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Abstract 
Brodit AB is a company located in Karlsborg, which manufactures holders for technical 

communication devices for mounting in vehicles. The manual manufacturing, where bending 

and assembly takes place, lacks a method for standardisation, a base for time scheduling, a 

base for manpower planning and a method for continuous improvements. The aim of this 

bachelor thesis was to develop a base for standardised work, time scheduling and manpower 

planning as well as a method for continuous improvements. To reach these aims a number of 

sub targets needed to be reached, which were to sustain an analysis of the current situation 

through observations and time studies, develop standard data for work tasks, divide the tasks 

into value adding work, non-value adding work and necessary non-value adding work, 

develop a suggestion to an improved work standard and develop a method for continuous 

improvements. 

To reinforce choices of methods and conclusions, a number of engineering areas have been 

studied. Based on the theoretical frame of references, a number of methods for the empirical 

study were formed.  The study was conducted of observations according to genchi genbutsu, 

grouping of work tasks, time motion studies performed with a time watch and SAM analysis, 

calculation of standard data times, evaluation of value adding-, non-value adding- and 

necessary non-value adding work, SMED analysis and spaghetti diagrams.  

The result of the empirical study was a base for time scheduling with calculated standard 

times for each work task, where every work task was evaluated as value adding, non-value 

adding or necessary non-value adding. Based on this, a base for manpower planning can be 

compiled. The compilation of standard data times as well as the SAM analysis resulted in 

cycle times far shorter than the cycle times measured in current production. Also, the setup 

times appeared to be long and irregular with several unnecessary work tasks performed. The 

result of the spaghetti diagrams also shows unnecessary movements. The conclusion of this is 

that non-value adding work tasks occurs in the process, that the work is performed in different 

ways which causes waste in the process and that the work performance rating is below 100 %. 

With a standardised way of work as well as eliminated non-value adding work tasks, the 

production could be increased with 60 %; alternatively, the manpower could be decreased 

with two workers. With the compiled improvement suggestions implemented, the cycle time 

at the bending working stations could be decreased with at least 50 % and the total setup time 

could be decreased with at least 57 %.  

A method for continuous improvements has been developed, based on a PDCA cycle. With 

improved conditions on each working station and a standardised way to work, possible 

improvements can be achieved in reduced setup times, reduced cycle times as well as the 

implementation of a culture of continuous improvements.  
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Sammanfattning 
Brodit AB i Karlsborg är ett företag som tillverkar hållare för teknisk 

kommunikationsutrustning för montage i framförallt fordon. Den manuella tillverkningen av 

apparatdelen där bockning och montering sker saknade standardiserat arbetssätt, tidsunderlag, 

bemanningsunderlag och metod för förbättringsarbete. Syftet med examensarbetet var att ta 

fram ett underlag för standardiserat arbetssätt, ta fram ett tids- och bemanningsunderlag samt 

ta fram en metod för fortsatt förbättringsarbete. För att uppnå dessa syften skulle ett antal 

delmål uppnås, vilka var att erhålla en nulägesanalys genom observationer och tidsstudier, 

erhålla standardtider för arbetsmoment, dela upp arbetsmoment i värdeskapande-, icke 

värdeskapande- och nödvändigt icke värdeskapande arbete, utarbeta ett förslag till en 

förbättrad standard samt utarbeta en metod för fortsatt förbättringsarbete.  

För att underbygga metodval och slutsatser har ett antal produktionstekniska områden 

studerats. Utifrån den teoretiska referensramen utformades ett antal metoder för den empiriska 

studien. Studien har bestått av observationer enligt genchi genbutsu, gruppering av 

arbetsmoment, tidsstudier i form av klockstudier och SAM-analys, beräkning av 

standardtider, uppdelning av värdeskapande-, icke värdeskapande- och nödvändigt icke 

värdeskapande arbete, SMED-analys och spaghettidiagram.  

Resultatet av den empiriska studien blev ett tidsunderlag med beräknade standardtider för 

respektive arbetsmoment, där varje arbetsmoment bedömdes vara värdeskapande, icke 

värdeskapande eller nödvändigt icke värdeskapande. Utifrån detta kan ett 

bemanningsunderlag sammanställas. Sammanslagna standardtider och SAM-analysen 

resulterade i en cykeltid som var betydligt kortare än den som uppmättes i aktuell produktion. 

Även omställningstiderna var långa och framförallt oregelbundna med flertalet onödiga 

arbetsmoment. Resultatet av spaghettidiagrammen visar också på onödiga förflyttningar. 

Slutsatsen av detta är att det förekommer icke värdeskapande arbetsmoment i processen, att 

arbetet utförs på olika sätt vilket medför slöserier i processen samt att arbetet vid inte utförs i 

100 % arbetstakt. Med ett standardiserat arbetssätt och eliminerade icke värdeskapande 

arbetsmoment skulle produktionen vid monteringsstationerna kunna ökas med 60 %, 

alternativt reducera bemanningen med två årsanställda. Om de framtagna 

förbättringsförslagen införs kommer cykeltiden vid bockningsstationerna att kunna minskas 

med över 50 % och den totala omställningstiden kommer att kunna minskas med minst 57 %.  

En metod för fortsatt förbättringsarbete har tagits fram som bygger på en PDCA-cykel. Med 

förbättrade förutsättningar i produktionen och ett standardiserat arbetssätt reduceras 

omställningstider och cykeltider och en kultur för ständiga förbättringar möjliggörs. 
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1 Inledning 
För att få en ökad förståelse för examensarbetet beskrivs företaget och bakgrunden till 

problemet i det inledande kapitlet. Även beskrivning av problemet samt examensarbetets 

syfte, område och avgränsningar presenteras. Dessutom sammanfattas och beskrivs rapportens 

övriga innehåll och struktur. 

1.1 Företaget och bakgrund 

Brodit AB är ett företag som är placerat i Karlsborg. De utvecklar och tillverkar 

fästanordningar för teknisk kommunikationsutrustning, framförallt för montage i olika typer 

av fordon. Företaget grundades av Ebbe Johansson 1983 (Brodit AB, 2016). Johansson körde 

då taxi och saknade en lämplig plats för sin telefon där den gick att nå smidigt utan att det 

skulle störa bilkörningen. Johansson böjde till en plastbit i garaget och det första fästet för 

teknisk utrustning var därmed konstruerat. Verksamheten har fortsatt att expandera sedan dess 

och idag har Brodit ungefär 80 anställda. Det som idag tillverkas är inte enbart fästen för 

telefoner, utan också fästen för bland annat surfplattor, GPSer, datorer och bildskärmar för 

underhållningssystem. Dessa fästen produceras i tillräckligt många produktvarianter för att 

kunna monteras i nästintill alla fordonstyper på marknaden (Brodit AB, 2016). Brodit har 

utökat verksamheten och tillverkar även fästen för exempelvis kortläsare till butiker. 

Företagets mest kända produkt kallas ProClip och är en produkt som kan fästas i exempelvis 

instrumentbrädan utan att någon åverkan på instrumentpanelen behöver göras. I nuläget 

tillverkar företaget ungefär 8 000 olika produktvarianter. Produkterna består av två 

huvudkomponenter; den ena är fästet för den tekniska utrustningen, även kallad apparatdelen, 

och den andra är fästet för fast montage, exempelvis i ett fordon eller i en bänk. Produktfloran 

blir stor på grund av att företaget tillgodoser behovet av alla kombinationer av olika modeller 

på elektronisk utrustning likväl som variationen av fästanordningar i olika typer av fordon.  

