skövde. Arbetet genomfördes på Skandia Elevator AB i 

Arentorp under vårterminen 2019 med fokus på att identifiera varför spridningstid förekom vid 

sammansättning på en specifik produkt i monteringsavdelningen samt att ange lämpliga lösningsför-

slag. 

Tack Skandia Elevator AB för att projektet fick genomföras hos er. Bra bemötande från montörer som 

ställt upp på både intervjuer, tidsstudier och observationer för er feedback på olika faktorer som kan 

påverka tidsvariationen samt nyfikenheten hur projektet framskridit. Tackar monteringsavdelningens 

chef Conny för att du tillgodosett behovet av inlevererat material och utsett lämplig arbetstagare 

samt arbetsstation för att kunna genomföra observationerna på. Särskilt stort tack riktas till min 

handledare på företaget Jerry. Utan din hjälp, stöttning och expertis gällande bland annat produkt-

ionstekniska metoder och support beträffande statistik hade genomförandet varit avsevärt mycket 

svårare. 

Riktar ett stort tack till Miranda som var min handledare för examensarbetet vid Högskolan i Skövde. 

Under projektets gång har du stöttat med ovärderlig feedback både vid genomförande, rapportskriv-

ning och inför presentationer. För att inte tala om mängden kunskap du bidragit till gällande hur aka-

demisk text ska formuleras.  

Bästa hälsningar och trevlig läsning. 

Robert Arufors 

Skövde, maj 2019. 
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Sammanfattning 

I Arentorp strax utanför Vara är Skandia Elevator AB belägget som tillverkar spannmålselevatorer. Ett 

identifierat problem i företagets monteringsavdelning var att tiden mellan olika montörer samt mel-

lan olika batcher varierade kraftigt vid montage av produkten 2m lantbruksgrop. Målsättningen med 

projektet var att identifiera, kartlägga och analysera rotorsaken till varför tidsvariation förekom. Efter 

analys av orsaker skulle tänkbara åtgärder listas och leda till en arbetsstandard som reducerar sprid-

ningstiden. 

Sex sigma och DMAIC utgjorde grunden för hur arbetet skulle realiseras. En teoretisk referensram 

framarbetades för att erhålla kunskap om metodval för hur en tidsstudie i form av klockstudier och 

spagettidiagram ska genomföras. Vid projektets framskridande utfördes bland annat observationer 

med Genchi genbutsu kompletterad med intervjuer, spagettidiagram för att uppfånga rörelsemöns-

ter, gruppering av olika moment och element samt indelning av värdeskapande respektive icke vär-

deskapande moment. Alla olika metoder resulterade i en stor mängd faktorer som påverkar tidsvari-

ationen. I analysfasen sammanställdes faktorerna i ett träddiagram indelat efter sex olika kategorier. 

Bland identifierade problem fanns bland annat avsaknad av rutin för hur montör skulle vara instämp-

lad på arbetsorder vid bortforsling av kvarvarande material eller risken med att arbetstagaren vänder 

detaljer på grund av asymmetrisk form i fel riktning vid montage.  

En tredje tidsstudie genomfördes varvid material hade förflyttats från arbetsbänken till lyftbordet. 

Förändringen medförde en reducering av cykeltiden i snitt med 3 minuter och 39 sekunder per lant-

bruksgrop eller en reducering av icke värdeskapande moment med 50 % gentemot innan förflyttning 

av material. Distans uppskattades och som ett exempel skulle en ändring på arbetskortet leda till att 

ca 160m/arbetsorder besparas för montör genom att truckförare tar med sig en specifik pall med 

träklossar som används vid pallplacering. 
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Abstract 

In Arentorp just outside Vara, Skandia Elevator AB is the evidence that produces grain elevators. An 

identified problem in the company's assembly department was that the time between different fit-

ters and between different batches varied greatly when fitting the product 2m lantbruksgrop. The 

objective of the project was to identify, plot and analyze the root cause of why time variation oc-

curred. After analysis of reasons, possible measures would be listed and lead to a work standard that 

reduces the spread time. 

Six sigma and DMAIC formed the basis for how the work would be realized. A theoretical frame of 

reference was prepared to obtain knowledge of methodology for how a time study in the form of 

clock studies and spaghetti diagrams should be carried out. During the project's progress, observa-

tions with Genchi genbutsu were supplemented with interviews, spaghetti diagrams to capture 

movement patterns, grouping of different elements, and division of value-creating and non-value-

creating elements. All different methods resulted in a large number of factors that affect the time 

variation. In the analysis phase, the factors in a tree diagram were compiled according to six different 

categories. Among identified problems, there was, among other things, the lack of routine for how 

the fitter would be imprinted on work orders when removing residual material or the risk of the em-

ployee turning details due to asymmetric shape in the wrong direction during assembly. 

A third time study was carried out whereby material had been moved from the workbench to the 

lifting table. The change resulted in a reduction of the cycle time on average by 3 minutes and 39 

seconds per lantbruksgrop or a reduction of non-value-creating moment by 50 % compared with 

before the movement of material. Distance was estimated and as an example a change on the work 

card would lead to approximately 160m / work order being saved for fitter by truck drivers taking 

with them a specific pallet with wooden blocks used in pallet placement. 
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1 Inledning 

Kapitlet inleds med företagspresentation och problemformulering för att introducera examensar-

betets inriktning. Därefter följer syfte och mål, vilket område och avgränsningar arbetet omfattar 

samt hur rapportens struktur och innehåll presenteras. 

1.1 Företagspresentation 

Skandia Elevator AB belägget i Arentorp strax utanför Vara tillverkar spannmålselevatorer. Företaget 

grundades 1914 av bröderna Nils och Gustav Larsson som en mekanisk verkstad tillverkande tröskel-

verk. Efter att 7000 tröskverk tillverkats ändrade företaget fokus och började tillverka elevatorer år 

1961. (Blomkvist, 2014). 

2019 driver tredje generationen Larsson företaget för att vara Europas ledande tillverkare av trans-

portutrustning för spannmål. Kortfattat är en elevator ett transportsystem för att underlätta när 

jordbrukaren vill förflytta baljväxter eller spannmål från en jordbruksmaskin till en silo- eller torkan-

läggning. Elevatorerna produceras i galvaniserat plåt för att passa allt från små gårdar till stora lager-

byggnader med kapacitet på spannmål upp mot 600 ton/timme. (Skandia Elevator AB, 2019) 

En av Skandia Elevators målsättningar är att öka omsättningen genom att effektivisera produktions-

flödet genom bland annat sänkta produktionstider och ökad kapacitet med bibehållen personal. För 

att erhålla god konkurrenskraft gentemot konkurrenter jobbar företaget med ständiga förbättringar 

och driver ständigt nya projekt för effektivare produktionsprocesser. 

1.2 Problemformulering 

Skandia Elevator vill reducera produktionstid för att klara en ökande omsättning med samma resur-

ser och personal de har idag. Ett identifierat problem i monteringsavdelningen är att tiden mellan 

olika montörer samt mellan olika batcher varierar kraftigt vid montage av en specifik produkt. Skan-

dia Elevator vill identifiera rotorsaken till varför variationen i tid förekommer på produktmontage av 

produkten lantbruksgrop samt minska spridningstiden. Lantbruksgrop är en produkt tillhörande ett 

av Skandia Elevators till storleken mindre elevator-transportsystem, passande små gårdar med låg 

spannmålsomsättning. Uppgiften för lantbruksgropen är att fånga spannmålet när jordbrukaren 

tömmer lasten efter skörd för att därefter kunna transportera spannmålet vidare i transportsystemet 

på väg till en silo eller tork. Om spridningstiden reduceras kommer bland annat intern leveranssäker-

het och produktionsplanering underlättas. Problemformuleringen lyder: 

Vad orsakar att spridningstid mellan montörer och mellan olika batcher förekommer vid produktmon-

tage av lantbruksgrop och vad är lämpliga lösningsförslag? 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att studenten skall få pröva att praktisera olika produktionstekniska 

verktyg efter att en teoretisk bakgrund har formulerats. Syftet är också att hjälpa Skandia Elevator att 

identifiera varför spridning av montagetid existerar i nuvarande omfattning för att företaget skall 

kunna förbättra produktionsprocessen och underlätta produktionsplaneringen. Målsättningen är att 

identifiera, kartlägga och analysera rotorsaken till varför spridning av tid förekommer i nuvarande 
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utsträckning mellan olika montörer och mellan olika batcher. Lösningsförslaget bör leda till en ar-

betsstandard som reducerar spridningstiden mellan olika operatörer och olika batcher. 

1.4 Omfattning och avgränsningar 

Projektets omfattning behöver avgränsas för att bli hanterbart och för att utföras inom tidsram. Ex-

amensarbetet fokuserande på tidsvariation vid montage av produkten lantbruksgrop, vid Skandia 

Elevator som begränsades till enbart monteringsavdelningen. Omställningstid, tiden när logistikav-

delningen levererar komponenter till monteringsavdelningen, ingår inte i projektet. Projektet be-

gränsas till en av tre varianter av produktfamiljen lantbruksgropar. Projektet fokuserar enbart på 2m 

varianten. Tidsstudien kommer att begränsas till en kartläggning av spridningstiden på den aktuella 

produkten och det avgränsande området. Ergonomiska faktorer kommer endast behandlas översikt-

ligt. Värdeskapande och icke värdeskapande arbete analyseras i projektet. Examensarbetet omfattar 

inte kostnadsberäkningar. 

1.5 Rapportens disposition 

Disposition av rapportstrukturen beskrivs av 

figur 1 och kompletteras med text.  

Kapitel 1 omfattar introduktionskapitlet. Före-

taget presenteras, problem formuleras, vad 

syftet och målet med examensarbetet samt 

vilken omfattning och avgränsning gäller vid 

projektets genomförande.  

I kapitel 2 föreligger den teoretiska referensra-

men. Teorin beskriver bland annat standardise-

rat arbete, tidsstudier, ergonomi, produktions-

tekniska metoder, hållbar utveckling, sex sigma 

och DMAIC. 

Kapitel 3 beskriver empiri på Skandia Elevator. 

Först kommer tillvägagångssättet behandlas för 

att därefter beskriva utfallet från: statistik, ob-

servationer, intervjuer, tidsstudier, monterings-

sekvens och spagettidiagram. Tillsammans ger 

olika hjälpmedel en kartläggning av nuläget 

varpå analys avslutar kapitlet. 

I kapitel 4 anges lämpliga lösningsförslag baserade på analys och utfall från nuläget. En sammanställ-

ning av vad olika lösningsförslag resulterar i återfinns i kapitel 5. 

Kapitel 6 är diskussionskapitel. För- och nackdelar diskuteras. Projektet utvärderas och lösningsför-

slag jämförs mot hållbar utveckling. 

Kapitel 7 behandlar slutsatser och framtida arbete.  

I kapitel 8 återfinns referenser. Efter referenserna följer Appendix, kapitel 9, med ett antal bilagor.  

Introduktion

Teoretisk referensram Empiri

Analys

Lösningsförslag

Diskussion Slutsats

Figur 1. Disponering av rapport. 
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2 Teoretisk referensram 

Underlag för att kunna besvara problemformulering och utföra en praktisk tillämpning av examens-

arbetet innebär att teori behöver förklaras utifrån faktabaserade källor. 

2.1 Standardiserat arbetssätt 

Innebörden av standardisering är en organiserad arbetsplats som möjliggör att identifiera och åt-

gärda defekta tjänster eller produkter innan intern alternativt extern kund fått besked om en even-

tuell avvikelse. Utan en angiven standard kan arbetssättet liknas vid att kasta en tärning, utgången 

blir olika från gång till gång. (Goldsby & Martichenko, 2005) 

En av de mest feltolkade arbetsmetoderna av förbättringsverktygen Lean och Sex Sigma är vid stan-

dardiserat arbete. Att förvandla människor till hjärndöda robotar, utförandes repetitiva arbetsuppgif-

ter är på inga villkor avsikten med standardiserat arbete. Kärnan med standardiserat arbete ligger i 

att operatörer avgör och verkställer att bäst utsedda metod används för att genomföra en arbets-

uppgift. När metoden bestämts måste kunskapen delas mellan all berörd personal och därefter åter-

står att kontinuerligt förbättra standarden. För verksamheter som använder olika förbättringsverktyg 

på standarder är vanligaste misstaget spridning av information, exempelvis om en förbättring ge-

nomförs på förmiddagsskiftet förekommer ofta bristande information till eftermiddagsskiftet om vad 

som ändrats. Problemet resulterar ofta i att efter ett tag har förbättringen glömts av och företaget 

jobbar återigen i gamla hjulspår. (Goldsby & Martichenko, 2005) 

Genom kontinuerlig ansträngning av standardiserat arbete skapas en filosofi som kan underlätta att 

ständiga förbättringar sker. Kunskaper om ingångsparametrar, tillvägagångssätt av processen, tid för 

varje moment samt att veta vad förväntad tid förväntas ta vid olika arbetsuppgifter, ger olika nycklar 

vid en standardiserad process. När nycklarna erhålls ökar förståelsen för nuläget och underlättar att 

fler mätningar kan genomföras för mer slagkraftigt underlag, det vill säga för att lyckas genomföra 

fler förbättringar i befintlig verksamhet. Standard ska inte begränsas till enbart arbetsuppgiften utan 

bör också ta hänsyn till materialets väg in och ut från processen. Viktigt förutom standard av arbets-

sätt och leverans att dokumentationen är uppdaterad och lättförståelig. Med andra ord skall doku-

mentation i princip innebära att en person från gatan plockas in i verksamheten och förstår direkt 

vad som förväntas att utföras vid angiven arbetsuppgift för att senare kunna bli en del i ett funge-

rande team. Standardisering ger upphov till att identifiera och kartlägga variationer i befintlig pro-

cess. (Goldsby & Martichenko, 2005) 

2.2 Sex Sigma 

Amerikanska företaget Motorola hade under 1970-talet stora kvalitetsproblem på många av företa-

gets produkter. Antalet missnöjda kunder växte och lönsamheten försämrades drastiskt. Konsekven-

sen blev att kvalitet blev företagets högsta prioriteringsfråga och i alla led inom företaget skulle kun-

dens behov sättas i centrum (Sörqvist & Höglund, 2017). 1987 lanserade Motorola för globala aktörer 

det strategiska initiativet Sex Sigma för att tydligt kunna visa produkt och processvariationer. Från 

1995 var Sex Sigma ett väletablerat förbättringskoncept på många olika globala företag. (Magnusson, 

Kroslid & Bergman, 2003) 

Sex Sigma används fortlöpande för förbättringar av en organisations process eller produkt. Konceptet 

är ett problemlösningsförfarande som baseras på faktabaserat underlag utifrån statistiska analyser 
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för att analytiskt och systematiskt genomgås vid framtagning av åtgärder. Sex Sigma kombinerar 

tydlig problemlösningsmetodik med effektfulla förbättringsverktyg, i och med det erhålls goda förut-

sättningar för att lösa komplexa problem. (Sörqvist & Höglund, 2017)  

Många företag och organisationer använder flera olika förbättringskoncept, t.ex. Lean och Kaizen, 

tillsammans med Sex Sigma. Egna tolkningar och utvecklingar av olika förbättringsprogram är också 

vanligt förekommande. Begärs omfattande datainsamling tillsammans med avancerade analyser 

utifrån statistiska metodiker väljer många verksamheter att jobba efter konceptet Sex Sigma. 

(Sörqvist & Höglund, 2017)   

Om Sex Sigma skall användas framgångsrikt vid förbättringsarbete efterfrågas fokus på fem grund-

läggande fundament:  

 Fokus på variationer, förstå och reducera variationen.  

 Fokus på kunder, förbättring skall ske efter kundens behov och förväntning. 

 Fokus på processer, måste förstå inriktning och vad som är bakomliggande i processen. 

 Fokus på kroniska problem, identifiera och lösa kroniska problem. 

 Fokus på resultat, starkt fokus för att uppnå mätbara resultat. (Sörqvist & Höglund, 2017)  

En av Sex Sigmas framgångsnycklar är att begränsa variationen baserad på mätningar. Kontinuerligt 

insamlad data över tid på en produkt eller process hjälper till att hitta avvikelser och variationer. När 

variation i processen förekommer finns anledning att starta ett förbättringsprojekt, supportad av 

förbättringsverktyg och DMAIC-strukturen. Sex Sigma underlättar för faktabaserat beslutsförmåga på 

grund av kritisk granskning av viktiga punkter på en avancerad nivå gällande variationer i tjänster 

eller varor. (Magnusson et al. 2003) 

2.2.1 DMAIC 

DMAIC (define-measure-analyze-improve-control eller på svenska: definiera-mäta-analysera-

förbättra-styra), en metod Sex Sigma har som utgångspunkt för att systematiskt förbättra en process 

eller produkt. Först definieras ett problem för att sedan mätas eftersom uppmätt data ligger till 

grund för tredje steget analys. Med insamlad data och med hjälp av statistiska analyser kan exempel-

vis nuvarande prestanda, cykeltider, maskintillgänglighet, förutsägbarhet och resursutnyttjande ana-

lyseras. Steget efter analys brukar vara att presentera lämpliga förbättringsförslag. Efter att bästa 

förbättringsförslag förverkligats måste en standard skapas för hur uppföljning skall ske för att föräd-

lingen skall vinna kraft långsiktigt. (Magnusson et al. 2003)  

Definiera 

Att underlätta problemlösandet och bidra till att bättre lösningsalternativ presenteras uppnås om 

god förståelse för vad aktuellt problem och dess symptom tydligt anges och definieras. Formuleras 

problemet på ett lättbegripligt sätt ökar samsynen och samarbetet kan underlättas bland förbätt-

ringsprojektets medlemmar. Problemformuleringen skall tydligt klargöra vad aktuellt problem omfat-

tar, vad som har inträffat, och betydelsefullt är att spekulationer om orsaker och lösningar undviks 

vid formuleringen. I många verksamheter läggs alldeles för stort fokus på att lösa problemets symp-

tom istället för att identifiera rotorsaken. Om symptom löses istället för rotorsak riskerar lösningen 

att varken uppnå avsedda resultat eller att bli kostnadseffektiva. (Sörqvist & Höglund, 2017) 
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Mäta 

Om organisationer vill lyckas med Sex Sigma har mätfasen stor betydelse. Vid mätfasen inhämtas 

mer uppgifter om problemet, både genom datainsamling och mätning. Ett grundligt och systematiskt 

insamlande av information ökar förutsättningarna för bättre problemlösningsförmåga. Framgångs-

rika och effektiva förbättringsarbeten baseras på verklig fakta och uppgifter om den bakomliggande 

processen till problemet. Genom verklig fakta minskas risken att åtgärder kommer baseras på åsikter 

och subjektiva bedömningar. (Sörqvist & Höglund, 2017)  

Analysera 

Efter mätning ska all data analyseras med syftet att kartlägga rotorsak till uppkommit problem. In-

samlad data skall ge förståelse genom analys för orsaker och faktorer som påverkar utfallet. Målsätt-

ningen är att ge kunskap om orsakssamband för att kunna bestämma lämpliga åtgärder och lösnings-

förslag. (Sörqvist & Höglund, 2017) 

Förbättra 

Efter att analyserad data och orsaker till bakomliggande problem klarlagts finns många olika alterna-

tiva tillvägagångssätt för att hitta bästa åtgärd som ska realiseras (Sörqvist & Höglund, 2017). Skulle 

olika alternativa lösningar förekomma kan exempelvis lönsamhetsberäkningar användas för att be-

sluta vilket förbättringsförslag som är mest lämpligt.  

Förbättringsförslagen kan baseras på följande frågor:  

1 Innebär förbättringsidén en effektivisering? 

2 Är processen mogen för en förbättring? 

3 Är förbättringspotentialen hållbar i längden? 

4 Kommer andra faktorer påverkas av förbättringen? 

5 Hur kan förbättringsförslaget genomföras systematiskt och effektivt? (Magnusson et al. 2003) 

Styra 

Efter att ett framgångsrikt förslag har löst problemet måste organisationen säkerhetsställa att upp-

nådda resultat kommer upprätthållas i framtiden. Om förbättringen kontinuerligt följs upp är sanno-

likheten för att den framgångsrika förbättringen inte faller tillbaka i gamla vanor och beteenden med 

försämrat resultat mindre troligt. Styrfasens syfte är att upprätthålla goda resultat i en organisation 

över lång tid. (Sörqvist & Höglund, 2017) 

Sammanfattning av viktiga punkter att följa vid arbete av DMAIC-strukturen illustreras från figur 2. 
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Definiera Mäta Analysera Förbättra Styra

Upprätta en 
problemformulering.

Bestäm möjlig 
avkastning och 
projektets 
betydelse.

Identifiera kunder 
och deras behov.

Tag fram ett 
övergripande 
flödesschema.

Planera 
projektarbetet.

Bestäm 
informations-
behovet.

Identifiera viktiga 
mått.

Välj mätmetod och 
utforma mätning.

Testa mätmetoden 
och utvärdera 
mätsäkerheten.

Fastställ krav och 
definiera nuläge.

Planera och 
genomför 
mätningen.

Analys av 
variationer.

Analys av flöde.

Standardisera 
processen och 
arbetssättet.

Utforma och planera 
styrningen.

Slutlig uppföljning 
och verifiering.

Slutrapportering och 
överlämnande.

Dela erfarenheter.

Identifiera möjliga 
lösningar.

Välj lösning.

Testa lösningen.

Planera 
genomförandet.

Påverka attityder 
och hantera 
förändrings-
motstånd.

Verifiera resultatet.

 
Figur 2. Delmoment vid arbete med DMAIC-struktur. Inspirerad av Sörqvist & Höglund (2017). 

2.3 Tidsstudie 

Enligt Niebel’s Methods, Standards and Work Design (Freivalds, 2014) är en tidsstudie ett verktyg 

som kan används som underlag för att skapa en tidsstandard vilket möjliggör att processen kan effek-

tiviseras och utvecklas.  

En tidsstandard kan bestämmas utifrån att uppskatta, använda historisk data eller genom att mäta 

ett arbetsmoment. Att uppskatta tidsåtgången har historiskt visat sig att det inte finns någon enskild 

individ, enbart genom att observera arbetssekvensen, som kan uppskatta en rättvis och korrekt be-

dömning av tidsåtgången. Historisk data visar vad jobbet tagit i tid men inte vad det borde ta för att 

utföra arbetssekvensen. Vid historisk data överblickas från att när arbetaren stämplat in på arbetet 

och hur lång tid anställd person tagit på sig innan utstämpling av arbetsorder skett. Forntida data har 

visat sig kunna avvika med upp mot 50 % även om det är samma operatör som utfört samma typ av 

jobb. Mättekniker av arbetsmoment kan ske med hjälp av standard data, förbestämda tidssystem, 

mekaniska eller elektroniska stoppur, tidsformulär eller i form av andra sorters arbetstidsstudier. En 

klockstudie med stoppur kan med dagens teknik utnyttja både mobiltelefoner eller surfplattor. Dess-

utom som komplement kan arbetssekvensen filmas för att se exakt hur operatören utför olika ele-

ment eller för att erhålla ännu mer exakta tider. Mätteknikerna utgår från att en baserad standard 

existerar för att genomföra en given arbetsuppgift med viss åtanke på exempelvis trötthet eller 

andra personliga och oundvikliga förseningar. (Freivalds, 2014) 

Vid utförandet av en tidsstudie krävs att operatören är van vid arbetsmetoden samt följer angiven 

fördefinierad arbetsstandard. Om noggranna tidsstudier realiseras efter given arbetsstandard möjlig-

görs tidsstandarder som kan effektivisera utrustnings- eller resursutnyttjande, leda till metodförbätt-

ringar, utveckla personal eller verktyg samt öka företagets vinst. Skulle en given arbetsstandard sak-

nas eller inte efterföljas föreligger stora risker för avvikelser. Förekommer dåligt genomförda tidsstu-
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dier föreligger risk för högre kostnader, arbetsförskjutning eller att företaget i olika former misslyckas 

eller i värsta fall med påföljd att företaget går i konkurs. (Freivalds, 2014) 

Beslut om hur många cykler som borde observeras vid en tidsstudie har historiskt vållat många dis-

kussioner bland både fackrepresentanter och tidsstudie-observatörer. Ekonomiska perspektiv påver-

kar antalet cykler som är lämpligt att studera i form av längd per cykeltid och att analytikern kräver 

en viss mängd element vid studie. För att tilldelas ett presentabelt medelvärde av tidsstudier re-

kommenderas antalet observationer baserat på cykeltid i minuter enligt tabell 1. Cykeltid betyder 

tiden att genomföra en process från början till slut för att därefter återupprepas igen. (Freivalds, 

2014) 

Tabell 1. Cykeltid i minuter ger rekommenderat antal observationer. Hämtad från Freivalds (2014). 

Observationstillfällen Cykeltid i minuter 

200 0,10 

100 0,25 

60 0,50 

40 0,75 

30 1,00 

20 2,00 

15 2,00 – 5,00 

10 5,00 – 10,00 

8 10,00 – 20,00 

5 20,00 – 40,00 

3 40,00 – längre 

2.3.1 Kontinuerliga metoden 

En klockstudie när stoppuret aldrig nollställs mellan varje element under hela observationstiden be-

nämns kontinuerliga metoden. När ett element är färdigt antecknas aktuell tid medan klockan forts-

ätter att ticka. Gentemot snapback-metoden är en av de största fördelarna med kontinuerliga meto-

den att hela den observerade tiden erhålls. Med andra ord kan operatören eller intressent se att 

ingen tid har försvunnit för alla typer av förhinder eller förseningar har räknats med i tidsstudiefor-

muläret. Det medför att tiden kan överblickas vart den distribuerats och se vart tiden faktiskt för-

svinner iväg på, vilket resulterar i att metoden blir svårare att manipulera. Vid tidsmässigt kortare 

cykeltider passar kontinuerliga metoden bättre men en stor nackdel är att varje enskilt element 

måste räknas ut i efterhand för att få fram individuella tidsåtgången per element. (Freivalds, 2014) 

2.3.2 Snapback-metoden 

Snapback-metoden utgår ifrån att efter varje avslutat element, när tiden har antecknats i tidsstudie-

formuläret, nollställs stoppuret. En fördel med snapback-metoden gentemot kontinuerliga metoden 

är att mindre tid behöver läggas på uträkning. Alla delelement finns efter en utförd tidsstudie vilket 

resulterar i att enbart total cykeltid behöver räknas ut i efterhand. Om element skulle utföras i fel 

ordningsföljd av operatören kan elementet ändå antecknas utan att speciella noteringar behöver ske. 

Efter att varje element i olika cykler noterats kan elementen jämföras mot varandra i olika cykler 

varvid antalet nödvändiga observationer kan bestämmas, finns dock risk att för få cykler observeras. 
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En nackdel med snapback-metoden kan vara tidsförlusten som sker vid nollställning av stoppuret, 

dock med dagens tidtagningsfunktioner blir förlusten ytterst begränsad. En annan negativ del med 

snapback-metoden är svårigheten vid korta cykeltider att hinna med som observatör. Snapback-

metoden fångar inte upp olika avvikelser som sker mellan olika element. Eventuella avvikelser räknas 

i efterhand ut gentemot faktisk tidsåtgång för arbetssekvensen. (Freivalds, 2014)  

Förekommer observatörer som använder sig av både kontinuerliga metoden och snapback-metoden 

beroende på längden av cykeln som skall observeras. Skulle cyklerna vara av längre karaktär föredrar 

observatörerna att använda snapback-metoden och existerar korta cykeltider används med fördel 

kontinuerliga metoden. (Freivalds, 2014) 

2.3.3 Standardtid 

Enligt Freivalds (2014) är innebörden av standardtid ett tempo som kan bibehållas av en erfaren ope-

ratör under en hel arbetsdag, som jobbar efter rätt arbetsmetod utan ansträngning. Innan standard-

tid kan beräknas behöver tidsstudieobservatören ta hänsyn till bland annat prestationsgrad och för-

dröjningar. Vid längre manuella monteringsmoment rekommenderas observatör att bedöma opera-

törens hastighet från moment till moment medan vid korta sekvenser kan hela studien tillges ett 

genomsnitt i operatörens takt. Prestationsbedömning vid element ges bokstaven R och skrivs med 

decimal eller i procent. Syftet med prestationsbedömning är att erhålla en normal tid (NT) genom att 

justera den observerade tiden (OT), se ekvation 1. (Freivalds, 2014) 

   
 (1) 

Innan standardtid (ST) kan räknas ut behövs en formel som tar hänsyn till fördröjningar, se ekvation 2 

(Freivalds, 2014). En fördröjning innebär att det är omöjligt för en människa att bibehålla ett och 

samma tempo under en hel, åtta timmars, arbetsdag. Anställd person kan behöva dricka, utföra per-

sonliga behov, trötthet kan uppstå eller att t.ex. verktyg havererar eller materialavvikelser förekom-

mer. Faktorer som leder till en fördröjning av arbetsprocessen och kan påverka standardtiden. Om 

fördröjningar exempelvis utgör 12 % av observerad tid vid en tidsstudie av ett element, skrivs pro-

centen om till decimaltal.  (Freivalds, 2014)  

  
 (2)  

Enligt Freivalds (2014) består standardtidsdata av ett genomsnitt ifrån flera olika tidsstudier över 

samma moment och av stor vikt ligger att observatören klockar momenten likadant från studie till 

studie. 

2.3.4 Ansvarsfördelning vid tidsstudie 

Vid tidpunkt för utförande av en tidsstudie bör avdelningschef, facklig representant och operatör 

vara informerade för att understödja en smidig studie. En facklig representant kan vara lämplig för 

att utse en kompetent kandidat samt svara på eventuella frågor från operatören. Frågor kan beröra 

allt från tidtagningsteknik, arbetsprestanda eller hur olika avvikelser kommer påverka utfallet. Chef 

eller annan beslutsfattande person på avdelningen ska se till att material finns för att utföra tidsstu-

die på tänkt arbetssekvens och att standard arbetsmetod följs av operatören. Fördel vid val av opera-
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tör är om personen är erfaren av arbetssekvensen och helst kör processen i ett genomsnittsintervall 

eftersom att operatörer som kör genomsnittliga tidsintervall oftast är mest konsekventa och syste-

matiska. Även positivt om utvald operatör gillar sitt jobb, har lätt för samarbete och lyssnar på upp-

maningar från antingen avdelningschef eller tidsstudieobservatör. Operatören ska verifiera att stan-

dard arbetsmetod efterföljs och kan hjälpa observatören att bryta ner arbetssekvensen i olika ele-

ment. Skulle operatören komma med förslag är det viktigt att observatören tar till sig förslagen med 

respekt eftersom att det är operatören som känner till arbetsprocessen bäst och därför kan hjälpa 

företaget att etablera bästa tänkbara standard. Av stor vikt ligger också att operatören jobbar i en 

lugn, normal och stabil arbetstakt och försöker i möjligaste mån undvika avvikelser från arbetsstan-

darden t.ex. låter bli att ta onödiga steg. Observatören bör vara noggrann, tålmodig, ärlig och möta 

olika berörda parter med en god, vänlig ton. (Freivalds, 2014) 

2.4 Ergonomi 

Arbetsmiljöverket kartlägger varje år förhållanden på arbetsplatser för att se till att arbetsmiljölagen 

följs. Undersökningen Arbetsorsakade besvär 2018 gäller perioden januari till april 2018. Utan att 

räkna med arbetsplatsolyckor i statistiken svarade var fjärde person som deltagit i undersökningen 

att de haft eller har besvär som en konsekvens av arbetet. Vanligaste orsaken, 65 % av människorna 

som svarat ja på att de haft bekymmer angav, för hög arbetsbelastning som främsta anledning. Andra 

sorters besvär kunde bero på bland annat påfrestande arbetsställningar eller tung manuell hantering. 

Bland besvären, oavsett åldersgrupp eller kön, angavs trötthet som främsta besväret men också vi-

sade statistiken att fysisk smärta eller värk var vanligt förekommande. (Arbetsmiljöverket, 2018) 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi (AFS 2012:2) syftar till att upplysa arbetsgi-

vare om utformning av arbetsplatser och arbetsuppgifter på ett säkert sätt gällande belastning och 

hälsa, gynnsam för människans kropp. Bland annat föreligger manuella arbetsuppgifter med repeti-

tiva moment som en större ergonomisk säkerhetsrisk i form av muskelbelastningar eller onödigt ut-

tröttande för arbetstagaren. En mängd kombinerade faktorer skall beaktas när arbetsplatser utfor-

mas och till exempel vid monteringsstationer kan arbetsgivaren särskilt betrakta:  

 Tunga lyft.  

 Om detaljerna är svåra att greppa/hantera. 

 Om icke ergonomiska arbetsställningar förekommer.   

 Föreligger risk för skada i form av kontakt med föremål. (AFS 2012:2) 

För att uppskatta risker för ohälsa ska arbetsgivaren, allra helst vid planeringsstadiet, fundera över 

belastningsdosen med andra ord hur mycket som skall produceras, hur tungt arbetet är och hur 

länge arbetaren kommer att jobba med momentet. Hjälpmedel, exempelvis vid användning av tek-

nisk utrustning, skall förhindra att arbetaren utför arbete ovanför axelhöjd eller under knähöjd samt 

belastar ryggen. Kan inte tekniska hjälpmedel underlätta utsatta arbetsuppgifter har arbetsgivaren 

skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra att arbetaren skadas eller får utslitningsbesvär t.ex. 

genom arbetsväxling, ergonomiska utbildningar eller tillåtna pauser. (AFS 2012:2) 

Maskiner, exempelvis olika skruvdragare eller borrmaskiner, som är vanligt förekommande i en mon-

tering kan leda till vibrationsskador. Lämpliga åtgärder kan vara exempelvis: maskiner som vibrerar 

minsta möjligt och är viktmässigt lätta, passar både höger- och vänsterhänta, arbetsmomentet före-
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kommer i en naturlig arbetsställning som inte sker i ett dolt utrymme eller att apparaten passar olika 

storlekar på arbetstagares händer. (AFS 2012:2) 

2.5 Produktionstekniska metoder 

Tillverkning av material, detaljer, komponenter med resurseffektiva metoder är syftet med produkt-

ionsteknik. Under rubriken sammanställs kortfattat olika arbetsmetoder och verktyg som kan bidra 

till förbättring av en befintlig process. 

2.5.1 5S 

5S, ett klassiskt förbättringsverktyg vid arbete med ständiga förbättringar som skall bidra till att 

teamwork förstärks och slöseri elimineras. 5S består av sortera, strukturera, städa, standardisera och 

skapa vana. Med andra ord betyder 5S att det skapas ordning och reda på arbetsplatsen som konti-

nuerligt kontrolleras och efterföljs, likt ett kretslopp se figur 3. Det sista S:et, skapa vana, utgör oftast 

avgörande faktor för om ett företag eller organisation lyckas främja ett fungerande 5S-arbete. (Liker, 

2009) 

Se till

Standardisera Städa

Sortera

Strukturera

 

Figur 3. 5S som ett kretslopp. 

Sortera betyder att verktyg och redskap som sällan eller aldrig används skall märkas och förflyttas 

utanför arbetsplatsen. Strukturera innebär att verktyg eller redskap som används vid arbetsstationen 

skall organiseras med en uppmärkt given plats, underlättar för arbetaren att veta vart verktyget skall 

placeras efter användning. Vid strukturering bör verktyg eller redskap placeras efter användning t.ex. 

om ett verktyg används ofta ska det placeras närmare arbetsplatsen gentemot ett mindre förekom-

mande använt verktyg. (Liker, 2009) 

Steget städa är förvisso att städa fast i en mer kontrollerad form. Det betyder att operatören kontrol-

lerar arbetsplatsen och om exempelvis verktyg är tillbakalagda på fel plats skall verktyg flyttas till 

korrekt, uppmärkt plats. Operatören letar efter avvikelser och uppmärksammas en avvikelse ska ope-

ratören fråga sig själv eller andra varför exempelvis en oljefläck har påträffats. (Bicheno, Holweg, 

Anhede & Hillberg, 2013) 

Standardisera innebär att de första tre S:en upprätthålls genom att exempelvis skapa regler för att 

visuellt kontrollera arbetsplatsen. Skapa vana genomförs efter att företags- eller avdelningsledningen 

regelbundet kontrollerar att ordningen upprätthålls i företaget gällande de fyra andra stegen i 5S. 

(Liker, 2009) 
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Enligt Ny verktygslåda för Lean (Bicheno et al. 2013) är grunden för standardiserat arbete att 5S upp-

rätthålls och ibland kan syftet med 5S vara samma sak som standardiserat arbete. 