1.2 Problembeskrivning 

Företaget har idag inget faktabaserat bemanningsunderlag eller standardiserat arbetssätt på 

den del av produktionen som tillverkar apparatdelen. I tillverkningen av apparatdelen sker 

bockning av plastmaterialet samt slutmontering av produkten. På denna avdelning finns inga 

standardtider för de arbetsmoment som ingår i respektive cykel och ingen dokumenterad 

standard över hur arbetet ska utföras. Detta gäller både arbetsmoment vid arbetsstationerna 

likväl som omställningar mellan olika produkttyper. Därför baseras inte 

bemanningsunderlaget på några verifierade cykeltider i nuläget. Företaget har ett behov av ett 

bemanningsunderlag för att bättre kunna planera produktionen och även för att kunna 

producera mer effektivt. Företaget saknar dessutom ett standardiserat arbetssätt för 

förbättringsarbete i produktionsavsnittet.  
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett tidsunderlag med standardtider för olika 

arbetsmoment som företaget kan basera ett bemanningsunderlag på daglig basis på. 

Tidsunderlaget kommer att avse montering och bockning. Framtagandet av tidsunderlaget 

kommer att innebära en studie på nuvarande produktion. Detta tidsunderlag kommer att leda 

till ett standardiserat arbetssätt som kommer att utgöra en grund för förbättringsarbete. De 

förbättringar som observeras kommer att införas i ett förslag till en förbättrad standard. En 

metod för hur förbättringar kan byggas in i den nya standarden kommer att utarbetas för att 

företaget ska kunna arbeta med fortsatt förbättringsarbete.  

För att detta ska kunna uppnås kommer ett antal delmål att behöva uppnås, vilka är följande: 

 Erhålla en nulägesanalys genom observationer och tidsstudier 

 Erhålla standardtider för arbetsmoment 

 Uppdela arbetsmoment i värdeskapande arbete, icke värdeskapande arbete och 

nödvändigt icke värdeskapande arbete 

 Utarbeta ett förslag till en förbättrad standard 

 Utarbeta en metod för fortsatt förbättringsarbete 

1.4 Område och avgränsningar 

Den teoretiska grunden hämtas från diverse produktionstekniska områden, såsom lean 

production, produktionsplanering, tidsstudier och ställtidsreducering. Studien avgränsas till 

apparatdelen av produktionen där montering och bockning sker manuellt samt till 

bockningsroboten. Studien av den automatiserade roboten kommer att vara begränsad till 

processföljd och utnyttjandegrad för att erhålla jämförelsematerial gentemot de manuella 

stationerna. Tidsstudiens omfattning kommer att begränsas av tidsunderlagets 

användningsområde, det vill säga på vilken tidsmässig basis företaget önskar bygga sin 

bemanningsplanering på. Metoden för standardiseringen av arbetssätt kommer att avgränsas 

till det aktuella arbetsområdet. Även fördelning mellan värdeskapande arbete, icke 

värdeskapande arbete och nödvändigt icke värdeskapande arbete ska utföras. Ergonomiska 

aspekter kommer endast att behandlas översiktligt.  

1.5 Innehåll och rapportstruktur 

Efter rapportens inledning, där företaget, problembeskrivningen och syftet med 

examensarbetet presenteras, tar kapitlet med den teoretiska referensramen vid. Här 

presenteras forskning om relevanta begrepp och teorier som senare används som underlag för 

metodval och slutsatser. Därefter presenteras kapitlet om arbetets empiriska del där 

arbetsmetoden beskrivs, liksom tillvägagångssättet vid nulägesanalysen med hjälp av 

tidsstudier, observationer och spaghettidiagram. Även resultaten av den empiriska studien 

presenteras. Resultaten analyseras därefter i kapitlet ”Resultatanalys”. Utifrån analysen 

sammanställs ett antal åtgärder och förbättringsförslag. Därefter presenteras det framtagna 

förslaget till standardiserat arbetssätt samt metoden för fortsatt förbättringsarbete. En 
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diskussion om för- och nackdelar med den utförda studien kommer därefter. I kapitlet 

”Slutsats” återkopplas resultaten till syftet och det som har framtagits efter studien 

presenteras. Efter kapitlet ”Slutsats” finns en referenslista samt ett antal bilagor.   
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2 Teoretisk referensram 
För att förankra kommande slutsatser och förklara relevanta begrepp och teorier har fakta 

hämtats från verifierade källor. De områden som har studerats är lean production, tidsstudier 

och ställtidsreducering. Teoretisk referensram ges även för olika produktionstekniska begrepp 

som ställtid, ledtid, takttid och flaskhalsar. Lean production betraktas som ett koncept som 

appliceras på valda delar av produktionen. Dessa områden har valt att studeras eftersom det är 

metoder ur dessa områden som kommer att kunna lösa de problem som presenterades i 

problembeskrivningen och därmed uppfylla examensarbetets syften. 

2.1 Lean production 

Lean production är ett koncept som har utarbetats av det japanska biltillverkande företaget 

Toyota (Liker, 2009). Efter andra världskriget inspirerades Toyota av 

massproduktionsprinciperna från västvärlden och applicerade dem därefter på sin egen 

ekonomiska situation. Den japanska marknaden krävde betydligt större variation av 

produkter, vilket innebar att Toyota behövde utveckla ett flexibelt och effektivt 

produktionskoncept. Grunden för lean production kallas Toyota Production System (TPS) och 

utarbetades av Taiichi Ohno. TPS är i grund och botten en metod för effektivisering av 

produktionen som grundar sig i långsiktigt tänkande. Metoden lägger stor vikt vid alla detaljer 

i organisationen som på sitt sätt bidrar till att effektivisera produktionen och därmed resulterar 

i att företaget går med vinst. Framgångskonceptet med lean production är egentligen inte de 

separata delarna i sig; det handlar snarare om att få ihop alla beståndsdelar till ett system som 

praktiseras konsekvent. Effektiviseringen går till genom att identifiera och eliminera 

”slöserier” i produktionsprocessen (Liker, 2009). Dessa slöserier är sådant som inte tillför 

produkten värde ur ett kundperspektiv. Målet med lean production är standardiserade 

processer som genomgår ständiga förbättringar.  

Enligt Liker (2009) kan konceptet inom lean production delas upp i fyra olika delar: 

grundläggande filosofi, process, människor och samarbetspartners samt problemlösning. 

Dessa fyra grundpelare består i sin tur av olika principer. Det allra viktigaste är emellertid den 

grundläggande filosofin: att basera besluten på långsiktigt tänkande, även om det sker på 

bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. Detta är något som bör genomsyra hela företaget 

och dess samarbetspartners. Inom lean production är det väldigt viktigt att alla medarbetare i 

företaget har samma filosofi och strävar åt samma håll. Lean production kräver ledare som 

förstår arbetet och kan förmedla sin kunskap, vilket i sin tur utvecklar enastående 

medarbetare. 

2.1.1 Eliminering av slöserier och mindre bemanning för kostnadsreducering 

I alla tillverkande industrier kan avkastningen endast uppnås genom att reducera kostnader 

vid tillverkning (Ohno, 1988). Försäljningspriset för en produkt är avkastningen plus 

tillverkningskostnaden. Om ett högre pris sätts för att kompensera höga tillverkningskostnader 

kommer kunden sannolikt att vända sig någon annan stans (Ohno, 1988). Kostnadsreducering 

i tillverkningsprocessen är därför ett nödvändigt mål för att företag i tillverkande industri ska 
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överleva. Effektivisering fungerar endast när det knyts till kostnadsreducering. För att uppnå 

detta behöver företag börja producera endast det efterfrågade med minsta möjliga arbetskraft. 