2.5.2 Spagettidiagram 

Spagettidiagram redovisar rörelser eller transporter i ett flöde med målsättning att ta bort onödiga 

arbetsmoment. Det som krävs för att genomföra ett spagettidiagram är en utskriven eller skapad 

layout över arbetsplatsen och en penna för att visa exempelvis hur arbetaren rör sig vid en omställ-

ning. En dåligt utformad layout exponeras ofta ganska snart efter att kartläggning påbörjats. Efter att 

alla förflyttningar eller transporter av intressant produkt, medarbetare, maskin har angetts kan läng-

den beräknas eller uppskattas. I många fall används samlad distans för att chocka medarbetare i hur 

långt exempelvis en omställning är i distans. Spagettidiagram illustrerar geografiskt hur en tydlig lay-

out borde utformas. (Bicheno et al. 2013) 

2.5.3 Genchi genbutsu och Gemba 

Enligt The Toyota Way (Liker, 2009) handlar Genchi genbutsu om att fånga potentialen i en process 

med hjälp av fysisk närvaro kring aktiviteten. På svenska betyder det japanska uttrycket Genchi gen-

butsu "Gå och se” och syftet är att förstå inre och yttre händelser, detaljer som kan påverka utfallet 

vid ett arbetsmoment. När Genchi genbutsu används är inte framgångsnyckeln att ta reda på vad och 

hur ett arbetsmoment genomförs utan att studera vad som inträffar i anslutning till arbetsplatsen. 

(Liker, 2009) 

Gemba är västerländska översättningen av Genchi genbutsu och betyder att om en person söker 

fakta ska personen gå till aktiviteten för att se med egna ögon. Anledningen är att operatörerna bäst 

kan verksamheten och bör driva förbättringsarbete och lösa problem på fabriksgolvet istället för att 

förbättringar sker på ett avlägset kontor. (Bicheno et al. 2013) 

Genom reflekterande observation, begrundar det som sker framför ens ögon, är det viktigt att ifråga-

sätta det som sker, exempelvis vad rotorsak till problemet är, samt fundera över hur det fungerar 

eller hur förbättring kan ske (Jansson & Ljung, 2011).  

2.5.4 7+1 Slöseri 

7+1 slöseri består av defekter, lager, överarbete, transporter, rörelser, väntan, överproduktion och 

outnyttjad kreativitet. Från början var 7+1 slöserier framtaget för att passa tillverkande organisation-

er men finns numera även i exempelvis serviceyrken (Bicheno et al. 2013). Ett slöseri enligt Liker 

(2009) är något som inte kunden är villig att betala för eftersom inget extra värde adderas till produk-

ten och ett slöseri döljer ofta gömda problem. 

Plus 1 eller åttonde slöseriet är outnyttjad kreativitet, vilket innebär att företaget inte tillvaratar 

medarbetares tankar och idéer. Bemöts inte personalen med respekt för idéer och förslag föreligger 

risk i att medarbetarna kommer sluta engagera sig i arbetet kring ständiga förbättringar. (Bicheno et 

al. 2013) 

Slöseriet med defekter innebär att vid tillverkning skall företaget försöka att producera produkter 

som inte kräver justering eftersom reparationer, omarbetningar, kassationer och kontroll är tidsinef-

fektivt och resurskrävande. (Liker, 2009) 
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Enligt Ny verktygslåda för Lean (Bicheno et al. 2013) bör slöseriet med lager undvikas eftersom det 

bidrar till längre ledtider och större sannolikhet för kvalitetsproblem på produkterna. Vid stora lager 

undangöms problem med bland annat dålig produktionsplanering, sena leveranser från underleve-

rantörer och att maskinparker har långa omställningstider (Liker, 2019). 

Svinn med en felaktig process eller att överarbetning av produkten förekommer innebär till exempel 

att produkten ges högre kvalitet än vad kunden efterfrågar. Slöseriet frambringar onödiga arbets-

moment och felaktigheter i processen. (Liker, 2009) 

Slöseriet vid transporter handlar om att kunden inte är villig att betala för att produkter enbart flytt-

tas runtomkring. Materialhantering utgör oftast en ökad risk för att någon eller något skadas eller 

slits vilket kan komma att påverka kvalitet eller produktivitet. (Bicheno et al. 2013) 

The Toyota Way (Liker, 2009) beskriver slöseriet med onödiga rörelser som att alla överflödiga rörel-

ser vid ett arbetsmoment är ineffektivt. Exempelvis att sträcka sig, gå eller att lägga ifrån sig verktyg 

och komponenter i princip aldrig höjer produktens värde. 

Väntan kan vara allt från att operatören väntar på en automatisk maskin till att materialbrist råder 

(Liker, 2009). Om inte operatören utför arbete, exempelvis väntar på en process, kan tiden användas 

effektivare till exempel att operatören jobbar med förbättringsarbete (Bicheno et al. 2013). 

Värsta ansedda slöseriet är överproduktion eftersom det grundlägger förutsättningar för andra pro-

blem. Om tillverkning sker för tidigt, i för stor kvantitet eller för säkerhets skull orsakas ett mindre 

smidigt flöde. Överproduktion kan bland annat leda till större lager, mer transporter, omarbetning, 

defekta produkter och längre ledtider. (Bicheno et al. 2013) 

2.5.5 Ishikawadiagram 

Enligt Sörqvist (2004), är ett känt förbättringsverktyg inom en mängd olika organisationer Ishika-

wadiagrammet eller också känt som fiskbensdiagram. Genom nedbrytning av ett problem i olika ka-

tegorier kan olika orsaker till dilemmat listas, vilket medför att diagrammet enkelt och lättförklarligt 

illustrerar källor till uppkommit bekymmer. Ett smidigt tillvägagångssätt vid arbete med Ishikawadia-

gram kan vara: 

1. Klarlägg vad bekymret är och förklara problemsituationen för inblandade personer på ett pe-

dagogiskt, lättförståeligt vis.  

2. Skapa fiskbensdiagrammet genom att antingen jobba med orsaker till en kategori i taget eller 

att lista alla möjliga motiv, oberoende av kategori direkt vid åtanke. Oftast kartläggs huvud-

orsaker, vilket kan vara lämplig rubriksättning i diagrammet, innan delorsaker. Delorsaker 

kan vara en efterföljd av andra orsaker. 

3. Låt diagrammet vila en stund för att sedan på nytt angripa om ytterligare orsaker förekom-

mer. Efter att eventuellt fler källor har listats bör slutgiltig version av fiskbensdiagrammet 

uppritas och formuleras på ett lättförståeligt och tydligt förfarande. 

4. Efter att slutgiltig version är färdigställd görs analys med målsättning att identifiera huvudor-

sak till problemet och vad som fördelaktigas ska genomföras för att åtgärda problemet. 

(Sörqvist, 2004) 

Ett effektivt tips, enligt Sörqvist (2004), till personer och organisationer som avser att använda fisk-

bensdiagram som förbättringsverktyg, är att bland projektdeltagande medlemmar hålla brainstor-
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ming. Tekniken används för att frambringa idéer bland en grupp individer, kring ett förutbestämt 

tema eller problem. Av stor vikt ligger att syftet med brainstorming är klarlagt innan aktuell fråge-

ställning berörs samt att problemet tydligt är definierat. Brainstorming underlättar identifiering av 

delorsaker och avsikten är inte att kritiskt bedöma en persons idéer utan istället kunna spinna vidare 

på deltagarnas erfarenheter och visioner kring problemet. Efter en session med brainstorming bör en 

mängd idéer och förslag existera som kan utvärderas och eventuellt vidareutvecklas och sammanstäl-

las i ett fiskbensdiagram eller träddiagram. (Sörqvist, 2004)     

Träddiagram är en snarlik variant av Ishikawadiagram och största skillnaden är att träddiagrammet, i 

vissa situationer, passar bättre om problemet erfordrar en högre nedbrytningsnivå. Både träddia-

gram och fiskbensdiagram används som förbättringsverktyg vid orsaksnedbrytning och ger stöd vid 

planering vid genomförande av passande åtgärder. Allt eftersom ett träddiagram växer i storlek kan 

förståelsen runt problemet öka bland projektets deltagare och motiv som till en början inte var syn-

liga kommer upp till ytan. (Sörqvist, 2004) 

2.5.6 PICK-Chart 

PICK-chart är ett diagram som kan användas för att prioritera förbättringsförslag, se figur 4. PICK står 

för Possible, Implement, Challenge och Kill, svenska översättningen är möjlig, genomför, utmana eller 

avfärda. Diagrammet utgår från bedömning avseende effekt, exempelvis på verksamhetens mål, i 

relation till insats som krävs för att genomföra åtgärden, exempelvis tid eller pengar. Förslag som ska 

prioriteras, störst effekt till lägst insats, hamnar i rutan genomför. Förslag inprickade i avfärda erhål-

ler lägst prioritering och bör många gånger avfärdas. Utmana-rutan innebär förslag som eventuellt 

ska drivas i ett eget projekt eftersom att åtgärderna kan kräva mycket tid och resurser. (Petersson et 

al. 2015) 

 

Figur 4. PICK-Chart. Tolkad från Petersson et al. (2015). 

2.6 Hållbar utveckling 

En av de kändaste definitionerna av hållbar utveckling kommer från FN-dokumentet Our common 

future (FN, 1987) som utgavs efter Brundtlandkommissionen 1987: 

“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

En annan känd begreppsförklaring av vad hållbar utveckling innebär är: “att naturkapitalet inte får 

minska över tiden”. Kortfattat betyder det att människan skall sköta om resurser i den grad att en 

hållbar avkastning på tjänster och varor kan försäkras. Sköta om resurser kan exempelvis vara att 
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utnyttja bättre tillvägagångssätt i jordbruket för att få ut mer produktion till lägre miljöpåverkan. Av 

stor vikt ligger dessutom att avfallet är under kontroll, exempelvis hantering av olika gifter i natur-

bruket. Om mänskligheten tullar på icke-förnyelsebara naturresurser ska detta ersättas med hjälp av 

effektivare och smartare teknik. (Gulliksson & Holmgren, 2015) 

Social Ekonomi

Miljö

Hållbar 

utveckling

 

Figur 5. Hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling handlar om ett samarbete mellan miljön, sociala förhållanden och ekonomi, se 

figur 5. Avgörande för social hållbarhet är att långsiktigt ta tillvara på grundläggande mänskliga rät-

tigheter. Till social hållbarhet ingår bland annat makt, rättvisa och rättigheter för den enskilda indivi-

den oavsett vart på planeten människan upprätthåller sig. Miljön eller ekologisk hållbarhet omfattar 

allting gällande jordens ekosystem. En hållbar utveckling avseende ekologisk hållbarhet handlar om 

att tillgodose och hushålla jordens resurser på ett sådant förfarande att även kommande generation-

er kan använda tillgångarna bekymmersfritt. Ekonomisk hållbarhet handlar om att ekonomisk tillväxt 

inte får påverka social eller ekologisk hållbarhet negativt t.ex. genom att naturresurser fråntas män-

niskor som leder till fattigdom i området. (KTH, 2018) 

En viktig faktor som inte får glömmas av vid arbete med hållbarhet är att en förbättring av en viss 

situation kan leda till påverkan någon annanstans, i värsta fall till en försämring som utgör mer skada 

än innan förbättring. Till exempel om fler människor skulle börja cykla till jobb och skola, istället för 

att ta bilen, kommer mer mat att behöva framställas. (Gulliksson & Holmgren, 2015) 

Industrisamhällets påverkan på miljön innebär att råvaror och energi utnyttjas och tär på naturresur-

ser för att kortsiktigt användas i aktiviteter som förhöjer människors levnadsstandard vilket lett fram 

till massproduktion (Persson, Persson, Nihlgård & Bramryd, 2010). I mitten och slutet av 1800-talet la 

mänskligheten grundstenarna för mycket av dagens ingenjörskonst. Teknikutvecklingen accelererar 

eftersom att mänskligheten kontinuerligt löser nya svårigheter med hjälp av nya material, tekniker 

och uppfinningar. Hela jorden är som ett jätteexperiment under kraftig tidspress för mångfalden. 

Löser inte jordens befolkning många av problemen inom en snar framtid kommer konsekvenserna att 

bli ödesdigra och frågan är hur stor förändring kan mänskligheten ha råd att hantera. (Gulliksson & 

Holmgren, 2015) 
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3 Empiri 

I empiridelen beskrivs hur arbetet för att kartlägga nuläget har genomförts och vilka metoder som 

har använts vid studien för att erhålla underlag för en analys vid montage av produkten 2m lant-

bruksgrop. 

3.1 Produkt och område 

Viktig information är bland annat att när en 2m lantbruksgrop är sammansatt placeras produkten på 

en EU-pall. En full EU-pall består av fyra stycken lantbruksgropar och placeras två gånger två på pal-

len (två stycken nertill och två stycken ovanpå). För att kunna placera två stycken lantbruksgropar 

ovanpå varandra används en specialsnickrad träkloss som sätts mellan tak och transportsektion, figur 

6. En annan träkloss som kommer nämnas framöver i rapporten är också en specialkloss men an-

vänds istället vid montage av kapacitetsbotten och mellanbotten, se figur 7. 

 

Figur 6. Träkloss för pallplacering. 

 

Figur 7. Träkloss för montage. 

Projektets praktiska moment genomförs i monteringsavdelningen och begränsas till två arbetsstat-

ioner som vanligtvis är sammansättningsplats för 2m lantbruksgrop, se figur 8. Arbetsplatserna be-

står av ett arbetsbord (M11 eller M12) med verktygstavla (V) samt ett lyftbord format som ett kantigt 

U. Arbetsborden är placeringsplats för diverse skruvar och muttrar förvarade i lådor (S), en låda per 

artikelnummer, som används vid ett flertal olika montage av en mängd varierande produkter. På 

verktygstavlan återfinns diverse hylsor, blocknycklar, tänger och andra verktyg som behövs vid olika 

montage. Lyftbordet är platsen som montören arbetar runt vid sammansättning av artiklar och en 

produkt skruvas ihop fullständigt på ett och samma lyftbord. Mellan M11 och M12 finns en 

kran/travers som används när detaljer behöver lyftas eftersom att majoriteten produkter är i galvani-

serad plåt vilket skapar mycket tyngd när flera detaljer sätts samman. Material kommer in i monte-

ringsavdelningen i EU-pallar och i mån av lediga bockar placeras pallen på en bock för att montören 

ska slippa att böja sig när komponenter plockas ut ur olika pallar. 
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Figur 8. Arbetsplatsens utformning. 

3.2 Tillvägagångssätt 

Projektet utförs genom att följa DMAIC-strukturen för att uppnå syftet och för att lyckas med mål-

sättningen. Frågeställningen till problemet utgick ifrån att hitta rotorsaker till tidsvariation för att 

kunna frambringa lämpligt lösningsförslag men kräver ett avgränsat examensarbete. Projektet be-

gränsas till monteringsavdelningen på Skandia Elevator. Arbetet omfattar inte omställningstid, kost-

nadsberäkningar och tidsstudien begränsas till kartläggning av varför spridning av tid förekommer vid 

montagesekvens. Som underlag för att kunna genomföra projektet och kartlägga nuläget används 

teoretisk kunskap vid det praktiska genomförandet. 

3.2.1 Statistiska beräkningar 

Historisk data finns för det mesta insamlat i ett datasystem, men många gånger behöver det valide-

ras med verkligheten för att säkerhetsställa att statistiken är pålitlig. Oftast är data insamlad i en stor 

utsträckning men för att leda exempelvis ett projekt i rätt riktning behöver det filtreras för att kor-

rekt data ska kunna behandlas. (Montgomery, 2013) 

Statistiska beräkningar innebär i examensarbetet att data samlas in från företagets affärsprogram, 

Monitor, som skrivs över till ett Exceldokument kopplat till analysverktyget Minitab. Programmet 

Monitor används av företaget till bland annat in- och utstämplingar av arbetsorder. Detta betyder att 

företaget erhåller en stor mängd historisk data gällande t.ex. omställningstid och vad processen tagit 

i produktionstid. Utstämpling av en pall kan ske antingen genom en delrapportering eller genom att 

arbetstagaren byter arbetsuppgift och rapporterar antalet tillverkade detaljer. Skillnaden på delrap-

portering och byte av arbetsuppgift är att vid en delrapportering finns oftast fler komponenter på 

samma arbetsorder kvar att montera men att aktuell pall är full med material vilket innebär att mon-

tören fortfarande är inne på arbetet efter delrapportering skett men med färre detaljer kvar att mon-

tera på arbetsordern. Vid byte av arbetsuppgift byter montör arbete till antingen en ny arbetsorder 

eller till indirekt arbete exempelvis städning, LEAN-arbete eller möte.  

För att kunna analysera historisk data koppas tillverkningsloggen från Monitor till ett Exceldokument 

varpå filtrering lätt kan ske för att ta bort information som inte är relevant. Efter filtrering klistras 

relevant information in i Minitab och en mängd olika diagram kan skapas med ännu fler filtrerings-
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möjligheter. Eftersom att historisk data klistras in i Minitab sparas mycket tid när företaget vill analy-

sera olika processer och kan användas som ett tydligt underlag för att bevisa faktisk tidsåtgång vid ett 

arbetsmoment. Statistiken från Monitor ger ett fundament för när nya förbättringsprojekt ska inle-

das samt att statistiken ger ansenligt diskussionsunderlag. 

3.2.2 Observationer och intervjuer 

Genom att observera arbetsmoment och intervjua personal erhålls detaljerad insikt för monterings-

processen vid 2m lantbruksgrop. Intervjuer med olika montörer ger förståelse till både hur varje en-

skild montör utför arbetssekvens samt montörens åsikter och tankar kring vad som kan orsaka tids-

variationer. Intervju ska ske med 3-5 anställda som varit involverade i monteringsprocessen under 

senaste året för att personens minne ska vara relativt fräscht om hur montage utförs.  

Observationer av arbetsmomentet uppmärksammar vilka aktiviteter och rörelsemönster som sker 

när montör arbetar med en arbetsorder. Detta resulterar till bland annat att mindre lämpliga ergo-

nomiska faktorer kan uppfångas. Med hjälp av observation kan frågor till intervjuer lättare tas fram 

och observation ska ske enligt Genchi genbutsu, med andra ord vid arbetsstationen. Genom kombi-

nation av både observationer och intervjuer kan avvikelser mellan olika montörers arbetssätt identi-

fieras och slöseri kan upptäckas. Observationer leder dessutom till att montagesekvensen kan stude-

ras i detalj vilket medför att värdeskapande, icke värdeskapande och nödvändiga men icke vär-

deskapande aktiviteter ska dokumenteras. 

3.2.3 Tidsstudier 

Av tillverkningstiden kartläggs tidsvariation i projektet genom klockstudier på minst åtta olika ar-

betsmoment. Klockstudierna sker med både snapback-metoden och kontinuerliga metoden. Snap-

back sker vid tidtagning utav varje enskilt moment för att montören ibland utför monteringsordning-

en annorlunda. Om detaljnivån är noggrannare, exempelvis för att redogöra värdeskapande element, 

nyttjas kontinuerliga metoden eftersom att tidtagarfunktionen inte behöver nollställas. För att sä-

kerhetsställa ett representativt, tillförlitligt resultat ska fler än enbart en montör observeras under 

tidsstudien, resultatet från båda klockmetoderna jämförs och antalet observationer bestäms efter 

cykeltid utifrån en tabell från Freivalds (2014). Tidtagningen sker från att anställd stämplar in på ar-

betsorder tills att en pall rapporteras som färdig.  