Dessutom måste effektivisering ske vid varje steg för hela fabriken (Ohno, 1988). Nuvarande 

kapacitet i produktionen är arbete och slöseri och effektivisering uppnås när företaget 

reducerar slöserier.  

Eftersom företaget endast bör producera det efterfrågade antalet produkter behöver 

bemanningen reduceras för att matcha den efterfrågade kvantiteten (Ohno, 1988). Om 

exempelvis en produktionslina har tio operatörer och slutför 100 produkter per dag är linjens 

kapacitet 100 produkter per dag och produktiviteten per operatör är tio produkter om dagen. 

Om förbättringsarbete ska ske observeras produktionslinan och slöserier i form av 

överproduktion, operatörer som väntar och onödiga förflyttningar upptäcks. När dessa har 

eliminerats antas att operatörerna kan minskas med två personer. Att åtta operatörer kan 

producera 100 produkter per dag innebär att tio operatörer hade kunnat producera 125 

produkter per dag om slöseriet hade eliminerats.  

Enligt det som påvisas i ovanstående exempel kommer ett eventuellt överskott på bemanning 

att uppenbaras om slöserier i produktionslinan elimineras. För att endast producera enligt 

efterfrågan måste detta överskott på något vis åtgärdas. På grund av detta har viss kritik riktats 

mot Toyota Production System, med anledningen att det skulle vara en effektiviseringsmetod 

där målet enbart är eliminering av arbetskraft (Ohno, 1988). Det är emellertid inte fallet. Det 

är de överordnandes ansvar att endast anställa på ett ansvarsfullt sätt och i sådana fall försöka 

omplacera personalen till en annan post i företaget. Dessutom ökas värdet på de 

arbetsuppgifter som finns kvar, där samtliga slöserier är eliminerade.  

Slöserier, vars identifierande och eliminerande är en kärna inom lean production, identifieras 

utifrån kundens perspektiv (Liker, 2009). Detta kan både gälla interna kunder, såsom ett 

efterföljande processteg, liksom den slutgiltiga externa kunden. De egenskaper hos produkten 

som är värdeskapande för kunden är det som definierar produktens värde. Det arbete som 

tillför produkten värde kallas för värdeskapande arbete; det som inte gör det kallas således för 

icke värdeskapande arbete. När en produktionsprocess analyseras kan emellertid ytterligare en 

kategori uppkomma: nödvändigt icke värdeskapande arbete. Vissa steg i 

produktionsprocessen kan inte elimineras helt, även om det inte tillför produkten värde. Dessa 

arbetsmoment ska dock minimeras i största möjliga mån (Gothelf, 2013). Slutmålet är att 

minimera eller eliminera icke värdeskapande steg i processen (se bild 1). 
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Bild 1. Fördelning av slöseri, värdeskapande och nödvändigt icke värdeskapande arbete. 

 

Shiego Shingo (1985), en japansk managementexpert som under 1900-talet studerade Toyota 

Production System, identifierade sju kategorier av slöserier:  

1. Överproduktion. Produktion av produkter som ej har beställts av efterföljande kund 

kallas för överproduktion. Producerandet av dessa produkter medför kostnader för 

lagerhållning, transporter, överbemanning och kan även i vissa fall resultera i 

kassationer. 

2. Väntan. All form av väntan är ett slöseri. Det är kostnadsineffektivt att inneha 

operatörer och maskiner som inte har någon uppgift. 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar. Detta skapar fler produkter i arbete, längre 

ledtid och onödiga transportkostnader. 

4. Överbearbetning eller felaktig bearbetning. Ineffektivitet på grund av dåliga verktyg, 

dålig produktionsutformning eller onödiga arbetsmoment är ett slöseri. Detta gäller 

även produkter framtagna med högre kvalitet än nödvändigt.  

5. Lager. Detta orsakas av onödiga mängder råvaror, produkter i arbete och 

färdigvarulager. Lager orsakar längre ledtider, defekter, fler transporter, förseningar, 

kapitalbindning och lagerhållningskostnader. Stora lager döljer också långa ställtider, 

dålig produktionsplanering och sena leveranser från leverantör.  

6. Onödiga arbetsmoment. Detta kan exempelvis vara när en operatör sträcker sig efter 

ett verktyg eller letar efter något.  

7. Defekter. Det är ett slöseri att producera defekta produkter eller produkter som 

behöver justeras eller repareras. 

Enligt Ohno (1988) är överproduktion det värsta slöseriet, eftersom det också orsakar många  

andra slöserier. Men även ett åttonde slöseri har uppmärksammats, som är betydligt svårare 

att mäta och eliminera på ett konkret sätt. Detta slöseri är outnyttjad kreativitet eller kapacitet 

hos de anställda (Liker, 2009). När inte kompetens, idéer, förbättringsförslag och dylikt tas 

tillvara på av arbetsgivaren skapar det slöseri av de mänskliga resurserna.  
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2.1.2 Produkter i arbete 

Produkter i arbete (PIA) är produkter där bearbetning är påbörjad men inte ännu färdigställd 

(Liker, 2009). Produkterna kan inte längre ses som råmaterial men inte heller som färdiga 

produkter. En produkt räknas som PIA tills den har genomgått flödets sista process. PIA 

binder kapital eftersom företaget måste stå för kostnaderna för råmaterial och tillverkning 

utan att kunna sälja produkten. Det är därför av största vikt att hålla nivån av PIA låg. PIA 

medför slöserier i form av många tids-, plats- och kostnadsmässiga negativa faktorer för 

produktionen. Det måste emellertid finnas tillräckligt med produkter i flödet för att 

produktionen ska kunna fungera utan avbrott på grund av materialbrist.  

2.1.3 Observationer genom genchi genbutchu 

Ett effektivt verktyg för att förstå processen och hitta avvikande beteenden är att använda sig 

av det mänskliga ögat. Om en process iakttas tillräckligt länge kommer observatören att förstå 

varför momentet eller processen ser ut om den gör samt upptäcka eventuella avarter. Inom 

lean production är ”genchi genbutsu”, japanska för ”gå och se”, ett sätt att verifiera 

produktionsläget (Liker, 2009). Genchi genbutsu innebär att en process iakttas, en produkt 

följs eller ett arbetsmoment observeras. Då observationen pågår är det viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt. Huruvida direktiv, instruktioner och standarder följs eller inte bör granskas. 

En medarbetare som använder sig av genchi genbutsu tänker och talar med personligt 

verifierad information. När ett problem eller en situation ska förklaras för chefer och ledning 

är det i många fall lättare att visa hur det går till istället för att förklara muntligt. Det som sker 

i produktionen kan vara svårt att presentera med datainformation eller tabeller. Därför är 

observationer ofta ett effektivt verktyg för att förstå och förklara det som sker.  

2.1.4 Standardiserat arbetssätt 

En grundläggande del inom lean production handlar om standardiserat arbetssätt (se bild 2). 

Det innebär att ett arbetsmoment bör ha samma tillvägagångssätt, oavsett vem som utför 

arbetet. Syftet med att standardisera ett arbetssätt är emellertid betydligt mer än att göra 

arbetet effektivt och repetitivt. Att utgå ifrån ett standardiserat arbetssätt är en förutsättning 

för att ständiga förbättringar ska kunna uppnås. Standardisering är även ett viktigt verktyg för 

att få personalen delaktig i arbetet. En standardiserad arbetsmetod är stabil och repetitiv för att 

få förutsägbarhet, timing och regelbundet flöde (Liker, 2009). En viss grad av standardisering 

är alltid möjlig, även i de mest unika arbetssituationer.  

Att standardisera en arbetsuppgift innebär huvudsakligen att undersöka vilken den bästa 

metoden är för att utföra uppgiften och därefter låta metoden utgöra en standard för hur 

arbetet ska utföras. Vad som ska definieras i det standardiserade arbetsmomentet är vilken tid 

som krävs för att slutföra arbetsmomentet i efterfrågans takt, i vilken följd arbetet ska utföras 

samt hur mycket lager som krävs för att utföra arbetet. Först när detta har grundlagts kan 

kvalitet och förbättringar byggas in i den nya standarden (Liker, 2009).  Det är också mycket 

viktigt att standarden är sådan att kunskapen om hur arbetet ska utföras lätt kan läras ut till de 

som är ovana vid arbetsuppgiften. Hur uppgiften ska utföras på bästa sätt ska vara uttalat, 

dokumenterat och lättillgängligt (Liker, 2009).  
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Bild 2. Standardisering som grund för lean production.  

 

2.1.5 PDCA 

PDCA är ett verktyg inom lean production som används i samband med förbättringsarbete, 

problemlösning samt generering och utvärdering av nya förslag. PDCA-verktyget är indelat i 

fyra delar: Plan, do, check och act (planera, genomföra, kontrollera och agera) (Liker, 2009).  

Plan 

I plan-steget ska problemet identifieras och grundorsaken ska utredas. Ett problem som 

uppstår har sällan den rotorsak som först verkar vara anledningen till att situationen har 

uppstått. För att lösa ett problem måste därför grundorsaken till problemet identifieras. Ett 

lämpligt verktyg för att hitta rotorsaken är ”fem varför” (Liker, 2009). Det fungerar genom att 

analytiskt utreda orsaken till ett problem i flera efterföljande steg. När frågan ”varför?” har 

ställts fem gånger har grundorsaken identifierats och det är då här som resurserna ska 

prioriteras. 

Do 

I do-steget ska idéer och lösningsförslag genereras för att lösa det identifierade 

grundproblemet.  Förslagen ska värderas och rangordnas och utifrån detta ska den bästa 

lösningen identifieras. Den valda lösningen ska sedan testas eller implementeras i liten skala, 

exempelvis i ett pilotprojekt eller på en ensam arbetsstation.  
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Check 

I check-steget ska resultatet av pilotstudien eller testet utvärderas. Förslaget bör resultera i en 

lösning på problemet på ett effektivt och tillfredställande sätt. Om resultatet av studien är 

tillfredsställande bör förslaget undersökas för att se om det kan förbättras ytterligare. 

Act 

I act-steget ska åtgärder vidtas i full skala. Förbättringsförslaget ska införas i samtliga steg 

eller arbetsstationer i processen och även införas i standarden. Om resultatet i check-steget 

inte var tillfredställande eller om PDCA används i fortlöpande förbättringsarbete kan 

processen återupprepas, se bild 3. Efter att förbättringsförslaget har genomförts kan då 

ytterligare en grundorsaksutredning genomföras och standarden återigen uppdateras. På så sätt 

används PDCA i arbetet med ständiga förbättringar.   

 

 

Bild 3. PDCA-cykel för ständiga förbättringar.  

 

2.1.6 5S 

5S är ett verktyg inom lean production som används för att minska slöserier vid en 

arbetsplats. En ostrukturerad arbetsplats leder till större tidsåtgång, då tid kommer att läggas 

på att leta efter verktyg eller delar. Dessutom kan defekter och skador uppstå på grund av 

platsbrist eller på grund av att processen inte är tillräckligt överskådlig (Liker, 2009). 5S-

verktyget bygger på att skapa ordning och struktur för att arbetet ska fungera på ett smidigare 

sätt. Problem kommer upp till ytan och döljs inte under andra artiklar. Det bidrar även till en 
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större överblick för att lättare se om något saknas.  Det fem S:en står för ”sortera”, 

”strukturera”, ”städa”, ”standardisera” och ”skapa vana” och utförs i denna ordningsföljd 

(Liker, 2009).  

Sortera 

”Sortera” innebär att verktyg eller artiklar ska sorteras i tre kategorier: verktyg som används 

dagligen, verktyg som används sällan men som är bra att ha och verktyg som aldrig används. 

Det är viktigt att bara de verktyg som används varje dag finns på arbetsplatsen. De verktyg 

som är bra att ha kan placeras på ett lager eller på någon annan lämplig plats på företaget.  De 

verktyg som aldrig används och är i vägen ska slängas.  

Strukturera 

”Strukturera” innebär att en struktur ska skapas där varje sak har sin plats och platsen ska 

märkas upp. Allt ska finnas inom räckhåll för operatören för att minska onödiga förflyttningar 

och även ta hänsyn till ergonomiska aspekter. Det ska även vara tydligt om ett verktyg saknas 

eller inte är på sin plats. 

Städa 

Arbetsplatsen ska vara ren ifrån skräp, spån, damm, kladd och trasiga delar. Det är viktigt att 

arbetsplatsen hålls ren under arbetets gång för att minska skador på både operatören och 

produkten. Det är då lättare att se avvikelser i form av läckage samt att hitta förlagda 

komponenter och verktyg på arbetsplatsen.  

Standardisera 

Standardisera innebär att en standard ska skapas för var varje del ska vara placerad samt hur 

ofta det ska städas och plockas iordning. Arbetsstationen ska se ut på samma sätt oavsett 

vilken operatör som arbetar vid arbetsplatsen. Tiden det tar för en operatör att lära sig en ny 

arbetsplats kommer att förkortas med hjälp av en standard.  

Skapa en vana 

Det är viktigt att ordningen upprätthålls på arbetsplatsen för att projektet inte ska fallera. Om 

5S inte följs tappar konceptet sin slagkraft och hela projektet blir endast en storstädning. Det 

är ledningens ansvar att se till att följa upp 5S-arbetet för att det ska få önskad effekt på lång 

sikt. Detta kan ske genom att införa 5S-rutinerna i arbetsinstruktionerna och genom att 

arrangera tävlingar för de operatörer som sköter 5S-arbetet bäst. Det är också viktigt med 

uttalade påföljder om arbetet inte efterföljs. 

2.2 Tidsstudier 

En tidsstudie är en mätning av tidsåtgången för ett visst moment. För att erhålla en standardtid 

för utförandet av en arbetsuppgift eller för flera arbetsmoment vid en arbetsstation används 

tidsstudier.  Resultatet av tidsstudier kan användas till att göra line balancing, produktions- 

och resursplanering, mätning av cykeltider, beräkning av estimerade leveranstider samt 
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uppföljning av kostnader och resultat (Freivalds, 2014). Tidsstudierna kan vara en del i en 

enklare processoptimering eller utgöra en grund för mer omfattande implementering av 

exempelvis lean production (Immenso, 2016). Tidsstudier kan också vara ett verktyg för att 

identifiera slöserier. Inom lean production är fortsatt förbättringsarbete en av grundpelarna 

och tidsstudier är ett användbart verktyg för att arbeta med detta. Tidsstudier kan räknas in i 

lean production-konceptet likväl som det kan vara ett separat produktionstekniskt verktyg 

(Immenso, 2016). 