Montage vid 2m lantbruksgrop saknar standardtid och beredningen har enbart uppskattad tillverk-

ningstid att utgå efter. En standardtid bidrar till lättare produktionsplanering i monteringsavdelning-

en och tidsstudierna ska därför leda fram till ett standardunderlag.  

3.2.4 Spagettidiagram 

Outputen från diagrammet illustrerar om befintlig produktionslayout är lämpad för arbetsuppgiften 

eller om en layoutförändring måste ske och uppvisar tillika vilka aktiviteter som skapar värde på pro-

dukten.  Framtagandet av två spagettidiagram redogjorde för icke värdeskapande förflyttningar rela-

terat till hämtning av material och till montagesekvensen runt lyftbordet. 
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3.2.5 Analys av faktorer 

Lämpliga åtgärder antecknas under arbetets gång men först efter att analysfasen i DMAIC-strukturen 

är genomförd presenteras lämpliga förslag. Vid analys kommer ett träddiagram exponera möjliga 

faktorer som påverkar spridningstiden samt distans beräknas utifrån spagettidiagram. 

3.3 Resultat  

Under resultat indelat efter underrubriker listas hur nuläget ser ut på Skandia Elevator. Resultatet att 

definiera nuläget är steg två i DMAIC, d.v.s. när ett problem ska mätas. 

3.3.1 Statistiska beräkningar 

Antalet olika produkter efter del- eller komplett montage som lämnar monteringsavdelningen på 

Skandia Elevator är ca 2200 produkter.  

Statistiken från Monitor baseras på helåret 2018 och totalt hade 273 stycken 2m lantbruksgropar 

monterats av 13 anställda varav fastanställda bestod av 8 montörer. Vanligaste storlek på batch är 12 

eller 24 stycken 2m lantbruksgropar per arbetsorder. 

 

Figur 9. Genomsnitt cykeltid lantbruksgrop, statistik från Minitab. 

Observera att figur 9 påvisar tidsåtgång för genomsnitts cykeltid per batch, inklusive alla tänkbara 

avbrott och avvikelser som inträffat under en arbetsorder. Röda kvadrater i figuren är data som mest 

troligt beror på att montör har gjort någon form av felaktig utstämpling av färdig pall till exempel 

glömt att byta jobb eller gått på möte och ingår inte vid uträkning av tidsvariation. Figur 10 redogör 

för hur spridningen ser ut mellan olika montörer. Grå punkt motsvarar en pall uträknad på samma vis 

som vid figur 9 och blå punkt är genomsnittstid för montören. Montörernas anställningsnummer har 

ersatts av OP följt av en siffra. 
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Figur 10. Spridning cykeltid per anställd, statistik från Minitab. 

3.3.2 Observationer och intervjuer 

Monteringsordning 

Aktuellt läge i monteringsavdelningen innefattar knappt någon standard för hur monteringssekven-

sen ska se ut oavsett produktmontage. Mer eller mindre är det montören själv som bestämmer hur 

produktmontage ska utföras och åtdragningsmoment är sällan förekommande på avdelningen utan 

åtdragning sker tills det tar stopp i materialet. På grund av arbetsplatsens utformning kommer detal-

jer in på EU-pallar och placeras vid lyftbordet med ett avstånd på 1-2m till lyftbordet. Sex stycken 

detaljer är osymmetriska, vilket innebär 50 % risk att detaljen monteras i fel riktning. Asymmetriska 

detaljer är, transportsektion grop, takbärare HÖ och VÄ, kapacitetsbotten, mellanbotten och tak. 

Genom indelning av montagesekvensen i olika moment underlättas påpekandet av olika brister eller 

risker som föreligger till grund för tidsvariation. Momenten indelades följande:  

- Stämpla in 

- Förberedelser innan 

- Transportsektion grop med stödfot och skarvplåt 

- Takbärare 

- Kapacitetsbotten med mellanbotten 

- Tak med skarvtak och bultpåse 

- Lastning på pall  

- Bandning och utstämpling 

Påverkande faktor vid stämpla in är antalet andra montörer som upprätthåller sig vid monteringens 

enda instämplingsdator. Exempelvis vid tidsstudie nummer två vistades andra montörer framför i kö 

till datorn och tidsåtgången blir längre för momentet. Förberedelser innan omfattar t.ex. att pall för 

att lägga färdiga lantbruksgropar på hämtas, att rätt skruvar, muttrar och verktyg framplockas samt 
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om oordning existerar på arbetsbänken att anställd städar undan. Montören hämtar träklossar för 

pallplacering ute på lagret. Ibland förekommer att arbetstagaren måste flytta pallar med material 

eftersom en viss detalj har tagit slut och kräver påfyllning. Montörerna påpekar att emellanåt är 

tidsåtgången hög dels för att hitta en truckförare och framförallt att trucken måste hinna med att 

köra in nytt material.  

Detaljer lyfts från EU-pall till lyftbord och grunden för lantbruksgrop är transportsektion grop. Bero-

ende på montör placeras gropen antingen som ett U eller som ett uppochned vänt U. Svårighet finns 

i båda monteringssätten, antingen genom att montör måste hålla i detaljer samtidigt som skruvar ska 

äntras eller om montage sker uppochner att montören ”kramar” sektionen på ett icke ergonomiskt 

förfarande. Fyra stycken stödfötter och ett exemplar skarvplåt gropsektion hämtas. Skarvplåten fästs 

i ytterposition på änden av transportsektionen, änden som har längst avstånd till nästkommande 

skruvhål. Genom mätning av avstånd på sektionen kan montör säkerhetsställa att rätt ände väljs. Om 

transportsektion grop ligger blandad på pallen är risken påtagligare för att skarvplåten monteras åt 

fel riktning. Uppmärksammas inte att skarvplåten monterats fel kan flera monteringssteg inträffa 

innan upptäckt vilket i värsta fall kan betyda att alla detaljer måste demonteras innan montage åter 

kan förverkligas. Efter skarvplåten monteras stödfötterna antingen med en förlängare på mutter-

knacken, om montage sker på sektion som ett uppochnervänt U, eller med en insexhylsa om mon-

tage sker som ett vanligt U. Har montage skett uppochner roteras sektionen, stödfötterna ska peka 

nedåt vid efterföljande steg. 

Fem exemplar av vänster och lika många höger takbärare avhämtas. Vinkeln nertill mot sektionen på 

takbärarna installeras i samma riktning som skarvplåten. På ritningen framgår varken vilken sida som 

är till för montage av skarvplåt eller riktning på takbärarna. Med andra ord vet montörerna riktning 

genom upplärning/erfarenhet men för nya montörer som aldrig skruvat detaljen gäller att informat-

ionen framlyfts hur montage ska ske. Varje takbärare likväl som stödfötter monteras genom två 

stycken försänkta insexskruvar tillsammans med två stycken räfflade muttrar, skruvarna på insidan 

och muttrarna på utsidan av gropen.  

Vid nästkommande moment placeras två stycken träklossar för montage av kapacitets- och mellan-

botten inuti transportsektionen. I värsta fall uppmärksammar montören i detta skedde att skarvplå-

ten har monterats i fel ände eller om takbärarna är felvända. Olika montörer utför varierande förfa-

randet vid iläggning av kapacitets- och mellanbotten. En del montörer lyfter i kapacitetsbotten direkt 

i transportsektionen, placerad på träklossarna, och lyfter i mellanbotten i kapacitetsbotten. Alterna-

tivt placeras kapacitetsbotten på lyftbordet för att hämta och lyfta i mellanbotten i kapacitetsbotten 

och slutligen lyfter i båda bottnarna samtidigt. Om anställd av misstag pressar ner mellanbotten på 

fel ställe i kapacitetsbotten och missar de försänkta skruvhålen eller lägger bottnarna åt fel håll upp-

står ett tidskrävande moment med att ta isär bottnarna, komponenterna nyper fast i varandra. Bägge 

bottnarna fästs genom en skruv och mutter igenom varje takbärare och en vinkeldragare används för 

åtdragning. Önskvärt från montörernas sida att kunna byta bort vinkeldragaren eftersom att draga-

ren både vibrerar kraftigt, väsnas mycket och att en viss klämrisk uppstår vid användning. Innan näst-

kommande moment tas träklossarna bort. 

Efter att bottnarna är på plats återstår att montera tak, skarvtak och bultpåse. Taket placeras på tak-

bärarna och sammansätts med skruvar i förgängade skruvhål. Skarvtaket fästs på samma sida som 

skarvplåten. Bultpåsen fastsätts genom att hämta ett buntband på samma sida som skarvplåten. Det 
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saknas en given plats för buntband vid M11-M12 vilket kan medföra att tid kan åtgå för montören att 

leta efter buntband.  

När bultpåsen är fastsatt hämtar montören travers och lämpligt lyftredskap och förflyttar hela lant-

bruksgropen från lyftbord till EU-pall, anställd riskerar dock att behöva vänta på att travers ska bli 

ledig eller att avlägga tid för att hämta rätt lyftredskap. Om anställd inte hämtade pall under momen-

tet förberedelser kan EU-pall samt reglar behöva avhämtas. Reglarna förläggs ovanpå EU-pallen för 

att lantbruksgropen skall kunna placeras stadigt. Två stycken reglar tillrättaläggs på andra lagret efter 

att två exemplar av träkloss för pallplacering lagts på taket på lantbruksgrop. Justera lantbruksgro-

parnas placering är vanligt förekommande eftersom att det underlättar logistikavdelningens hante-

ring av pallen.  

Observation och intervju 

I bilaga 1 återfinns intervjufrågor som ställts till fyra erfarna montörer. Diverse faktorer som sällan 

inträffar men som skedde under aktuell observation/tidsstudie och borde upplysas var bland annat: 

 Under tidsstudie 1 gängade inloppet på vinkeldragaren upp sig och tog några sekunder att 

gänga tillbaka.  

 Vid tidsstudie 2 hade logistikavdelningen placerat två stycken pallar ovanpå varandra vilket 

medförde att några extra sekunder passerade vid varje cykel när skarvplåt gropsektion skulle 

plockas fram.  

 Det förekom under tidsstudie 2 att montören placerade mellanbotten åt fel håll i kapacitets-

botten med konsekvens att ett antal sekunder passerade innan anställd lyckats demontera 

mellanbotten från kapacitetsbotten.  

 Saknas en given plats för placering av buntband samt att arbetstagaren kan få lägga tid och 

energi på att leta efter insexhylsa. 

 Muttrarna verkar inte alltid gå helt på utan kommer ibland halvvägs för att sedan bara rotera 

utan att åtdras vilket kräver mothåll i form av insexnyckel. 

 Transportsektion grop satt ihop med varandra vid inkörning vilket gör att arbetstagaren 

måste lägga kraft på att få isär sektionerna innan montage kan påbörjas. 

 När arbetaren tappar skruv eller mutter ner i botten vid montage av tak, kapacitets- eller 

mellanbotten föreligger viss svårighet med att få ut fästelement. Lösa skruv eller muttrar 

önskar företaget undvika att skicka med till kund. 

 Förekom att någon av takbärarna monterades åt fel håll, rättades dock ganska snabbt till. 

 Främst bemanningsanställda kommer och frågar erfaren montör om hjälp och vad de skall 

göra vid några tillfällen under observationstiden, vilket bitvis påverkar montörens koncent-

rationsförmåga. 

 Bitvis svårt för operatören att pricka muttrarna med mutterdragaren vid åtdragning av tak-

bärarna eftersom att muttrarna är under montörens siktfält vid normal, stående montering. 

 Skruvar, muttrar och verktyg är placerade vid arbetsbänk och inte lyftbord. Enbart en skruv-

låda per skruvsort används. Endast en mutterdragare och en vinkeldragare används. 

 Olika montörer sätter i varierande antal skruvar i takskarven, två eller fyra stycken skruvar. 

 Vid tidsstudie 2 förekom att montör glömde lägga i träklossar för montage vilket resulterade 

i att montören själv fick hålla uppe kapacitets- och mellanbotten för att möjliggöra äntring av 

skruv genom takbärarna. 
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 Personliga behov eller att anställda diskuterar med varandra förekom inte direkt under ob-

servationstillfällena på observerad montör, utgör en faktor som påverkar att tidsvariation fö-

rekommer. Inträffade att andra arbetstagare kunde stå vid intilliggande arbetsplatser och 

diskutera i flera minuter i samband med observation. 

När montören är färdig med arbetsorder och har material kvar som logistikavdelningen ska plocka 

undan observeras/intervjuas att montörerna gör på olika sätt. En del montörer städar undan material 

före utstämpling av arbetsorder skett, någon stämplar ut arbetsorder och in på en ny arbetsuppgift 

varpå undanplockning sker på en helt annan arbetsorder och någon annan montör delrapporterar 

arbetsorder innan upprensning. Beroende på antal kvarvarande pall kan undanröjning av material ta 

upp mot ca 15-20 minuter. 

Under observation upptäcks en omständighet som inte direkt berör monteringssekvensen men som 

utgör en faktor gällande orsak till tidsvariation. På morgonkvisten har avdelningen ca 10-15 minuters 

morgonmöte och på eftermiddagen finns en betald rast på 10 minuter. Varken morgonmöte eller tid 

för rast räknas bort när statistik i Monitor framställs och jämförs.  

Förutom observation av faktorer som eventuellt påverkar tidsvariationen förekom också tillsyn gäl-

lande ergonomi. En av de värre punkterna gällande ergonomi var användandet av vinkeldragaren vid 

momentet åtdragning av kapacitets- och mellanbotten eftersom att montören riskerar att klämma 

sig och att arbetaren har handleden i mycket vinkel, vinkeldragaren medför mycket högt buller samt 

vibrerar kraftigt. Andra riskfaktorer som observeras är: 

 Eftersom att alla detaljer kommer in på pall måste olika komponenter lyftas till lyftbordet 

och arbetstagaren använder aldrig lyftredskap utan förlitar sig på sin egen fysiska styrka. 

Ännu tyngre lyft förekommer för montörer som lägger kapacitets- och mellanbotten på lyft-

bordet innan båda bottnarna lyfts i samtidigt. 

 Om materialpall med takskarv, skarvplåt, bultpåse, takbärare blir placerat på golvet för att 

inte tillräckligt många bockar finns tillgängliga måste arbetaren utföra flera böjningar och 

det är inte varje gång arbetaren kommer ihåg att exempelvis böja på knäna vid plockning av 

detaljer. 

 Arm och handled riskerar att befinna sig i mindre ergonomiska zoner vid montage av bland 

annat takbärare samt att vid åtdragningen är muttrarna dolda och kompensation för att se 

bättre innebär att montören böjer ryggen onormalt mycket.  

 Förekommer att arbetaren inte går runt lyftbordet utan sträcker sig över lantbruksgropen 

exempelvis vid takmontage var montörens arm ovanför axelhöjd vid ett flertal åtdragningar 

och ibland är armen rakt utsträckt vid produktmontage. 

3.3.3 Tidsstudier 

På hela monteringssekvensen utfördes klockstudie enligt snapback-metoden. Två tidsstudier utför-

des på två olika montörer för att fånga övergripande hur lång tid varje moment utgjorde. Eftersom 

cykeltiden var ca 25 minuter/ lantbruksgrop valdes att när hela monteringssekvensen skulle observe-

ras att lämplig insamling av data skulle utföras på två fulla pallar, åtta stycken lantbruksgropar. Anta-

let observationer baserades på cykeltid i minuter enligt en tabell från Freivalds (2014). Freivalds an-

ser att fem stycken observationer är nödvändigt men för att kartlägga rotorsaker till tidsvariationen 

ansågs åtta stycken cykler att ge ett mer komplett och rättvis data. Tiden anges i minuter och sekun-
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der. Tabell 2 och tabell 3 redovisar observerad tid vid tidsstudie 1 och tidsstudie 2. Varken studie ett 

eller studie två omfattar någon hänsyn tagen till prestationsgrad på montör.  

Tabell 2. Observerad tid vid tidsstudie 1. 

Montör 1 
1 2 3 4 

Genomsnittstid 
per moment 

Stämpla in 01:30    00:23 

Förberedelser innan 01:27 00:00 03:34 00:00 01:15 

Transportsektion grop med stödfot och 
skarvplåt 06:54 05:48 00:00* 04:50 05:51 

Takbärare 05:33 05:42 10:30* 05:47 06:53 

Kapacitetsbotten med mellanbotten 05:00 04:55 04:52 05:00 04:57 

Tak med skarvtak, bultpåse 04:30 04:06 03:30 03:30 03:54 

Lastning på pall 04:06 01:30 01:32 01:54 02:15 

Bandning och utstämpling    04:00 01:00 

Totaltid 29:00 22:01 23:58 25:01 25:00 
 *Montören tog och monterade takbärarna innan åtdragning av fötter och skarvplåt vilket resulterade i 10:30 som egentlig-

en är två olika element i studien. 

Tabell 3. Observerad tid vid tidsstudie 2. 

Montör 2 1 2 3 4 
Genomsnittstid 
per moment 

Stämpla in 01:57    00:29 

Förberedelser innan 01:35 00:00 00:00 00:00 00:24 

Transportsektion grop med stödfot och 
skarvplåt 06:46 05:05 04:00 04:02 04:58 

Takbärare 06:09 05:36 07:27* 05:53 06:16 

Kapacitetsbotten med mellanbotten 06:25 05:19 03:04* 04:00 04:42 

Tak med skarvtak, bultpåse 04:35 04:02 03:58 03:30 04:01 

Lastning på pall 03:58 01:32 04:31 01:07 02:47 

Bandning och utstämpling    03:58 00:59 

Totaltid 31:25 21:34 23:00 22:30 24:37 
*Montören glömde installera takbärarna och tog kapacitets- och mellanbotten och placerade dessa först på lyftbordet. 

Resulterade i bland annat onödiga lyft. 

Viktig information att under båda klockstudierna innefattades en betald rast för montören på 10 

minuter vilket inte räknades med i observationstillfället men som inte räknas bort när Skandia Eleva-

tor sammanställer data i affärsprogrammet Monitor. Med rast och eventuella avvikelser i tid, exem-

pelvis gång till och från rastplats, medräknat landade genomsnittstiden per lantbruksgrop för montör 

1 på 28:30 och för montör 2 på 27:15. Totalt observerades 114 minuter under tidsstudie 1 med alla 

tänkbara avvikelser och avbrott inräknat och total observerad tid för tidsstudie nummer 2 ut-

gjorde 109 minuter. 