Det finns fem sätt att erhålla standardtiden för ett arbetsmoment. Det första sättet är att göra 

en uppskattning om hur långt tid arbetsmomentet tar. Det andra sättet är att söka efter 

information i historik eller undersöka tidigare tidsunderlag för produktion av liknande 

produkter. Dessa två metoder är emellertid inte tillräckligt tillförlitliga för att några slutsatser 

ska kunna baseras på resultaten. Om historik från tidigare produktion används kan 

förutsättningar för dagens produktion skilja sig markant från den tidigare, vilket medför att de 

erhållna tiderna blir ogiltiga. Det tredje alternativet är att mäta tiden i aktuell produktion med 

någon form av klockstudie (Freivalds, 2014). Då används ett tidtagarur samt ett tidformulär 

där den uppmätta tiden fylls i. Mätningen upprepas ett uträknat antal gånger för att resultatet 

ska bli tillförlitligt. Det fjärde sättet kallas standardtidsdata, vilket innebär att standardtider i 

ett tidigare skede har beräknats för aktuell produktion och återanvänds därefter i 

efterkommande studier. Det femte sättet är att beräkna tidsåtgången med hjälp av ett 

förutbestämt tidssystem. Där har istället alla arbetsmoment en uträknad tidsåtgång. Alla 

moment adderas och en slutgiltig totaltid uppnås (Freivalds, 2014).  

Mål och syfte med tidsstudien ska vara fastställt före studien påbörjas. Operatören som ska 

studeras ska vara informerad om studien och förstå vad resultaten ska användas till innan 

observationen påbörjas. Operatören ska känna till aktuell arbetsstation väl och vara bekväm 

med arbetsuppgifterna. Tidmätningar ska utföras där en van operatör arbetar i normal 

arbetstakt. Det är olämpligt att utföra en tidsstudie på en nyutbildad person som inte har 

hunnit få en rutin på arbetet. Det är inte heller lämpligt att ta den bästa operatören för 

tidsstudien då denna troligtvis jobbar snabbare än andra operatörer, vilket leder till en tid som 

inte är representativ för andra operatörer. Tempot ska kunna hållas genom ett åtta-timmars 

arbetspass med normal arbetsbelastning. Det kan emellertid förekomma en avvikelse på 50 % 

för samma jobb utfört av olika operatörer. Genom att använda sig av tidmätningar där faktorer 

som operatörernas erfarenhetsnivå, trötthet och andra oundvikliga förseningsfaktorer tas med i 

beräkningen uppnås en rättvis produktionsstandard (Freivalds, 2014).  

För att standardtiden ska kunna användas till framtida förbättringsarbete eller 

planeringsunderlag ska studien ha utförts under en produktionsdag då normalt 

produktionsläge råder. En rimlig arbetsdag kan exempelvis vara en dag utan större 

maskinhaverier med produktion under hela arbetspasset och utan övertid.  I fall då tidsstudien 

ska utföras av en eller flera observatörer ska en standard över hur mätningen ska gå till vara 

fastställd, annars kommer resultatet att bli oanvändbart. Observatörerna får inte vara i vägen 

eller hjälpa till under tidsstudien, eftersom det påverkar resultatet (Freivalds, 2014).  
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2.2.1 Klockstudier 

I en klockstudie mäts tiden i aktuell produktion med hjälp av ett tidtagarur. De resurser som 

behövs är ett analogt eller ett digitalt tidtagarur, ett formulär eller en tabell att fylla i tiderna 

och arbetsmomenten i samt ett block eller en skiva att använda som underlägg (Freivalds, 

2014). Tidmätning med hjälp av ett tidtagarur sker enligt en av följande två arbetsmetoder: 

kontinuerlig mätning eller med nollställningsmetoden (snapback). Vissa observatörer 

använder sig av båda metoderna samtidigt. Vad som är gemensamt för båda metoderna är att 

antalet observationer bör fastslås före studiens början, avvikelsen bör tas hänsyn till och 

tiderna bör ifyllas i något slags formulär. Tidmätningarna ska göras flera gånger för samma 

typ av arbete för att få ett representativt medelvärde. Freivalds (2014) presenterar en tabell 

med rekommenderat antal observationer baserat på cykeltidens längd (se tabell 1) där cykeltid 

är hur lång tid det tar att slutföra en produkt i den observerade processen. 

 

Tabell 1. Rekommenderat antal observationer baserat på cykeltid. 

Cykeltid (Minuter) Rekommenderat antal observationer 
0,10 200 
0,25 100 
0,50 60 
0,75 40 
1,00 30 
2,00 20 
2,00-5,00 15 
5,00-10,00 10 
10,00-20,00 8 
20,00-40,00 5 
40,00-uppåt 3 
 

 

Ett tidsformulär kan vara analogt eller digitalt, men vissa tidsfaktorer bör användas oavsett 

valt formulär. Förslagsvis används också två olika tidtagarur för samma mätning. Om något 

onormalt har inträffat under mätningen kan observatören ringa in mätningen för en viss cykel. 

Exempelvis kan det röra sig om ett tappat verktyg, en temposänkning eller en kortare paus i 

arbetet. Ringen symboliserar att den inringade cykeln ej är representerbar för det slutgiltiga 

mätresultatet. Om den oförutsedda händelsen kan klockas ska en bokstav noteras vid aktuell 

händelse. Bokstaven förklaras därefter och tider för avvikelsen noteras (Freivalds, 2014).  

För att öka studiens noggrannhet bör ett avvikelsevärde också beräknas eftersom ingen 

operatör, erfaren eller nybörjare, klarar av att hålla standardtiden under ett helt arbetspass. Det 

finns tre vanligt förekommande avvikelser.  Den första avvikelsetypen är personliga ärenden, 

som att gå på toaletten eller att dricka vatten. Den andra typen är trötthet; då koncentrationen 

hos operatören sviktar och musklerna blir utmattade leder det oundvikligen till ett 

långsammare arbetstempo. Det tredje är förseningar, exempelvis om operatören pratar 



Högskolan i Skövde   Institutionen för ingenjörsvetenskap 

 

Ekdahl, S. & Kedbäck, M.   19 

arbetsrelaterat med en överordnad eller en kollega, verktyg som går sönder eller variationer i 

produktens material. En standardavvikelse på 15 % är vanligt för manuella operationer och 10 

% för maskinelement. Standardtiden mäts vanligtvis under kortare tidperioder. Standardtiden 

räknas ut genom att normaltiden multipliceras med ett plus avvikelsen i procent (Freivalds, 

2014).  

Snapback-metoden 

Snapback-metoden innebär att tidtagaruret nollställs vid varje nytt arbetsmoment och att tiden 

därefter noteras i formuläret. Användandet av snapback jämfört med den kontinuerliga 

metoden innebär mindre uträkningar, eftersom aktuell tidsåtgång noteras direkt. Om 

oförutsedda händelser inträffar då snapback-metoden används ska klockan stoppas och 

tidmätningen startar igen först när arbetet återupptas. Snapback-metoden lämpar sig för 

studier på moment med långa cykeltider. Den största nackdelen med användandet av 

snapback-metoden är att information kan gå förlorad då klockan nollställas och tiden noteras. 

Varje moment är beroende av tiden innan. Om det har blivit ett fel i tidsåtgången i ett tidigare 

steg kommer felet att föras vidare genom studien. När tidsstudien är färdig måste tiderna 

adderas och verifieras mot aktuell tidsåtgång för att upptäcka eventuella avvikelser (Freivalds, 

2014).  

Kontinuerliga metoden 

Kontinuerliga metoden innebär att tidmätningen inte stannas under pågående mätning. 

Klockslag avläses löpande och noteras i formuläret. Kontinuerliga metoden lämpar sig bäst 

för mätningar med korta cykeltider. Om oförutsedda händelser inträffar måste starttid och 

sluttid för händelsen noteras. Den kontinuerliga metoden anses överlägsen gentemot 

snapback-metoden eftersom en komplett dokumentation över hela mätperioden erhålls. Andra 

intressenter kan se att studien inte har blivit manipulerad och att alla händelser är 

dokumenterade (Freivalds, 2014).   

2.2.2 Standardtidsdata 

Standardtidsdata är ett begrepp där resultat av tidigare tidsstudier sparas i ett dokument eller 

ett formulär för att sedan användas i ett senare skede (Freivalds, 2014). Detta innebär att 

cykeltiden för ett arbetsmoment inte behöver mätas varje gång. Standardtidsdata delas in i tre 

olika kategorier: rörelser, beståndsdelar och uppgifter. En hög noggrannhet för 

standardtidsdata leder till ett ökat användningsområde, men med nackdelen att komplexiteten 

ökar och informationen kan bli svårare att använda för en ovan användare. Standardtiderna 

som är kopplade till rörelser har störst användningsområde och tar längst tid att ta fram. Vid 

förutbestämda tidssystem (MTM) är standardtider redan framtagna för olika typer av rörelser.  

Beståndsdelar-kapitlet delas in i två kategorier: konstanta element och variabla element 

(Freivalds, 2014). Att starta en maskin eller en dator är ett konstant element, då tiden är lika 

lång varje gång. Ett exempel på ett variabelt element kan vara att borra ett 10 mm hål där 

tiden beror på hur djupt hålet ska borras, matningshastigheten och borrhastigheten.  

Standardtidsdata består av resultat från flertalet tidsstudier där samma arbetsmoment studeras. 

För att tiderna ska vara giltiga är det viktigt att observatören definierar slutpunkten för ett 
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moment och mäter alla moment på samma sätt (Freivalds, 2014). Det kan vara svårt att mäta 

arbetsmoment med korta cykeltider för att uppnå tillförlitliga värden. Då är det lämpligt att 

mäta värden i grupp och fördela tiderna på varje produkt.  

När ett formulär med standardtidsdata har erhållits och en ny processbeskrivning eller 

produktionsplanering ska genomföras är det viktigt att först definiera vilka arbetsmoment som 

ingår i processen. Varje moment är förknippat med en standardtid som kan adderas för att få 

fram en komplett standardtid för hela arbetsmomentet eller processen (Freivalds, 2014). 

Standardtidsdata används till att snabbt ta fram korrekta tidsstandarder innan jobbet är utfört. 

Dessa tider används till att beräkna kostnader och att utföra produktions- och 

bemanningsplanering.   

2.2.3 Förutbestämda tidssystem 

Förutbestämda tidssystem innebär att en förutbestämd tidsstandard för hur lång tid ett arbete 

tar används för att beräkna cykeltiden för nya eller befintliga arbetsstationer. Tiderna är 

uppdelade i två kategorier: grundläggande rörelser och rörelser som inte kan uppfattas av ett 

tidtagarur med tillräckligt hög noggrannhet (Freivalds, 2014). Grunden för förutbestämda 

tidssystemet är forskning av ett stort antal manuella operationer som skiljer sig från varandra. 

För att kunna fånga och studera även de minsta detaljerna har hjälpmedel som 

videoinspelning eller rörelsekameror använts. Slutsatsen av studien är att operatörer använder 

sig av samma grundrörelser, oberoende av hur arbetsprocessen ser ut. Det finns ungefär 50 

olika varianter av förutbestämda system där en observatör kan hämta information (Freivalds, 

2014). En av de stora fördelarna med förutbestämda tidssystem är att det är möjligt att utföra 

beräkningar utan att vara på plats. Det innebär att en kvalificerad cykeltidsberäkning är möjlig 

att utföra innan produktionslinjen är byggd. Observatören måste ha goda kunskaper och vara 

certifierad inom området för att få utföra tidsberäkningar åt företag (Freivalds, 2014).  Alla 

standardtider mäts i TMU-tidsenheter, där 1 TMU motsvarar 0,00001 timmar eller 0,036 

sekunder. 

Methods-Time Measurement (MTM) 

MTM (Methods-Time Measurement) innebär att varje grundläggande rörelse inom ett 

arbetsmoment har en tilldelad tid.  Rörelserna kan exempelvis vara sträcka, flytta, greppa, 

positionera, avlägsna eller släppa. MTM analyserar alla typer av manuella arbetsmoment till 

de grundläggande rörelser som behövs för att utföra arbetsuppgiften. Varje rörelse är kopplad 

till en förutbestämd standardtid. Rörelsens sträcka påverkas av flera yttre faktorer och därför 

finns det ingen gemensam standardtid. Den grundläggande rörelsen ”sträcka” är indelad i fem 

olika kategorier och varje kategori är försedd med en tillhörande förutbestämd standardtid 

(Freivalds, 2014). Samma princip appliceras på kategorin ”flytta”, som är indelad i tre 

underkategorier. Detta beror på att ”flytta” tar olika lång tid, beroende på föremålets vikt och 

distans samt vilket typ av flytt som ska göras. 

Observatören sammanställer alla vänster- och högerhandsrörelser som behövs för att kunna 

utföra arbetsuppgiften samt vilka moment som kan utföras samtidigt. Den tid för det 

momentet som tar längst tid är den som ska räknas in i standardtiderna. I MTM-1 behöver 
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inga avvikelser tas med i beräkningen för standardtid, eftersom tiderna är uträknade på en 

frisk operatör som arbetar i tempot 100% under en hel arbetsdag. Avvikelserna är redan 

medräknade när standardtiden framtogs (Freivalds, 2014). 

MTM-2 är en mindre noggrann beräkningsmetod jämfört med MTM-1. MTM-2 skapades för 

att kunna användas i studier där den ekonomiska kostnaden för att utföra MTM-1 överskrider 

studiens beräknade vinst. MTM-2 baseras endast på två typer av rörelser: enstaka 

grundrörelser och en kombination av grundrörelser. I övrigt fungerar MTM-2 på samma sätt 

som MTM-1, där varje rörelsemoment motsvarar ett antal tidsenheter. MTM-2 är lämplig att 

använda då operatörens arbetsinsats är mer än en minut per cykel, då arbetscykeln inte är 

högrepetetiv eller då den manuella delen av en arbetscykel inte innehåller ett högt antal 

komplexa- och samtidiga handrörelser. Det är emellertid ändamålet med studien och 

observatörens kunskap som avgör vilken metod som är lämplig att använda. (Freivalds, 2014) 

Sekvensbaserad aktivitets- och metodanalys (SAM) 

SAM är en svensk variant av en förutbestämd tidsstudie. Huvudsyftet med SAM är att skapa 

en arbetsmetod som bidrar till en hög totalproduktivitet. I SAM dokumenteras arbetsmetoder 

som resulterar i en normtid för arbetet J. Oscarsson (Föreläsning Predetermined Time System 

i kursen planering och flöde, oktober, 2014). En SAM-studie har ett brett användningsområde 

och kan exempelvis användas för konstruktion av nya produkter, analys av nya och befintliga 

metoder samt beredning av förändrade produkter (Nordisk Produktivitet, 2016). 