Utöver observation av hela monteringssekvensen skedde även tidtagning mer detaljerat på fyra av 

momenten, nedbrutna i element, se bilaga 2. Från tabell i appendix 2 utläses att varje enskilt element 

av de fyra stycken momenten som studerats i högre grad och hur lång tid elementen utgjort. Under 

rubriken värdeskapande har elementet värderats om det tillför värde (VA = value adding) eller inte 



24 
 

(NVA = non value adding) eller om det är ett nödvändigt men icke värdeskapande element (NNVA = 

necessary non value adding).  

Insamlad data över värdeskapande, icke värdeskapande och nödvändig men icke värdeskapande tid 

avger att totalt antal element som noggrant studerats är 79st av de fyra mer kartlagda momenten. 

Antalet värdeskapande element var 14st, nödvändig men icke värdeskapande var lika med 19st ele-

ment och antalet icke värdeskapande var mer än hälften, 46st element, se figur 11. 

 

Figur 11. Procentuell fördelning av värdeskapande element. 

3.3.4 Spagettidiagram 

Rörelsemönstret på montör i figur 12 redovisar hur det ser ut när den allra första lantbruksgropen 

ska monteras i en batch på en ny arbetsorder. Spagettidiagrammet fokuserar enbart på att fånga 

rörelserna som icke är direkt kopplade till montage utan fokuserar på rörelserna för att hämta 

material, pallar och klossar samt olika verktyg och instämpling på arbetsorder. Tre saker ligger utan-

för figur 12, stallage för träreglar, pall med träkloss för pallplacering och station för hämt-

ning/lämning av EU-pall. 
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Figur 12. Spagettidiagram över hämtning av material och verktyg. 

Figur 13 illustrerar hur montören förflyttar sig runt lyftbordet när allt material finns vid arbetsbänken 

och inte behöver exempelvis hämta en EU-pall. Två olika montörer har observerats vid antecknande 

av spagettidiagram. 

 

Figur 13. Spagettidiagram med rörelser runt lyftbord. 
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3.4 Analys 

Data utifrån empiridelen analyseras i avsnittet analys för att kartlägga rotorsaker, avvikelser till upp-

kommen tidsvariation i monteringsavdelningen och utgör underlag för lösningsförslag. 

3.4.1 Orsak-verkandiagram 

Figur 14, ses tydligare i bilaga 3, illustrerar ett sammanställt träddiagram bestående av olika faktorer 

som identifierats under observation, tidsstudie eller genom intervju. En del faktorer är en konse-

kvens av andra omständigheter och många av avvikelserna kan placeras in under flera olika katego-

rier men har valts för enkelhetens skull att enbart placeras en enda gång. I översta rektangeln med 

röd bakgrund står texten, orsaker till tidsvariation. Figur 15-20 tydliggör tidspåverkande faktorer och 

representerar varje kategori enskilt. 

 

Figur 14. Faktorer sammanställt i ett träddiagram. 

Till kategorin logistik/annan avdelning, figur 15, identifieras orsaker kopplat till hur logistikavdelning-

en levererat material och hur Monitor beräknar faktisk tidsåtgång. Under observationerna förekom 

bland annat att pallar med komponenter placerades på varandra vilket resulterade i att montören 

dels fick böja sig i mindre ergonomiska arbetsställningar men också uppstod svårighet med att plocka 

fram detaljer från undre pallen. Träklossar specifikt för pallplacering kördes inte in av truckpersonal 

och logiska påföljden innebar att tid försvann eftersom anställd gick och hämtade träklossarna ute på 

lagret. Utifrån intervju med personalen framgick att om en pall tar slut med material åtgår tid dels för 

att hitta en truckförare, flytta andra pallar för att underlätta åtkomst samt att logistikpersonalen inte 

alltid kan hjälpa till direkt om material tar slut. Önskvärt från logistikpersonalens sida är om underrät-

telse att material som snart tar slut påpekas några detaljer innan det faktiskt förbrukats. 

Logistik/Annan 
avdelning

Pallar placerade 
på varandra

Icke inkörda 
träklossar för 
pallplacering

Ringer eller letar 
truckförare

Logistikpersonal 
har inte tid

Tid som inte 
räknas bort vid 

arbetsorder

Morgonmöte Eftermiddagsrast

Monteringen tar 
alltid en 5-10min 
icke schemalagd 
rast vid 11-tiden

Står inget att 
logistik ska köra in 

träklossarna på 
arbetskortet

Böjningar/
arbetsställningar 
blir mindre bra

 

Figur 15. Orsaker relaterat till logistikavdelning och affärsprogram. 



27 
 

Monteringsavdelningen kan inte påverka hur affärsprogrammet Monitor beräknar tillverkningstiden 

utan faktorn gällande att tid inte räknas bort från morgonmöte, eftermiddagsrast och förmiddags-

paus berör högre beslutsfattare. Efter några sökningar i Monitor konstateras att på 2m lantbruksgrop 

förekommer vid ett antal tillfällen att arbetsordern är aktiv under tid som montören inte befinner sig 

vid arbetsstationen och leder till att tillverkningstid försvinner. Genomsnittlig cykeltid beräknas ge-

nom att hela tillverkningstiden, från att montör stämplar in tills att montör stämplar ut från arbets-

ordern, delas med antalet tillverkade i batchen vilket innebär att åtgången tid helt beror på storlek 

på batch. Utfallet resulterar i att vid små batcher exempelvis fyra stycken lantbruksgropar påverkas 

tidsåtgången i högre utsträckning om till exempel eftermiddagsrasten infaller gentemot om en stor 

batch på 32 stycken tillverkas.  

Montör

Glömmer 
monteringsordnin

gen

Svårt att plocka upp 
tappade skruv efter 

montage av 
kapacitets- och 
mellanbotten

Utför 
montagesekvense

n olika
Personliga behov

Monteringsinstruk
tion saknas

Upplärning sker 
från person till 

person

Roterar 
transportsektion 

grop

Svårt att hålla 
samtidigt som 

äntring av stödfot

”Kramar” om 
transportsektion = 

ooergonomiskt

Byter ut hylsa, 
använder 

insexshylsa

Byter ut hylsa, 
använder 
förlängare

Efter åtdragning 
av stödfot byter 

tillbaka hylsa

Efter åtdragning 
av stödfot byter 

tillbaka hylsa

Roterar inte 
transportsektion 

grop

Transportsektion 
måste roteras 

tillbaka

Slarvar med 
användning av 

lyftredskap

Oergonomiska 
tunga lyft

Placerar skruvar 
och verktyg på 

arbetsbänk

Mycket onödig 
gång/förflyttning

Extra tungt lyft om 
mellanbotten 

monteras i 
kapacitetsbotten 

utanför 
transportsektion grop

 

Figur 16. Faktorer relaterat till montör. 

Angående orsaker relaterade till montör, figur 16, betraktas största orsaken vara kopplad till att ing-

en befintlig standard existerar och därför sker monteringssekvensen olika från person till person. 
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Vanligt förekommande oavsett monteringsutförande är att något eller några steg innebär mindre 

ergonomisk arbetsställning eller att tyngre lyft måste ske, främst på grund av att lyftredskap inte 

används. Förekommer dessutom att montören glömmer av vilka moment som är utförda och hoppar 

över moment vilket får konsekvensen att anställd måste backa och göra om några av sekvenserna. 

Andra mindre faktorer som uppmärksammades var personliga behov och svårighet med att plocka 

upp skruvar om de tappats ner i transportsektionen och landat under kapacitetsbotten eller att nya 

arbetstagare lärs upp på olika sätt beroende på vem som lär personen arbetsuppgiften. 

Vid indelning av faktorer till kategorin ritning/konstruktion, figur 17, framgår att många av proble-

men är relaterade till dels ritningen men också detaljernas utförande. Sex stycken olika detaljer är 

asymmetriska men på ritningen framgår inte åt vilken riktning detaljerna ska installeras i. Flera 

gånger under observation och tidsstudie inträffar att detaljer först monteras åt ena riktningen för att 

därefter demonteras och sammansättas åt andra hållet. På ritning framgår inte rätt antal skruv vid 

montage av takskarv och montörerna sätter olika antal vid montage. Konstruktionen innebär trots 

olika monteringsutförande beroende på montör att vid fastdragning av takbärare är siktfältet skymt 

med konsekvens att anställd kompenserar genom att emellanåt böja ryggen icke ergonomiskt för att 

kunna se muttrarna på utsidan. 

Ritning/
Konstruktion

Mängden skruv
Skymd sikt vid 
åtdragning av 

takbärare

6st olika detaljer 
kan monteras i fel 

riktning

Måttangivelser på 
ritning för 

skarvplåt saknas

För många skruv 
kan sättas i 
skarvplåt

Kapacitets- och 
mellanbotten 

nyper i varandra

Fel antal skruv i 
takskarv

Otydlig ritning
Böjer ryggen som 

kompensation

Mätverktyg ex 
talmeter och 

erfarenhet krävs 
för att avgöra 

riktning

Onödig tid på 
demontering

Markering som 
anger riktning på 
detaljerna saknas

Skarvplåten avgör 
montering för 
andra detaljer

 

Figur 17. Problem relaterade till ritning/konstruktion. 

I indelningsgruppen material, figur 18, identifieras orsaker som exempelvis att detaljer ligger blandad 

på pall, material som sitter fast i varandra, montörer använder inte dubbla skruvlådor trots att en 

extra specialgjord låda finns framtagen för M11 och M12 samt material som måste hämtas. Ett stort 

irritationsmoment anser montörerna att skruvar som roterar vid åtdragning utgör. Lösningen är att 

använda ett mothåll men det innebär att montören dels måste bära med sig två verktyg vid åtdrag-

ning men också att båda sidorna av skruv och mutter måste kommas åt. 
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Material

Detaljer i blandad 
riktning på pall

Material sitter 
ihop vid 

inleverans

Försänkta 
insexskruvar 

roterar

Buntband hämtas 
på annat 

arbetsbord

Saknas en 
standardiserad 

plats för 
buntband på M11 

och M12

Reglar och pall 
måste hämtas

Träkloss för 
pallplacering 

hämtas

Krävs mothåll = 
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Transportsektion 
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buntband hämtas 

det i byrån

Dubba lådor med 
skruv används 
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Figur 18. Orsaker relaterat till material. 

Verktyg

Träkloss för 
montage saknar 

given plats

Starkt vibrerande 
vinkeldragare

Kraft för att hålla 
emot dragaren

Mycket oväsen Vinklad handled

Används inte 
träkloss = 

krångligare 
montage

Given 
verktygsplats = 

verktyget måste 
hämtas

Vinkeldragaren 
gängades upp i 

inloppet

Letar efter 
insexhylsa

Verktygsplats 
saknas

Byter/hämtar 
lyftredskap till 

travers

Mothåll krävs = 
insexnyckel

Saknas verktyg 
med given plats 
går tid åt att leta

Byte av maskin

Efter åtdragning 
byts maskin 

tillbaka till vanlig 
mutterknack

Dubbla verktyg/
maskiner används 
sällan om bara en 

montör jobbar 
med arbetsordern

 

Figur 19. Problem skildrade till verktyg. 

Analys av verktyg, figur 19, betyder att orsaker till tidsvariation främst kan härledas till om det existe-

rar en verktygsplats eller inte. Förekommer inte en verktygsplats påverkas spridningstiden när mon-
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tör måste gå och leta efter verktyg. Både ur ett ergonomiskt- och tidsperspektiv påverkas monte-

ringssekvensen när vinkeldragaren används, dels på grund av starka vibrationer, mycket oväsen och 

klämrisk men också tidsåtgången för att både hämta maskinen och att byta mellan vanlig mutterdra-

gare och vinkeldragare. Det är sällan att montörer använder två stycken mutterknackar utan oftast 

används en och samma maskin men med konsekvens att hylsa titt som tätt byts till annan variant. 

Slutligen kategoriserades olika faktorer i träddiagrammet till omgivning, figur 20. Indelningsgruppen 

handlar om att andra montörer är framförvarande vid instämplingsterminalen, har frågor eller om 

tidigare arbetsorder/uppgift har iordningställts vid avslut och städats undan. Faktor som påverkar 

tidsåtgången i relativt stor utsträckning härleds till att i princip alla montörer gör på olika sätt gäl-

lande utstämpling när material kvarstår att plocka undan men lantbruksgroparna är sammansatta 

och placerade på pall för utlastning till lagret. Undanröjning av kvarvarande material beror på mäng-

den material kvar men tidsåtgången är säkerligen 15-20 minuter, vilket antingen läggs på samma 

order som lantbruksgroparna utan att rätt stämpling har skett eller att tiden läggs på nästkommande 

arbetsuppgift.  

Omgivning

Städar och 
iordningsställer 
arbetsplatsen 

efter tidigare jobb

Rätt skruvsorter 
plockas fram

Lyftbord ställs in 
på rätt arbetshöjd

Anställda framför 
vid in- och 

utstämpling eller 
delrapportering

Distraherad av 
omgivningen

Material hämtas 
eller körs bort = 

stannar gärna och 
pratar

Arbetare med 
frågor

Stämplingsdator

Papper/bläck slut 
i skrivaren

Skruv måste 
hämtas

Ledig palldragare

Hjälper andra 
montörer vid 

andra 
monteringsstation

er

Material kvar vid 
arbetsorderns slut 

= stämplar och 
städar olika

Arbetsstandard 
saknas

Mer tid åtgår om 
inte cykeln 
används för 

hämtning av skruv

Bandaren ledig

Luftslang = 
snubblar, trasslar 
in sig, måste kliva 

över

 

Figur 20. Påverkande faktorer gällande omgivning. 

3.4.2 Avstånd vid montage 

Utifrån spagettidiagrammen har distansen som montörerna avverkat vid produktmontage av en 

stycken 2 meters lantbruksgrop uppskattats genom att gå och räkna antalet meter efter ungefär 

steglängd på en meter samt bitvis kompletterad med användandet av talmeter och sammanställs i 

fyra tabeller. Tabellerna redovisar avståndet och anger rörelse vid lyftbord, vid hämtning av material 

samt vad som inträffade i rörelseväg vid montage av första lantbruksgropen. Alla siffror är angivna i 

meter och anger uppskattad distans vid montage eftersom att riktig mätutrustning inte fanns att 

tillgå och att olika montörer rör sig olika beroende på monteringssekvensens utförande samt olika 

nära material som ska plockas.  
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Tabell 4 anger avstånd för montören runt lyftbordet vid sammansättning och har beräknats utifrån 

två faktorer. En del montörer förflyttar sig ett varv runt lyftbordet men kompenserar genom att 

sträcka sig vid fastsättningsmomenten medan andra montörer går ett varv varvid äntring sker och 

därefter tillryggaläggs ett varv till med mutterknack för åtdragning av fästelement. Vid endast ett 

varv krävs att montören har muttermaskinen nära till hands annars sker en promenad och anställd är 

uppe på två varv runt lyftbänken för specifikt moment. Generellt hamnar flertalet montörer mellan 

ett och två varv för att emellanåt sträcker arbetaren sig och på andra moment går arbetaren runt 

som kompensation. Distansen avser rörelsen vid lyftbordet och omfattar inte avstånd för att hämta 

material och beräknas på montör som inte vänder på transportsektion vid montage av stödfötter. 

Tabell 4. Uppskattad distans vid hopsättning, rörelse runt lyftbordet. 

Uppskattad distans vid montage av en lantbruksgrop (meter) 2 varv 1 varv 

Stödfötter och skarvplåt 5 5 

Takbärare 23 11,5 

Kapacitetsbotten och mellanbotten 23 11,5 

Tak, takskarv och bultpåse 24 13 

Lasta på pall (hämta travers, gå till lyftbord, gå till pall) 8 8 

Totalt 83 49 

Utifrån tabell 5 har avståndet för att hämta material sammanställts. Montören är med andra ord vid 

arbetsstationen och hämtar material som lokaliseras på inkörda pallar, placerade någon meter ifrån 

lyftbordet eller hämtar skruv, muttrar eller verktyg förvarade på arbetsbänken. Alla verktyg, skruv-

sorter och material finns vid arbetsstationen vid uppskattningen av tabell. Värderad sträcka är tur 

och retur från aktuell arbetsstation till materialpall och tillbaka. Flera av momenten är icke vär-

deskapande men nödvändiga eftersom att monteringsavdelningens layout tvingar montören att gå 

och hämta material av orsak att avdelningen ska kunna bibehålla flexibiliteten i att montera den 

mängd olika komponenter företaget tillhandahåller. 

Tabell 5. Uppskattad distans hämta material. 

Uppskattad distans hämta material Avstånd i meter   Kommentar 

Transportsektion 3 
 

Stödfötter och Skarvplåt 16 
Under förutsättning att montören först tar 
stödfötter och sedan skarvplåt var för sig. 

Takbärare 8 
 

Kapacitetsbotten 9,5 
Hämtar och placerar träklossar för montage 
i transportsektion. 

Mellanbotten 6,5 
 V-tak 5 
 Takskarv och bultpåse 8 Tar båda artiklarna med sig samtidigt. 

Buntband 3 
 Totalt hämta material 59 
 

Skruvar och muttrar 12 
Skruvar och muttrar är placerade på arbets-
bänk och inte lyftbord. 

Verktyg 15 
Verktyg är placerade på arbetsbänk och inte 
lyftbord. 

Inklusive skruvar/verktyg 86 
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Endast vid montage av den första lantbruksgropen inträffade följande händelser, se tabell 6, som 

anger sträckan tur och retur från arbetsstationen. Flertalet av momenten som inträffar skapar inget 

värde och är punkter som kostar onödig tid exempelvis att hämta material eller att leta efter verktyg. 

Längsta icke värdeskapande uppskattad distans utgörs av att arbetstagaren går ut på lagret för att 

hämta träklossar för placering på pall som utgör ca 160m. Montören letar efter insexhylsa storlek 5, 

utgör i analysen ca 80m. Totalt uppskattades intervallet utgöra ca 378m och är ett avstånd helt utan 

att montören har utfört någon form av montage.  

Tabell 6. Inträffade händelser vid första cykeln. 

Händelse Avstånd i meter Kommentarer 

M12 -> Instämpling 24 Montör stämplar in på arbetsorder. 

M12 -> Verktygstavla med ma-
skiner 28 Hämtar vinkeldragaren. 

M12 -> M13 22 Letar efter insexhylsa storlek 5. 

M12 -> Tavla bredvid pelarborr-
maskin 30 Letar efter insexhylsa storlek 5. 