SAM skiljer sig från MTM eftersom det är ett eget system. Dock finns vissa likheter, eftersom 

att SAM har inspirerats av MTM-systemen. SAM har en noggrannhetsnivå som ligger över 

MTM-3 och under MTM-2. En SAM-analys går något snabbare att utföra jämfört med en 

MTM-3. MTM:s prestationsnorm används även av SAM (Nordisk Produktivitet, 2016).  

En normtid är tid det tar att utföra en manuell arbetsuppgift med dokumenterad SAM-metod. 

Normtidens prestandanivå motsvarar ett normaltempo vid utförandet av manuella 

arbetsmoment. Normtiden i SAM ligger vanligtvis 20-30% under traditionella 

prestandamätningsmetoder.  J. Oscarsson (Föreläsning Predetermined Time System i kursen 

planering och flöde, oktober, 2014)   

Tidsenheten som används i SAM benämns ”faktor”. ”Faktor” beräknas enligt följande:  

 En timme motsvarar 20.000 faktorer 
 En faktor motsvarar fem TMU (Time Measurement Unit)  
 En sekund motsvarar 5,6 faktorer 
 En minut motsvarar 333 faktorer 

 

I SAM-metoden finns tre aktivitetskategorier: basaktiviteter, kompletterande aktiviteter och 

repetitiva aktiviteter. Basaktiviteterna är uppdelade i underkategorierna ”hämta” och 

”placera”.  Det finns tre kompletterande aktiviteter: applicera en kraft, steg och böja. De 

repetitiva aktiviteterna är vrida, till och från, slå, läsa, notera och trycka på en knapp. Det 

finns många variabler som kan påverka tiden det tar att utföra ett arbetsmoment. SAM har 



Högskolan i Skövde   Institutionen för ingenjörsvetenskap 

 

Ekdahl, S. & Kedbäck, M.   22 

olika typer av samma aktivitet för att erhålla en mer korrekt tid. Exempelvis har basaktiviteten 

”placera” tre underkategorier som i sin tur har olika villkor. J. Oscarsson (Föreläsning 

Predetermined Time System i kursen Planering och Flöde, oktober, 2014)   

2.3 Produktionstekniska tidsbegrepp 

Ett antal relevanta produktionstekniska tidsbegrepp och verktyg som används i kommande 

studier och slutsatser beskrivs i detta kapitel.  

2.3.1 Ställtid 

Ställtid är ett begrepp som används i samband med att flera olika produkter eller 

produktvarianter bearbetas i samma maskiner eller produktionsflöde.  När ett produktbyte 

sker kan ett behov av att bygga om maskinerna uppstå för att den nya produkten ska kunna 

produceras (Groover, 2008). Ombyggnationen leder oftast till ett stopp på hela 

produktionslinjen. Detta stopp kallas ställtid och stoppet ska rapporteras in i ett 

stopprapporteringsprogram. Arbetet som utförs under ställtid kan vara att anpassa maskinens 

verktyg, ändra produktflödet eller sätta in nytt förpackningsmaterial (Groover, 2008). Ställtid 

är ett planerat stopp, men inte någon värdeskapande tid. För att kunna arbeta med 

effektivisering av ställtiderna är det viktigt att arbetsmomenten i omställningen definieras och 

dokumenteras. Utifrån detta bör en standard skapas för vilka moment som ska ingå i 

omställningen samt en riktlinje för hur lång tid varje moment bör ta.  Om ställtiderna 

reduceras kan det leda till att den totala stopptiden minskar och därigenom uppnås en högre 

tillgänglighet. Genom kortare ställtider ökar förutsättningarna för en flexibel produktion där 

produkterna kan ändras fler gånger på en dag utan att leveransmålen påverkas avsevärt 

(Almgren, SMED - en strukturerad metod för att reducera ställtider, 2011).  

Single Minute Exchange of Die (SMED) 

1985 uppfann en japansk ingenjör vid namn Shigeo Shingo ett effektiviseringsverktyg för att 

reducera omställningstider. Shingo ansåg att omställningstiden inte borde överskrida tio 

minuter och alltså kunna beskrivas med en enda siffra. Därmed uppkom namnet SMED, som 

är en förkortning av Single Minute Exchange of Die (Shingo, 1985). Namnet ”Quick 

changeover of tools” användas istället för SMED inom litteraturen av flertalet författare.  

Huvudsyftet med SMED är att maskinen ska stå still så kort tid som möjligt (Shingo, 1985). 

Strategin inbegriper också att övertyga företagets personal om att korta omställningstider är 

viktigt för lönsamhet och flexibilitet (Hågeryd, 2005). Genom att ta bort onödiga moment i 

omställningen, som exempelvis väntan, reduceras tiden som maskinen står still. En 

omställning kan delas in i två kategorier: interna och externa ställ (Shingo, 1985). Interna ställ 

är de arbetsmoment som måste utföras och som kräver att maskinen står still (AL-Saleh, 

2009). Externa ställ är moment som kan göras utanför maskinen och som inte kräver att 

maskinen står still. En maskin som står still kostar pengar i tappad produktionstid och kan till 

och med resultera i försenade leveranser om stället utförs på en flaskhalsmaskin.  SMED 

handlar alltså om att reducera den interna ställtiden så mycket som möjligt. Det blir betydligt 

mer kostnadseffektivt. Om de externa momenten görs innan maskinen stängs av och de 
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interna momenten reduceras leder det till att omställningen får minimal påverkan på 

produktionen (Shingo, 1985).  

Spaghettidiagram 

Spaghettidiagram är ett verktyg inom lean production som används för att visuellt kartlägga 

en operatörs eller en produkts förflyttningar vid en arbetsstation eller under ett arbetsmoment 

(Roser, Allaboutlean.com, 2015). Resultatet av ett spaghettidiagram kan exempelvis vara en 

visuell bild av den distans som en operatör förflyttar sig för att hämta material. Efter att 

diagrammet har analyserats kan det fastslås om förflyttningarna är värdeskapande eller icke 

värdeskapande. Ett spaghettidiagram ligger till grund för förbättringsarbete. När en förbättring 

av ett arbetsmoment eller en omställning har genomförts är det dessutom möjligt att återigen 

göra ett spaghettidiagram för att visuellt redogöra resultatet av förbättringen (Roser, 

Allaboutlean.com, 2015). För att göra ett spaghettidiagram behövs en karta eller layout över 

området som rörelserna ska studeras i. En operatör, vars rörelser ska studeras, utses. Studien 

bör avgränsas till en operatör som arbetar med ett förutbestämt arbetsmoment, exempelvis en 

omställning eller en cykeltid. Operatörens rörelser ritas därefter in i kartan. Den tid det tar att 

utföra arbetsmomentet bör också mätas; det kan vara lämpligt att dela in långa sekvenser i 

flera mindre hållpunkter. När rörelserna har dokumenterats kan en analys av resultatet 

genomföras där värdeskapande och icke värdeskapande rörelser identifieras. När 

förbättringsförslaget är implementerat görs ett nytt spaghettidiagram över operatörens rörelser 

som jämförs med det tidigare diagrammet (Roser, Allaboutlean.com, 2015).  