M12 -> Materialskåpet mellan 
M11-M12 6 

Hämtar träklossar för montage av kapacitets-
botten och mellanbotten. 

M12 -> M11 -> M10 28 Letar efter insexhylsa storlek 5. 

M12 -> Reglar 28 Hämtar reglar/brädor för placering på pall. 

M12 -> Pallomat 52 Hämtar pall samt palldragare. 

M12 -> Träklossar 160 
Hämtar träklossar för placering på pall ute på 
lagret. 

Totalt 378 
 

Sammanfattas tabellerna kan montören enkelt spara cirka 27m/lantbruksgrop enbart genom att 

flytta alla skruvar, muttrar och verktyg från arbetsbänken till lyftbord. Ungefär 34m/lantbruksgrop är 

skillnaden om arbetstagaren drar åt skruvar efter äntring utan att vidareförflyttas exempelvis vid ett 

varv istället för två varv runt lyftbordet. Ergonomiskt kan rekommendationen dock förbli att för att 

undvika sträckningar och onödiga påfrestningar på axlar, armar och handleder att det är bättre att gå 

två varv istället för ett varv. Tabell 7 sammanställer skillnaden i avstånd på om montören har materi-

al, verktyg, skruvar vid arbetsbänk eller placerat på lyftbordet vid montage av en stycken lantbruks-

grop.  

Tabell 7. Sammanställning av distans för montagesekvens. 

Sammanställning av ungefärlig distans (meter) 1 Varv 2 Varv 

Material vid arbetsbänk 108  142 

Material vid lyftbord 135 169 

I bilaga 4 - Uträkning distans baserad på spagettidiagram återfinns hur uppskattning har beräknats på 

vissa delar av hämtning av material samt vissa rörelser vid montage som är baserade på ett varv runt 

lyftbordet från arbetstagaren. 
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4 Lösningsförslag 

Efter kartläggning av nuläget och utförd analys kan faktorer som påverkar tidsvariationen eller ar-

betsmiljön sammanfattas till fyra mer övergripande problem: 

 Arbetstagare har 50 % risk på vissa specifika detaljer att montera komponenten i fel riktning. 

 En standardiserat arbetssekvens saknas när arbetsordern är färdig, trots att material kvarstår 

att plocka undan. Morgonmöte och eftermiddagsrast medräknas i statistiken för när arbeta-

ren är instämplad på en arbetsorder samtidigt som inget produktivt arbete förekommer. 

 Montören utför icke värdeskapande aktiviteter för hämtning av olika material, verktyg eller 

skruvsorter samt onödig förflyttning vid montering.  

 Arbetaren utsätts för starka vibrationer och höga ljudnivåer vid användning av en vinkeldra-

gare. Säkerhetsmässigt föreligger risk att montören snubblar på luftslang med nuvarande 

placering.  

Eftersom att rotorsaken identifieras som flera orsaker följer olika lösningsförslag som bör beaktas 

och eventuellt appliceras för att reducera spridningstiden vid montage av 2m lantbruksgrop.  

4.1 Lösningsförslag om förflyttning av verktyg och skruvsorter 

Vid tidsstudie nummer 3 med andra förutsättningar för montören ställs bland annat frågan om hur 

mycket en förflyttning av skruvar och verktyg placerade på lyftbord istället för på arbetsbänken utgör 

per lantbruksgrop i tid. Syftet med tidsstudie 3 var dessutom att observera tid för bland annat bort-

körning av färdig pall, ett moment som inte observerades vid tidigare observationer. 

Vid tidsstudie 3 körs en större batch gentemot vid tidsstudie 1 och 2. Batchen utgörs av sexton styck-

en istället för fyra stycken lantbruksgropar. Eftersom storleken på batch är större observeras tid för 

att gå och hämta palldragare, köra bort pall om fyra stycken lantbruksgropar till en utlastningsbana 

och att gå tillbaka med en ny tom pall samt lämna tillbaka palldragare, resulterade i 4 minuter och 15 

sekunder. Tiden räknas med i Monitors statistik vid uträkning av snitt cykeltid eftersom att arbetaren 

fortfarande är instämplad på arbetsordern.  

En faktor som påverkar tidsvariationen som observeras i tidsstudie 3 men som inte förekom vid tidi-

gare studier är att montören behövde gå och fylla på skruv och mutter vilket tog 6 minuter och 10 

sekunder från att montören lämnar arbetsstationen tills att produktivt arbete åter sker. Påfyllningen 

påverkade utsträckning att momentet förberedelser innan tog längre tid vid tidsstudie 3 gentemot 

vid tidigare studier. Platsen för vanligt förekommande skruv- och muttervarianter lokaliseras till pre-

cis utanför monteringsavdelningen och innebär att vid monteringsstationerna M9-M13 har anställd 

längst avstånd för att fylla på när fästelement tagit slut. En del montörer använder en sparkcykel 

fram och tillbaka medan andra promenerar till stallage för skruvsorter. 

Vid tidsstudie 3 använde montören dubbla luftslangar och mutterknackar för att testa om montage-

sekvensen kunde utföras snabbare. Av mutterknackarna var en utrustad med 13mm hylsa och ma-

skin två hade en förlängare plus 13mm hylsa för att arbetstagaren inte skulle behöva byta till för-

längare vid åtdragning av stödfötter och skarvplåt. Träkloss för montage, vinkeldragare och mothåll i 

form av insexnyckel placerades vid lyftbordet likväl som dubbla skruvlådor, på varsin sida om lyftbor-

det för att minimera anställds rörelser till och från arbetsbänken. Träklossar för placering på pall le-

vererades av logistikavdelningen samt att buntband lades fram på en tillfälligt ordnad plats på ar-
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betsstationen. Tabell 8 är en sammanställning av mängden observerad tid vid tidsstudie 3 och ingen 

hänsyn togs för montörens prestationsgrad. När tidsstudien utfördes befann montören sig redan 

inne på arbetsordern och momentet stämpla in är därför inte med i tabell 7. Av vikt att påpeka be-

hövde anställd varken under någon av tidsstudierna vänta på att travers för förflyttning av färdig 

lantbruksgrop skulle bli ledig från andra montörers arbetsuppgifter vilket arbetstagarna påpekade 

under intervjuerna kan påverka tidsåtgången. 

Tabell 8. Resultat från tidsstudie 3. 

 1 2 3 4 Genomsnittstid per 

moment 

Förberedelser innan 06:10 00:00 00:00 00:00 01:33 

Transportsektion grop med 

stödfötter och skarvplåt 

03:48 04:20 04:08 03:45 04:00 

Takbärare 06:15 06:23* 05:50 05:15 05:56 

Kapacitetsbotten med mel-

lanbotten 

04:47 04:21 03:50 04:13 04:18 

Tak med skarvtak, bultpåse 02:43 02:23 02:46 03:45 02:54 

Lastning på pall 01:21 02:23 01:35 01:20 01:40 

Bandning och utstämpling    03:36 00:54 

Totaltid  25:04 19:50 18:09 21:54 21:14 

*Vid montering av takbärare satte montören två stycken vända åt fel riktning. 

Jämförs genomsnittstiden per moment efter att ha slagit samman genomsnittstiderna för tidsstudie 

1 och 2 med tidsstudie 3 syns resultatet i tabell 9 hur mycket tid som skiljer mellan olika moment 

beroende på vart skruvar, muttrar och verktyg placerats. Anledningen till att tiderna slagits samman i 

tidsstudie 1 och 2 beror på att resultatet återspeglar åtta stycken lantbruksgropar vilket ger ett mer 

pålitligt resultat att jämföra med. Momentet när montören stämplar in medräknas inte vid tidsstudie 

3 men tas momentet bort i tidsstudie 1 (snitt cykeltid blir 24:37 istället för 25:00) och 2 (snitt cykeltid 

blir 24:07 istället för 24:37) förbättras cykeltiden vid tidsstudie 3 (snitt cykeltid är 21:14) med 

3minuter 24sekunder respektive 2minuter 53sekunder. 

Tabell 9. Genomsnittstid per moment för tidsstudie 1, 2 och 3. 

Genomsnittstid per moment Tidsstudie1 Tidsstudie2 Genomsnitt tidsstudie 1 och 

2 sammanslagna 

Tidsstudie3 

Stämpla in 00:23 00:30 00:26  

Förberedelser innan 01:15 00:23 00:49 01:33 

Transportsektion grop med 

stödfötter och skarvplåt 

05:50 05:00 05:25 04:00 

Takbärare 06:52 06:15 06:34 05:56 

Kapacitetsbotten med mel-

lanbotten 

05:00 04:45 04:53 04:18 

Tak med skarvtak, bultpåse 03:53 04:00 03:56 02:54 

Lastning på pall 02:15 02:45 02:30 01:40 

Bandning och utstämpling 01:00 01:00 01:00 00:54 
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4.1.1  Åtgärd effektivare utnyttjandegrad av lyftbord 

I dagsläget finns en specifikt framtagen skruvlåda med tre fack avsedd för M11 och M12 som an-

vänds för att montörer inte ska behöva gå runt lyftbordet samt att underlätta när två personer sam-

arbetar med en arbetsorder, arbete på varsin sida om lyftbordet. Enbart en låda existerar och för-

bättringsförslaget är att tillverka en likadan låda för att säkerhetsställa användandet på bägge mon-

teringsstationerna.  

Avdelningschefen bör uppmuntra montörer att förflytta verktyg och skruvsorter till lyftbordet för att 

reducera icke värdeskapande element relaterat till förflyttning. Om möjligt även uppmuntra använd-

ning av bland annat dubbla mutterknackar samt skruvlådor på bägge sidor av lyftbordet minskar 

onödiga rörelser.  

Implementera någon form av upphängningsanordning vid lyftbordet avsett för mutterknack för att 

uppmuntra montören att förflytta sig i mindre mängd. Sparar tid och energi för både företag och 

arbetare eftersom arbetstagaren slipper att gå och hämta mutterknacken varje gång ett skruvmo-

ment avslutas med åtdragning.  

4.1.2 Resultat av åtgärd 

 

Figur 21. Tidsbesparing. 

Figur 21 vid grön färg, visar tidsbesparing enbart efter att förflyttat all nödvändig utrustning från 

arbetsbänk till lyftbord samt med dubbla skruvlådor och muttermaskiner. Tidsbesparingen är tiden 

bredvid de gröna staplarna vid jämförelse av tidsstudie 3 och sammanslagen genomsnittstid för tids-

studie 1 och 2. I tid kan 3 minuter och 39 sekunder/lantbruksgrop besparas eller upp till 

27m/lantbruksgrop om förflyttning av utrustning sker. Räknas tidsbesparingen på 273 stycken lant-

bruksgropar, årsvolymen för 2018, innebär det att genom förflyttningen kan cirka 16 timmar och 38 

minuter läggas på annat än förflyttning/gång mellan arbetsbänk och lyftbord. 

Kalkyleras antalet värdeadderande respektive icke värdeadderande element samman erhålls att av 

totalt 46 icke värdeskapande element utgör 38 element gång eller förflyttning. Efter förflyttning av 
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redskap utgjorde antalet icke värdeskapande element relaterade till gång eller förflyttning 15 

element vilket innebär att totalt är 23 element kvar som icke är värdeskapande. På utstuderade 

moment har antalet icke värdeskapande element minskats med 50 %, vilket ger en ny procentuell 

fördelning , se figur 22. 

 

Figur 22. Procentuell fördelning efter förflyttning av skruvar och verktyg. 

4.2  Problem med ritning och konstruktion 

 Arbetstagare har 50 % risk på vissa specifika detaljer att montera komponenten i fel riktning. 

Montörerna har svårigheter med att tolka och förstå ritningen samt vänder detaljer åt fel riktning vid 

ett flertal tillfällen under tidsstudierna. Svårighet ligger i att utläsa riktning på sex detaljer, transport-

sektion grop, takbärare (höger och vänster), kapacitetsbotten, mellanbotten och tak. Tid försvinner 

om montör råkat sätta detalj åt fel håll och måste demontera komponenter för att produkten ska bli 

korrekt. Ritningen saknar måttsättning för att veta åt vilket håll skarvplåt ska monteras i gentemot 

transportsektion grop. 

4.2.1 Åtgärd ritning 

Måttsätts transportsektion grop på ritningen innebär det tydlighet i vilken ände skarvplåt skall mon-

teras i. Utöver måttsättning utgör en sprängskiss över lantbruksgropen en förbättring. En sprängskiss 

medför att nya likväl erfarna montörer smidigare kan avgöra riktningen på olika detaljer, exempelvis 

att takbärarna ska monteras med fästytan i riktning mot skarvplåten. 

För nya montörer som skruvar detaljen för första gången innebär en sprängskiss att erfarna montö-

rer inte behöver avlägga lika mycket tid för upplärning, instruktion och stöttning utan oerfarna mon-

törer kan lära sig genom att titta på ritningen och erfaren montör kontrollerar enbart att färdig pro-

dukt är korrekt. En sprängskiss innebär att oavsett erfarenhet från anställd att självförtroendet ökar 

på vilket håll som är anständigt för montage och att tidsåtgången reduceras i form av ett mer säkert 

agerande från personalen. 
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4.2.2 Åtgärd markering av riktning 

Generera ett hålslag, pilmarkering eller liknande symbol på asymmetriska detaljer från stans-och 

bockavdelningen för säkrare monteringssekvens och därigenom minska tidsvariation.  

Ett mer komplicerat och kostnadskrävande alternativ utgörs av en konstruktionsförändring varvid 

flertalet detaljer blir symmetriska men motiveras av att exempelvis takbärarna utgörs av en artikel 

och inte två. En och samma artikel reducerar slöseriet angående onödiga lager, transporter och 

överproduktion samt att montören kringgår lika högt engagemang i detaljers monteringsriktning. 

Existerar någon form av hålslag eller pilmarkering på varje olikformig detalj är risken för att montö-

ren tvekar på riktning lägre, undviker till exempel att mäta längden mellan skruvhålen. En fördel med 

en symbolmarkering är snabbheten att avgöra monteringsriktning när pallar med blandad riktning på 

komponenter återkommer in i monteringsavdelningen. Markerade detaljer med riktning medför vid 

upplärning att det blir enklare att lära oerfarna montörer att alltid tänka att symbolen alltid ska vän-

das mot exempelvis skarvplåten.  

4.3 Problem med arbetsstandard för stämpling 

 En standardiserad arbetssekvens saknas när arbetsordern är färdig fast material kvarstår att 

plocka undan. Morgonmöte och eftermiddagsrast medräknas i statistiken för när arbetaren 

är instämplad på en arbetsorder samtidigt som inget produktivt arbete förekommer. 

Beroende på resterande mängd material kvarvarande vid arbetsstationen efter färdigmonterad ar-

betsorder kan åtgången tid enkelt passera 15-20 minuter för bortplockning vilket påverkar tidsvariat-

ionen. Tid som sker i fel form av stämpling, från arbetstagare, vilket medför att när statistik analyse-

ras utifrån Monitors registrerade stämplingstider bidrar till grafer som illustrerar stor spridningsvari-

ation. Antingen är anställd inne på samma order men har inte stämplat ut pallen eller bytt jobb vilket 

gör att städningstiden hamnar på nästkommande arbetsorder.  

Vid morgonmöte och eftermiddagsrast försvinner ungefär 10-15 minuters produktionstid/tillfälle 

som i nuläget räknas med i statistiken i Monitor men som försvinner på annat än att producera detal-

jer. Konsekvensen blir missvisande statistik om en arbetsorder infaller under någon av händelserna. 

4.3.1 Åtgärd instruktion och hantering gällande statistik 

Genereras en instruktion för hur rapportering ska ske när anställda är färdiga med montaget men att 

material kvarstår att bland annat banda och skicka returgods på retur, ta bort överflödiga pallar och 

pallkragar eller att städa bort plastrester, skruvar, muttrar samt verktyg kommer statistiken att bli 

mer pålitlig. Av vikt ligger att arbetsledaren för monteringen uppmuntrar erfarna montörer att lära 

sig instruktionen för att när nya arbetare anländer ska lära sig hur utstämpling ska ske när material 

kvarstår från en arbetsorder.  

En faktor som Skandia Elevator bör diskutera utgörs av hur tiden vid morgonmöte och eftermiddags-

rast ska hanteras eftersom det enligt statistiken fortfarande tillhör produktionstid.  

Efter diskussion med företaget framkommer att det är önskvärt att när exempelvis en montör är 

färdig med en arbetsorder men måste städa undan material relaterat till nyligen utförd arbetsuppgift 

ska montören göra en delrapportering av färdig pall för att tiden för tillverkning ska registreras. Mon-
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tören kör sedan bort färdig pall till ett utlastningstorg och städar arbetsstationen och avslutningsvis 

byts arbetsuppgift. Instruktionen bör skrivas på ett förfarande som tydligt hänvisar att delrapporte-

ring ska ske när material återstår relaterat till arbetsordern och om mer övergripande städning ska 

ske bör arbetstagaren istället byta arbetsuppgift till städning. Bilaga 5 illustrerar hur färdig instrukt-

ion utformats. 

Per dag försvinner 20-30 minuter/arbetare av produktionstiden, fortfarande medräknad i statistiken, 

eftersom arbetstagaren inte stämplat till rast eller möte som en konsekvens av företagets hantering 

gällande aktuell hantering för tidsåtgång på morgonmöte och eftermiddagsrast. 

Att skapa en instruktion för delrapportering och diskutera hur tiden vid morgonmöte eller eftermid-

dagsrast ska hanteras är generella förbättringsförslag och gäller företaget i stort och inte enbart spe-

cifikt för tidsvariation vid montage av lantbruksgrop. Faktorerna påverkar dock tidsvariationen i en 

hög utsträckning.  

4.4 Problem avseende arbetsstationen 

 Montören utför icke värdeskapande aktiviteter för hämtning av olika material, verktyg eller 

skruvsorter samt onödig förflyttning vid montering. Säkerhetsmässigt föreligger risk att mon-

tören snubblar på luftslang med nuvarande placering. 

Slöserier kopplat till onödiga rörelser beträffande 5S var att montören tvingades leta efter både verk-

tyg exempelvis insexhylsa storlek 5 och buntband samt att arbetstagaren vid tidsstudie 3 var tvungen 

att gå för påfyllning av skruv och mutter, tidsåtgång för påfyllning 6minuter och 10sekunder. Händel-

ser som inte inträffar varje gång en lantbruksgrop sammansätts men som utgör faktorer som påver-

kar tidsvariationen. Vid sammanställning av montagesekvensen utgör gång/förflyttning största icke 

värdeskapande momentet. 

4.4.1 Åtgärd 5S 

Arrangera en given, uppmärkt hållare för buntband och att placera insexhylsa storlek 5 vid verktygs-

tavlan är tidsbesparande åtgärder och bör ske på flera av arbetsstationerna. Viktigt att uppmärkning 

sker när platserna valts ut för att underlätta och säkerhetsställa en standard som kan följas varje 

gång exempelvis städning av arbetsstationen sker. 

En standard medför att arbetstagarna direkt vet vart föremålen är placerade och sparar både tid och 

energi för att undvika letande om mot förmodan utrustningen saknas på aktuell arbetsstation. Enbart 

utplacering av insexhylsa efter uträknad distans av icke värdeskapande moment sparar cirka 80m 

gentemot vad som inträffade vid gestaltning av spagettidiagrammet. En viktig aspekt i åtgärden är att 

både buntband och insexhylsor dagligen används i olika arbetsuppgifter vilket innebär att mycket 

produktionstid kan besparas.  

4.4.2 Åtgärd skruvpåfyllning 

En extra arbetsuppgift på logistikavdelningen att någon varje eller varannan timme kontrollerar om 

montörer behöver påfyllning av skruv eller att montör påpekar att skruv behöver hämtas. Truckper-

sonal kan därigenom erbjuda att erhålla skruvar samtidigt som passage av stallage för skruvar vid in- 

eller utkörning av material till monteringsavdelningen. Alternativt att en skruvdepå inne i monte-

ringsavdelningen utformas.  
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Logistikavdelningen passerar stallaget för vanligt förekommande skruvsorter regelbundet vid in och 

utkörning av material. Hanterar logistikavdelningen framtida leverans av skruvsorter kommer påfyll-

ningstiden, 6minuter och 10sekunder, reduceras. Problemet med en skruvdepå är placering eftersom 

att alla nuvarande stallage inne i monteringshallen är ockuperade av olika sorters detaljer, ofta van-

ligt förekommande vid monteringsstationer specifika för en viss produktvariant och mer golvyta är 

svårt att tillhandahålla. En skruvdepå gynnar alla arbetsstationer i monteringsavdelningen eftersom 

alla berörda montörer kan avlägga mindre tid på icke värdeskapande förflyttning och påverkar gene-

rellt alla arbetsorder i monteringen positivt ur ett tidsperspektiv.  

4.4.3 Åtgärd luftslangarnas placering 

Utföra en utredning om luftslangarna för att driva mutterknackarna är optimalt placerade. Vid ett 

antal tillfällen under observationerna förekom att en montör antingen snubblar, måste kliva över 

luftslang eller trasslar in sig själv eller verktyg med nuvarande luftslangsplacering bredvid arbetsbän-

ken, slangvinda på väggen. Eventuellt kan luftanslutningen antingen placeras ovanför eller underifrån 

lyftbordet. Anslutning från ovan skulle betyda att mutterknackar skulle vara fastsatta i en vajer vilket 

resulterar i att ingen hållare för maskinen vid lyftbordet behöver användas för att uppmuntra montö-

ren att placera material nära lyftbordet. Placering underifrån innebär att risken för att snubbla vid 

förflyttning mellan exempelvis arbetsbänk och lyftbord minskar och mängden utdragen slang mins-

kar. 

Placeringen vållar ingen större påverkan på tidsvariationen men utgör en liten säkerhetsrisk som 

bland annat kan påverka ergonomi, exempelvis när montören kompenserar en åtdragning med en 

kroppsrörelse för att luftslangen inte riktigt når fram på grund av intrassling. 

4.5 Problem relaterat till arbetsstandard 

 Arbetaren utsätts för starka vibrationer och höga ljudnivåer vid användning av en vinkeldra-

gare. Montören utför icke värdeskapande aktiviteter för hämtning av olika material. 

Monteringsavdelningen på Skandia Elevator producerar en stor mängd varierande produkter vilket 

medför svårigheter att skapa en väl fungerande standard som alla montörer förväntas följa men vissa 

åtgärder påverkar möjligheterna för ett mer likartat arbetssätt.  

Ett moment som montörerna önskar att undvika är användandet av vinkeldragare vid åtdragning av 

mellanbotten eftersom ur ett ergonomiskt perspektiv finns flera nackdelar med vinkeldragaren, vi-

brerar starkt och medför höga ljudnivåer. 

4.5.1 Åtgärd ändring på arbetskortet 

Ett tidsödande moment för montören och som kan spara ungefär 160m är att skriva på arbetskortet 

att logistikavdelningen som passerar platsen där träkloss för placering på pall är lagrade bör ta med 

sig träklossarna i samband med att material levereras in till monteringsavdelningen.  

4.5.2 Åtgärd för bättre ergonomi 

Förslag som kan resultera i en förbättring som bör testas är: 

 En kortare 13mm hylsa för att komma åt med vanlig mutterdragare istället för med vinkel-

dragare. 
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 Ledad hylsa i kombination med 13mm hylsa på en vanlig mutterdragare, angriper muttern 

med vinkel. 

 Insexhylsa storlek 5 på vanlig mutterdragare alternativt korta insexhylsor med en rundad 

topp för att komma in i skruvhuvudet med vinkel och därigenom undvika användandet av 

vinkeldragaren. 

Genomförs ändring på arbetskortet minskar en faktor som påverkar tidsvariationen och logistikav-

delningen passerar kontinuerligt platsen för träkloss som används för pallplacering vilket medför att 

inga större problem föreligger att ta med träkloss i samband med leverans av annat material.  

Åtgärder för bättre ergonomi påverkar inte tidsvariationen men kan förhindra framtida arbetsrelate-

rade skador och bidrar till en säkrare arbetsplats. 

4.6 Prioritering lösningsförslag 

Förbättringsförslagen presenteras kortfattat utan inbördes ordning, numrerad lista 1-19. Ett sam-

manställt PICK-chart används för att tydliggöra vilka lösningsförslag som anses utgöra störst effekt 

mot tidsvariationen gentemot minsta insats, se figur 23.  

1. Införande av en måttsatt ritning. 

2. Införande av en sprängskiss över ritning. 

3. Införande av markeringar avseende riktning på asymmetriska detaljer genom exempelvis 

hålslag eller pilmarkering. 

4. Omkonstruktion av asymmetriska detaljer till symmetrisk form. 

5. Utformning av en instruktion för avslut/byte av arbetsorder när material kvarstår att plocka 

undan. 

6. Hantering utav bortfallen produktionstid vid morgonmöte och eftermiddagsrast. 

7. Införande av en given plats för buntband på arbetsbänken. 

8. Utplacering av en insexhylsa storlek 5 på verktygstavlan. 

9. Införande av en ny arbetsuppgift för logistikavdelningen att leverera skruvsorter till montö-

rerna. 

10. Etablering av en skruvdepå med vanligt förekommande skruvsorter i monteringsavdelningen. 

11. Tillverkning av en liknande skruvlåda med tre fack som redan finns i ett exemplar. 

12. Implementering av en upphängningsanordning avsett för mutterknackar vid lyftbordet. 

13. Tillsättande av en utredning för att avgöra om luftslangarna är optimalt placerade med nuva-

rande position, bredvid arbetsbänken. 

14. Införande av användning med dubbla mutterdragare och skruvlådor placerade vid lyftbord. 

15. Förflyttning av verktyg och skruvsorter till lyftbordet. 

16. Framkallning av text på arbetskortet för att logistikavdelningen ska leverera träkloss för pall-

placering i samband med inleverans av material. 

17. Införande av en kortare 13mm hylsa för att undvika vinkeldragare. 

18. Införande av en ledad hylsa tillsammans med 13mm hylsa för att undvika vinkeldragare. 

19. Införande av en kortare insexhylsa storlek 5 med rundad topp för att undvika vinkeldragaren. 
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Figur 23. Prioritering av lösningsförslag med PICK-chart. 

Sammanfattningsvis bör Skandia Elevator prioritera förslagen om att uppmana montörer att flytta 

verktyg och skruvsorter från arbetsbänk till lyftbord, skapa en instruktion för hantering av kvarva-

rande material och tillverka en likadan skruvlåda med tre fack som redan finns. Förslagen påverkar 

tidsvariationen i högst utsträckning, har störst effekt. 
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5 Sammanställning 

Det primära syftet med examensarbetet var att identifiera, kartlägga och analysera rotorsakerna till 

förekommen tidsvariation mellan olika montörer och mellan olika batcher vid produktmontage av 

2m lantbruksgrop på Skandia Elevator. Analysen skulle resultera i lösningsförslag för en arbetsstan-

dard som möjliggör reducering av spridningstiden. Främsta anledningen till att företaget önskade 

sänka variationen utgjordes av att en sänkt produktionstid underlättar för att företaget ska erhålla 

möjlighet att öka omsättningen med bibehållen resursnivå samt att sänkt tidsvariation understödjer 

effektivare produktionsplanering och produktionsprocess. 

En mängd olika faktorer till tidsspridningen har identifierats och bland annat försvinner tid på icke 

värdeskapande arbetsmoment, framförallt onödig gång/förflyttning. Av totalt 46 icke värdeskapande 

element utgjorde 38 element gång eller förflyttning, av utstuderade moment. Genom att reducera 

icke värdeadderande aktiviteter genom förflyttning av alla nödvändiga verktyg och skruvsorter till 

lyftbordet från arbetsbänken besparas per lantbruksgrop: 

 3minuter och 39sekunder/cykel avseende moment som påverkar montageutförandet. 

 Uppskattningsvis 27meters förflyttning. 

Förflyttningen av material från arbetsbänk till lyftbordet reducerar icke värdeskapande element med 

50 %. Efter förflyttning utgjorde totalt 23 kvarvarande element icke värdeskapande aktiviteter. 

Produktionslayouten innebär att vid skruvpåfyllning åtgår 6minuter och 10sekunder av produktions-

tiden, som medräknas vid statistiska analyser. En variation som inte uppstår vid varje arbetsorder 

utan endast när brist av fästelement infaller men som påverkar tidsvariationen.   

Genom några förändringar kan avverkad distans, icke värdeskapande, för montörerna påverkas med: 

 Cirka 160meter genom att på arbetskortet uppmana att logistikavdelningen ska köra in 

träklossar för placering av lantbruksgropar på pall. 

 Ungefär 86meter genom utplacering eller upphängning av buntband och insexhylsa på ar-

betsstationen. 

 Totalt påverkas ungefär 246meter/arbetsorder om förbättringsförslag gällande arbetskortet 

och utplacering/upphängning implementeras. 

Avsaknad av standard för hantering av bortfallen produktionstid och ifrågasättandet av statistiken 

resulterade i att lösningsförslag beträffande stämpling påverkar produktionen med: 

 Cirka 10-15minuter/händelse för morgonmöte och eftermiddagsrast, tid som räknas med i 

statistiken trots att inget värdeadderande arbete förekommer. 

 Upp mot 15-20minuter påverkar statistiken efter färdigställd arbetsorder när kvarvarande 

material återstår att bortforsla. 

Sex stycken olika detaljer, på grund av asymmetrisk konstruktion, har 50 % risk för montage i fel rikt-

ning. Under observationerna förekom att arbetstagaren monterade detaljer i fel riktning vid enskilda 

cykler med resultatet att ett antal sekunder försvinner iväg eftersom att demontering måste ske in-

nan montering kan återupptas. Genomförs åtgärder i form av sprängskiss och markering på asym-

metriska detaljer avseende montageriktning kommer montörerna agera säkrare och minskning av 

tidsvariationen kommer uppstå.  
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6 Diskussion 

Kapitlet diskussion fokuserar på eventuella svårigheter eller om något kunnat utföras på annorlunda 

vis och behandlar projektets arbetsmetod, olika för och nackdelar samt hur lösningsförslagen kan 

jämföras med hållbar utveckling. 

6.1 Projektets genomförande 

Projektets upplägg baserades på att Skandia Elevator insett att på 2m lantbruksgropar förekom en 

stor tidsvariation i monteringsavdelningen och önskade identifiera varför variationen uppträdde. En 

teoretisk referensram utarbetas innan mer produktionstekniskt arbete kunde appliceras. DMAIC-

strukturen och tidsstudier utgjorde produktionstekniska verktyg som erfordrade djupare kunskap för 

en strukturerad arbetsgång att genomföra projektet för att tillgodose uppsatta mål. Problemformule-

ring har återfunnits i tankesättet vid varje enskilt moment. Svårigheten med teoretiska kapitlet ut-

gjordes av att veta vilka ämnen som var relevanta för projektets fortskridande samt hur djupt varje 

kapitel skulle behandlas.  

Ett problem vid projektets genomförande härleds till avsaknaden av en given arbetsstandard att följa 

vid montage och ledde till varierande monteringssekvenser, allt från extra steg eller rörelser till olika 

monteringsföljd. Enligt Petersson, med flera (2015), är en standard det hittills bästa överenskomna 

tillvägagångssättet men ska uppdateras när en förbättring sker. En standard bidrar med att det blir 

enklare att upptäcka avvikelser och skapar en förutsägbarhet i processen (Petersson et al. 2015). 

Arbetsplatsens utformning med nuvarande layout innebär en viss tidsvariation eftersom olika arbets-

tagare förflyttar sig med varierande hastighet, har skiftande styrka samt förmåga att sammansätta 

komponenter och att komponenter placeras med olika avstånd till lyftbordet gång från gång. Pro-

duktionslayouten betyder att största slöseriet orsakas av onödig gång/förflyttning av material och 

människa. 

6.2 Tidsstudier och prestationsgrad 

Hur snart tidsstudier och observationer kunde påbörjas, trots överenskommelse med monteringsav-

delningens chef, vållade problem vid kartläggning av nuläget. Exempelvis en tidsstudie skulle utföras 

på förmiddagen men kom att dröja till eftermiddagen. Förskjutningen påverkades av olika faktorer, 

utvald montör för en tidsstudie arbetade med en mer prioriterad arbetsorder, logistikavdelningen 

saknade tid för att hinna leverera aktuellt material till monteringsavdelningen eller att önskvärd ar-

betsstation var upptagen för andra arbetsuppgifter.  

Prestationsgrad bedömdes inte vid tidsstudier. En orsak var att montören kunde växla arbetstempo 

vid olika moment i samma cykel. Bedömning av montörens arbetshastighet om inte tidigare erfaren-

het fanns att tillgå, en annan anledning. Det är observatören som avgör vad som är 100 % prestat-

ionsgrad och projektet hade behövt en extra person för diskussion om arbetstempot kan bibehållas 

under en representativ arbetsdag. Hade två studenter utfört projektet hade prestationsgrad eventu-

ellt bedömts vilket även resulterat i att standardtid kunnat beräknas. Företaget får fortsatt lita på 

tidsåtgången som är uppskattad för arbetet vid framtida produktionsplanering. Enligt montörerna 

förekommer vid enstaka tillfällen att beräknad tidsåtgång, utskriven på arbetskortet, överensstäm-

mer med verklig tidsåtgång men oftast är den faktiska tidsåtgången betydligt mer avvikande vilket 

gäller generellt oavsett arbetsuppgift och inte specifikt för 2m lantbruksgropar. 



44 
 

6.3 Sex sigma 

För att lyckas med Sex Sigma krävs en organisatorisk infrastruktur med andra ord att deltagarna har 

olika roller i projektgruppen samt att projektet ska baseras på verklig fakta från verksamheten (Sand-

holm, 2001). Med andra ord innebar det i projektet att studenten agerade projektledare med stött-

ning från handledare på företaget och hade hjälp av projektdeltagare, montörer, samt avdelnings-

chef vid genomförandet. Ett samarbete som tydliggjorde många av montörernas åsikter om faktorer 

relaterade till tidsspridningen kunde sammanställas eller att statistiken avseende historisk data 

kunde analyseras med handledarens stöttning. Utan hjälpen hade projektet inte resulterat i att 

samma mängd tidspåverkande faktorer identifierats eller mängden framlagda lösningsförslag. 

6.4 Alternativ arbetsgång 

Annorlunda utförande kunde utförts genom att komplettera spagettidiagrammen med en stegräk-

nare på montören, dels för att avgöra mängden steg vid en cykel eller som komplement vid uträkning 

av uppskattad distans. Distansen estimerades genom att stega ungefär en meter mellan stegen men 

hade med rätt mätutrustning kunnat bli mer exakt.  

Storleken på träddiagrammet kunde vuxit avsevärt eftersom att varje faktor enbart valdes en gång i 

diagrammet men kunde likväl förekommit under olika kategorier. Sex huvudkategorier vid indelning 

av träddiagrammet kunde varit både fler och färre till antalet beroende på hur längd eller höjd valts 

för strukturering. Enligt Hagberg och Henriksson (2010) består ett fiskbensdiagram oftast av 4M eller 

7M, människa, maskin, material och metod plus mål, management och miljö. 7M är en strukturerad 

arbetsgång för att lista tänkbara orsaker varvid varje M genomgås en i taget (Hagberg & Henriksson, 

2010). Jämförs träddiagrammet med ett traditionellt Ishikawadiagram, 7M, är det en kategori mindre 

i projektets träddiagram men utvalda kategorier för projektet anses komplettera varandra och kan 

likställas med orsaksindelning efter 7M.  

Luftslangsplacering påverkar minimalt gällande tidsvariation men kan resultera i en säkrare arbets-

miljö. Förekomst av förhindrad arbetsgång orsakad av luftslangen skulle vid annorlunda genomfö-

rande av projektet undersökts med en frekvensstudie. 

6.5 Påverkan av lösningsförslag 

Lösningsförslagen gällande konstruktionsändringar kommer innebära att konstruktionsavdelningen 

måste avsätta tid för att ändra ritningen och skapa en sprängskiss samt lösa hur en markering för 

riktning ska framställas. Efter konstruktionsförändring kommer företagets stans- och bockavdelning 

erhålla marginellt fler arbetsuppgifter vid tillverkning av detaljer som ska markeras med riktnings-

symbol. Stans- och bockavdelningen har utrustning för markering, ingen ny maskin behöver inför-

skaffas, utan en ändring i beredningen krävs. Osäkerheten kring detaljens riktning minskar i monte-

ringsavdelningen och underlättar upplärning för nya montörer. Extra tiden för stans- och bockavdel-

ningen att utföra markeringen kompenseras av att montörernas beslutsamhet ökar, tidsspridningen 

reduceras i en viss grad. 

En instruktion framtogs under projektets genomförande för hur stämpling ska ske när material kvar-

står att plocka undan efter att arbetsorderns produkter är färdiga, förbättrar statistiken och leder till 

pålitligare data vid framtida analyser. Förbättringen är en allmän förbättring, påverkar inte enbart 

2m lantbruksgrop, och påverkar andra arbetsuppgifter med tidsvariation. Instruktionen bidrar till att 
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framtida projekt, i både monteringsavdelning och svetsavdelning, kommer utföras med mer tillförlit-

lig data. Vetskapen för företaget om tidsåtgången på att plocka bort resterande material underlättar 

framtida produktionsplanering när visionen om en ökad omsättning med bibehållen personalstyrka 

ska uppnås.  

Förutom besparad tid vid förflyttning av material från arbetsbänk till lyftbord kommer montörernas 

energi skonas. Medför att produktiviteten i monteringsavdelningen ökar, fler produkter lämnar av-

delningen under en arbetsdag, samt att piggare montörer innebär lägre risk för felaktigt montage 

varpå mängden kasserade artiklar kan reduceras. Ingen kostnad förekommer i att uppmuntra montö-

rer att ha material nära lyftbordet eller att tillgodose en upphängning för buntband och insexhylsor, 

snarare en investering som snabbt betalat av sig.  

6.6 Jämförelse lösningsförslag med hållbar utveckling  

Hållbar utveckling med avseende på ekonomiska aspekten innebär för projektets del att om lämnade 

lösningsförslag resulterar i minskning av tidsvariation vid montage att besparing för företaget kan ske 

genom bland annat effektivare produktionsplanering samt produktionsprocess. Effektivare process 

innebär att minimalt med resurser utnyttjas och att saker utförs på korrekt sätt. Resurser avser både 

ekonomiska kostnader men även medarbetare, tid och systemresurser (Ljungberg & Larsson, 2015). 

Ur en social aspekt är det viktigt att företaget inte enbart fokuserar på en ökad vinst eller omsättning 

om tidsspridning skulle reduceras utan även tillgodoser att arbetstagarna som monterar produkten 

har bra arbetsvillkor (Almqvist, Graaf, Jannesson, Parment & Skoog, 2016). Med andra ord innebär 

det att montörerna vid montage av 2m lantbruksgrop inte ska arbeta under permanent stress eller 

kompensera ergonomiskt bara för att företaget önskar en ökad omsättning med bibehållen resurs-

nivå. Ytterligare en social aspekt utgörs av faktorn om att arbetare sparar energi genom minskad 

förflyttning efter att material placerats avståndsmässigt närmare vilket medför piggare människor på 

och utanför arbetsplatsen som möjliggör ett mer omfattande socialt liv för arbetstagarna. 

Ekologisk hållbarhet betyder i projektet effektivare användning av truckar om logistikavdelningen kan 

ta med sig pall för träklossar som används för placering samtidigt som truckarna kör in annat materi-

al i monteringsavdelningen. Genomförs konstruktionsändringar varpå det blir enklare för montör att 

bekräfta riktningen föreligger minskad risk för att detaljer måste demonteras och i värsta fall kasse-

ras. 
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7 Slutsatser 

I kapitlet framgår slutsatser som projektet resulterat i, baserade utifrån tidigare kapitel. Framtida 

arbete och projektets mål ingår i avsnittet. 

7.1 Projektmål 

Angivna mål för examensarbetet har uppnåtts genom användandet av produktionstekniska verktyg, 

beskrivna i kapitlet teoretisk referensram, kapitel 2. Projektets huvudmål bestod i att identifiera, kart-

lägga och analysera rotorsakerna till varför tidsvariation förekom mellan montörer och mellan olika 

batcher i monteringsavdelningen vid montage av 2m lantbruksgrop. Utifrån kartläggningen skulle 

lösningsförslag anges som resulterade i en arbetsstandard för reducerad spridningstid. Projektets 

resultat presenteras nedan tillsammans med mål och delmål. 

 Dokumentera hur montörer utför arbetssekvens av lantbruksgrop 

Dokumentation om hur montörerna utför arbetssekvens av 2m lantbruksgrop finns i kapitlet 3.3.2 

Observationer och intervjuer under rubriken monteringsordning.  

 Kartlägg nuvarande tillstånd genom en nulägesanalys, som sammanställs med hjälp av inter-

vjuer, tidsstudier, spagettidiagram och andra produktionstekniska metoder. 

Tillståndet i produktion vid projektets start sammanställdes med hjälp av intervjuer med erfarna 

montörer, tidsstudier i form av klockstudier och spagettidiagram för att uppfånga icke värdeskap-

ande aktiviteter, redovisade i 3.3 Resultat samt bilaga 2 och 4. 

 Identifiera vilka faktorer som kan påverka spridningstiden. 

Utifrån insamlad data kunde faktorer som påverkar tidsvariationen identifieras, analyseras, komplet-

terad med distans, och presenteras i 3.4 Analys. 

 Presentera lösningsförslag för reducerad tidsvariation. 

Lösningsförslag, kapitel 4, redogör förslag för en reducerad tidsvariation. En kompletterande tidsstu-

die, kapitel 4.1, redovisar resultatet om verktyg och skruvsorter förflyttas från arbetsbänk till lyft-

bord. 

En prioritering av angivna lösningsförslagen utifrån störst effekt kontra minsta krävda insatsen åter-

finns i kapitel 4.6, Prioritering lösningsförslag, genom användandet av ett PICK-chart. 

7.2 Framtida arbete 

En punktlista på alla uttänkta lösningsförslag har lämnats över till Skandia Elevator som självmant får 

välja ut vilka idéer som ska testas och implementeras för att sänka tidsvariationen. Vetskapen finns 

dock om att ändringsförslag har skrivits i ett dokument som används när konstruktionsförändringar 

önskas genomföras. Utöver dokumentet gällande konstruktion och ritning har konstruktionschefen 

informerats för upplysning om vad montörerna anser är problematiskt med nuvarande ritning och 

konstruktion. 
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För att minska mängden felstämplingar för hur stämpling när material kvarstår trots att arbetsordern 

är färdig skapades en instruktion som för att upprätthållas behöver upplysas för varje nyanställd ar-

betstagare. Utöver upplysning är det lämpligt om instruktionen hängs upp vid stämplingsterminaler 

för att påminna rutinerade arbetare i hur stämpling ska ske. Minskar mängden felstämplingar kom-

mer statistiken att bli mer pålitlig vid framtida analyser och grunddata att jobba med i kommande 

projekt behöver inte lägga stort fokus till faktorn med felaktig stämpling. 

Skandia Elevator behöver överlägga om åtgärder mot den starkt vibrerande och högljudda vinkeldra-

garen, används vid åtdragning av kapacitets- och mellanbotten, behöver sättas in. En frekvensstudie 

rekommenderas för att kartlägga risken över att arbetare snubblar samt trasslar in sig själva eller 

utrustning på grund av nuvarande luftslangsanslutning. 

Ett antal faktorer utgjorde orsak till varför spridningstid förekom vid montage av 2m lantbruksgrop. 

Faktorerna kommer utgöra viktiga grundpelare vid framtida analyser av andra produktgrupper när 

tidsvariation har upptäckts, likväl som underlag för förbättrad ergonomi på arbetsstationerna. 
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9 Appendix 

Bilaga 1 - Underlag för intervju 

 Hur tänker montören kring åt vilket håll skarvplåten skall monteras? 

 Hur brukar montören montera stödfötterna? Hur är gropen vinklad? 

 Hur resonerar montören för att undvika att montera takbärarna åt fel riktning? 

 Hur monterar ni kapacitetsbotten och mellanbotten i transportsektion grop? 

 Hur tänker ni för att montera kapacitets- och mellanbotten åt rätt håll? 

 Hur tänker ni för att kunna montera taket i rätt riktning? 

 Vart placerar ni skruvlådor och dragare? 

 Behöver montören avlägga tid för att hämta material eller verktyg? 

 Förekommer problem med hur material är placerat på pall när det kommer in i montering-

en? 

 Hur gör montören vid utstämpling? Städar först och sedan stämplar ut eller stämplar ut först 

och sedan städning? 

 Om städning sker efter utstämpling är montören instämplad på städning, samma jobb eller 

instämplad på ett annat jobb? 

 Finns några önskemål hur ni vill placera olika pallar vid inkörning?  

 Vad finns för övriga problem som kan störa processen vid montage av lantbruksgrop? 
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Bilaga 2 – Kartläggning av värdeskapande element 

Kartläggning av värdeadderande element och tidsåtgång. 

Element Värdeskapande Tidsåtgång 
Transportsektion grop med stödfot & skarvplåt    

1. Gång NVA 00:03 

2. Transportsektion förflyttas NNVA 00:21 

3. Gång NVA 00:05 

4. Hämtar skarvplåt gropsektion & stödfot sektion  NNVA 00:16 

5. Gång NVA 00:03 

6. Placera skarvplåt gropsektion & stödfot sektion NNVA 00:17 

7. Förflyttning NVA 00:04 

8. Hämta skruv & mutter NNVA 00:25 

9. Gång NVA 00:03 

10. Äntra skruv & mutter i fötter, skarvplåt & transportsektion VA 01:16 

11. Gång NVA 00:04 

12. Hämta mutterdragare. Sätter fast förlängaren NNVA 00:14 

13. Gång NVA 00:03 

14. Dra åt med mutterdragare VA 00:38 

15. Om gropen är uppochner vänds den till normalläge NVA 00:15 

16. Gång NVA 00:03 

17. Lämna tillbaka mutterdragare. Tar av förlängaren NVA 00:11 

Takbärare   

1. Gång NVA 00:06 

2. Hämta takbärare HÖ & VÄ NNVA 00:17 

3. Gång NVA 00:03 

4. Lägg takbärare i grop NNVA 00:02 

5. Förflyttning NVA 00:03 

6. Hämta skruv & mutter NNVA 00:06 

7. Förflyttning NVA 00:03 

8. Montera takbärare  VA 03:15 

9. Gång NVA 00:03 

10. Hämta mutterdragare NNVA 00:04 

11. Gång NVA 00:03 

12. Dra åt med mutterdragare VA 01:16 

13. Gång NVA 00:03 

14. Lämna tillbaka mutterdragare NVA 00:02 

Kapacitetsbotten med mellanbotten   

1. Ta 2st träklossar (för montage av kap.- och mellanbotten) NVA 00:02 

2. Gång NVA 00:03 

3. Placera träklossar i varsin ände NVA 00:04 

4. Gång NVA 00:03 

5. Hämta kapacitetsbotten NNVA 00:07 

6. Gång NVA 00:04 

7. Lyft i kapacitetsbotten i transportsektion grop  VA 00:12 
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8. Gång NVA 00:02 

9. Hämta mellanbotten NNVA 00:04 

10. Gång NVA 00:05 

11. Placera mellanbotten i kapacitetsbotten VA 00:17 

12. Förflyttning NVA 00:06 

13. Hämta skruv & mutter NNVA 00:18 

14. Förflyttning NVA 00:03 

15. Äntra skruv & mutter, genom kap.- och mellanbotten ut i 
takbärarna 

VA 01:47 

16. Gång NVA 00:04 

17. Hämta vinkeldragare. Byter till vinkeldragare på luftslang NNVA 00:09 

18. Gång NVA 00:04 

19. Dra åt muttrarna med hjälp av vinkeldragare VA 00:54 

20. Gång NVA 00:03 

21. Lämna tillbaka vinkeldragare. Byt till vanlig mutterdragare NVA 00:03 

22. Gång NVA 00:03 

23. Ta bort träklossarna efter åtdragning NNVA 00:02 

24. Gång NVA 00:03 

25. Lägg träklossarna på arbetsbänken NVA 00:02 

Tak med skarvtak & bultpåse   

1. Gång NVA 00:05 

2. Hämta V-tak NNVA 00:06 

3. Gång NVA 00:04 

4. Placera V-tak på takbärarna VA 00:08 

5. Gång NVA 00:03 

6. Hämta skarvplåt tak & bultpåse NNVA 00:06 

7. Gång NVA 00:03 

8. Placera skarvplåt & lägg i bultpåse vid skarvplåt grop VA 00:04 

9. Förflyttning NVA 00:03 

10. Hämta skruvar NNVA 00:12 

11. Förflyttning NVA 00:03 

12. Äntra skruv i tak mot takbärarna  VA 00:57 

13. Skruv äntras i skarvplåt tak VA 00:23 

14. Gång NVA 00:03 

15. Hämta mutterdragare NNVA 00:02 

16. Gång NVA 00:03 

17. Dra åt alla skruvar med mutterdragare VA 00:36 

18. Gång NVA 00:03 

19. Lämna tillbaka mutterdragare NVA 00:02 

20. Gång NVA 00:03 

21. Hämta buntband NNVA 00:02 

22. Gång NVA 00:03 

23. Bultpåsen fästs tillsammans med ett buntband VA 00:24 
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Bilaga 3 – Faktorer sammanställt i ett träddiagram  
Logistik/Annan 

avdelning
M

ontör

Pallar placerade 
på varandra

Icke inkörda 
träklossar för 
pallplacering

Ringer eller 
letar 

truckförare

Logistikpersonal 
har inte tid

G
löm

m
er 

m
onteringsordn

ingen

Svårt att plocka upp 
tappade skruv efter 

m
ontage av 

kapacitets- och 
m

ellanbotten

U
tför 

m
ontagesekven

sen olika

Personliga 
behov

M
onteringsinstr

uktion saknas

U
pplärning sker 

från person till 
person

Tid som
 inte 

räknas bort vid 
arbetsorder

M
orgonm

öte
Efterm

iddagsra
st

M
onteringen tar 

alltid en 5-10m
in 

icke schem
alagd 

rast vid 11-tiden

Roterar 
transportsektio

n grop

Svårt att hålla 
sam

tidigt som
 

äntring av 
stödfot

”Kram
ar” om

 
transportsektio

n = 
ooergonom

iskt

Byter ut hylsa, 
använder 

insexshylsa

Byter ut hylsa, 
använder 
förlängare

Efter 
åtdragning av 
stödfot byter 

tillbaka

Efter 
åtdragning av 
stödfot byter 

tillbaka

Roterar inte 
transportsektio

n grop

Transportsektio
n m

åste roteras 
tillbaka

Slarvar m
ed 

användning av 
lyftredskap

O
ergonom

iska 
tunga lyft

Placerar skruvar 
och verktyg på 

arbetsbänk

M
ycket onödig 

gång/
förflyttning

Extra tungt lyft om
 

m
ellanbotten m

onteras 
i kapacitetsbotten 

utanför 
transportsektion grop

Står inget att 
logistik ska köra 
in träklossarna 
på arbetskortet

Böjningar/
arbetsställninga

r blir m
indre 

bra
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Orsaker till 
tidsvariation

Ritning/
Konstruktion

M
aterial

Detaljer i 
blandad 

riktning på pall

M
aterial sitter 
ihop vid 

inleverans
M

ängden skruv
Skym

d sikt vid 
åtdragning av 

takbärare

6st olika 
detaljer kan 

m
onteras i fel 

riktning

M
åttangivelser 

på ritning för 
skarvplåt 

saknas

För m
ånga 

skruv kan sättas 
i skarvplåt

Kapacitets- och 
m

ellanbotten 
nyper i 

varandra

Fel antal skruv i 
takskarv

Otydlig ritning

Försänkta 
insexskruvar 

roterar

Buntband 
häm

tas på 
annat 

arbetsbord

Saknas en 
standardiserad 

plats för 
buntband på M

11 
och M

12

Reglar och pall 
m

åste häm
tas

Träkloss för 
pallplacering 

häm
tas

Krävs m
othåll = 

insexnyckel
Tak ligger tätt

Transportsektio
n grop nyper 

fast i varandra

Böjer ryggen 
som

 
kom

pensation

M
ätverktyg ex 

talm
eter och 

erfarenhet krävs 
för att avgöra 

riktning

Onödig tid på 
dem

ontering

Finns inte 
buntband 

häm
tas det i 

byrån

Dubba lådor 
m

ed skruv 
används oftast 

inte

M
arkering som

 
anger riktning 
på detaljerna 

saknas

Skarvplåten 
avgör 

m
ontering för 

andra detaljer
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Verktyg
O

m
givning

Träkloss för 
m

ontage saknar 
given plats

Starkt 
vibrerande 

vinkeldragare

Kraft för att 
hålla em

ot 
dragaren

M
ycket oväsen

Vinklad handled

Används inte 
träkloss = 

krångligare 
m

ontage

G
iven 

verktygsplats = 
verktyget m

åste 
häm

tas

Vinkeldragaren 
gängades upp i 

inloppet

Letar efter 
insexhylsa

Verktygsplats 
saknas

Byter/häm
tar 

lyftredskap till 
travers

M
othåll krävs = 
insexnyckel

Städar och 
iordningsställer 
arbetsplatsen 

efter tidigare jobb

Rätt skruvsorter 
plockas fram

Lyftbord ställs 
in på rätt 

arbetshöjd

Anställda fram
för 

vid in- och 
utstäm

pling eller 
delrapportering

D
istraherad av 

om
givningen

M
aterial häm

tas 
eller körs bort = 

stannar gärna och 
pratar

Arbetare m
ed 

frågor

Stäm
plingsdato

r

Papper/bläck 
slut i skrivaren

Skruv m
åste 

häm
tas

Ledig 
palldragare

H
jälper andra 

m
ontörer vid 

andra 
m

onteringsstation
er

M
aterial kvar vid 

arbetsorderns slut 
= stäm

plar och 
städar olika

Arbetsstandard 
saknas

Saknas verktyg 
m

ed given plats 
går tid åt att 

leta

Byte av m
askin

Efter åtdragning 
byts m

askin 
tillbaka till vanlig 

m
utterknack

M
er tid åtgår om

 
inte cykeln 
används för 

häm
tning av skruv

Dubbla verktyg/
m

askiner används 
sällan om

 bara en 
m

ontör jobbar 
m

ed arbetsordern

Bandaren ledig

Luftslang = 
snubblar, trasslar 
in sig, m

åste kliva 
över
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Bilaga 4 - Uträkning distans baserad på spagettidiagram 

Lyftbord

1

2
2

Stödfötter och 
skarvplåt 5m

Hopsättning Hämta material

Lyftbord

Lyftbord

1

3
3

1

Stödfötter och 
skarvplåt 16m om 

montör inte får med 
allt på samma gång.

Lyftbord

1,5

3

4

1,5

1

0,5

Lyftbord

1

3
3

1

Takbärare 11,5m
Takbärare 8m

Lyftbord

1,5

3

4

1,5

1

0,5
Kapacitets- och 
mellanbotten 

11,5m

11

Kapacitets- och 
mellanbotten 16m

Lyftbord

1,5

3

4

1,5

1

0,5Tak, takskarv och 
bultpåse 13m

0,75 0,75 Lyftbord

1

3
3

1

Tak 5m
Buntband 3m
Takskarv 8m

1,5
1,5

2,5
2,5

= Utgångsposition samt pall för 
material = Pall
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Bilaga 5 - Arbetsgång innan avslut/byte av order 

 

 