2.3.2 Ledtid 

Ledtid är ett vanligt förekommande begrepp inom tillverkande industrier. Det finns två olika 

typer av ledtid som lätt kan förväxlas: produktionsledtid och tillverkningsledtid (Joonas, 

2012). Produktionsledtid är den tid det tar att tillverka en produkt i fabriken. Mätningen av 

ledtiden startas när råmaterialet går in i den första bearbetningsmaskinen och avslutas när 

produkten lämnar sista maskinen för att levereras till ett färdigvarulager eller till en kund 

(Joonas, 2012). Begreppet tillverkningsledtid skiller sig från produktionsledtid genom att den 

innefattar fler steg. Tiden mäts från att ordern kommer in till företaget tills den färdiga 

produkten är hos kund.  Alla steg, så som beställning av material, väntan i råmateriallagret, 

tillverkningen, väntan i färdigvarulagret och transport till kund inkluderas då i mätningen 

(Joonas, 2012). 

2.3.3 Takttid och flaskhalsar 

Ett produktionsflöde innehåller manuella eller automatiserade arbetsstationer som är beroende 

av varandra. Tillverkningssekvensen är förutbestämd och sekvensen hålls genom hela 

produktionsflödet. Produkterna bearbetas i alla arbetsstationer innan produkten är färdig. 

Takttid är den längsta tid samtliga maskiner har för att utföra bearbetningscykeln innan alla 

produkter skickas fram ett steg i produktionsflödet. Takttiden är densamma för samtliga 

maskiner och den bestäms av den långsammaste maskinen i flödet. Även om vissa maskiner 

har en snabbare cykeltid måste samtliga maskiner anpassas till den långsammaste maskinens 

takttid för att ett fungerande enstycksflöde ska kunna uppnås (Sederblad, 2013). Den 
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långsammaste maskinen kallas för taktsättare (pacemaker). En annan vanligt förekommande 

produktionsteknisk benämning är flaskhals. För att kunna öka takten på hela 

produktionslinjen måste först kapaciteten ökas vid flaskhalsen (Liker, 2009). Om förändringar 

genomförs på andra maskiner leder det inte till ökad produktivitet.  

2.4 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling förknippas vanligtvis med miljö samt social- och ekonomisk utveckling, 

tre separata områden som är beroende av varandra för att tillsammans bidra till en hållbar 

utveckling (Folkhälsomyndigheten, 2014), se bild 4. Det som byggs och konsumeras idag ska 

inte negativt påverka kommande generationer (Källström, 2014). Teknikområdets påverkan 

på miljön har en tendens att hamna i skuggan och det pratas sällan om teknikens påverkan på 

den hållbara utvecklingen (Källström, 2014). Det är i grund och botten tekniken som 

underlättar för att kunna nå önskade miljö- och ekonomimål. Målen baseras på en långsiktig 

lönsamhet snarare än kortsiktiga kostnadsreduktioner (Källström, 2014). 

 

 

Bild 4. Hur de olika delarna av hållbar utveckling hänger ihop.  

 

Teknikens bidrag till hållbar utveckling delas in i flera delar, exempelvis forskning, 

konstruktion, produktion, underhåll samt utrangering och återvinning (Källström, 2014). Om 

underhållet skulle prioriteras högre bland tillverkande företag skulle maskinerna få en ökad 

tillgänglighet och därigenom kunna producera mer och framför allt i mer planerade former.  

Det är av stor vikt att en uttjänt maskin återvinns, alternativt säljs vidare (Källström, 2014). 

Genom att återvinna materialet bidrar företaget positivt till miljöpåverkan då resursåtgången 

minskas vid nyproduktion.  

Ett begrepp som återfinns i dagens moderna samhälle är teknisk hållbarhet, vilket innebär att 

ny teknik ska uppfylla vissa mål. Exempelvis kan målet vara att tekniken ska bidra till 

människans välfärd och att alla berörda parter som använder sig av tekniken ska kunna göra 

det på ett säkert och hälsosamt sätt. Målet kan också vara minimal miljöpåverkan, långsiktig 
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lönsamhet och konkurrenskraft gentemot andra företag (Källström, 2014). Begreppet 

ergonomi är en av de största sociala trivselfaktorerna för en medarbetare. Om ergonomiska 

faktorer förbättras på en arbetsplats med exempelvis bättre ljus, mindre belastning för 

kroppen, inga tunga lyft eller förflyttningar och undvika repetitiva rörelsemoment kommer 

resultatet bli att personalen mår bättre och orkar arbeta mer på ett arbetspass. I det långa 

loppet kan folkhälsan bli avsevärt förbättrad och personalen slits inte ut.  Antal 

sjukskrivningar kommer att minska och företaget får mindre kostnader för personal. Genom 

att använda sig av tekniska innovationer kommer tekniken således att bidra till samtliga 

områden inom hållbar utveckling (Arbetsmiljöverket, 2015).  

Det finns likheter mellan en grön produktion, ”green production”, och lean production. Grön 

produktion handlar om att fabriken ska minska sina CO2-utsläpp. Många av de verktyg som 

finns inom lean-konceptet kan användas med en lättare modifiering för green production. I 

stället för att identifiera en flaskhals ur ett produktionstekniskt perspektiv kan den del av 

produktionen som släpper ut mest och har störst negativ påveverkan på miljön identifieras och 

arbetet med att minska utsläppen kan påbörjas (Somers, 2010). Genom att ta bort slöserier i 

produktionen kommer fler produkter kunna tillverkas med samma energiåtgång. Onödiga 

transporter och förflyttningar har en direkt påverkan på miljön då det går åt energi eller 

drivmedel för att utföra transporten. Genom att eliminera väntan och längre produktionsstopp 

sparas energi i form av att maskiner inte behöver stå i stand-by läge med exempelvis aktiva 

värmeelement, transportband eller maskiner som går tomma (Somers, 2010).  
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3 Litteraturstudie 
Utförda studier inom området har studerats och analyserats för att styrka de egna studierna 

och slutsatserna. För att finna relevanta studier har akademiska databaser använts som 

sökmotorer. De sökord som har använts är ”lean production”, ”time study”, ”motion study”, 

”production planning”, ”time standard”, ”standard data” samt ”manufacturing” och 

”production”.  

3.1 Lean production 

Genom studien Co-existing concepts of management control - The containment of tensions 

due to the implementation of lean production anser Tillema, biträdande professor inom 

internredovisning och management control, att problem vanligtvis uppstår då ett tillverkande 

företag använder sig av traditionella kontrollsystem för att hitta lösningar till de problem som 

uppstår. Lean production är ett effektivt koncept för att uppnå en större förståelse för var och 

varför problemen uppstår. Konceptet ger också användbara verktyg för att kunna lösa 

problemet. Dock har lean production begränsningar om inte konceptets filosofi anammas av 

hela företaget (Tillema, 2015). 

Shah m.fl. (2007) anser genom studien Defining and developing measures of lean production 

att lean production kan delas in i tio arbetsverktyg: flöde, total productive maintenance 

(TPM), operatörer som är tränade på flera maskiner, kundinvolvering, omställningar, 

kvalitetskontroller, dragande system, just-in-time (JIT) för leverantörer, feedback till 

leverantörer och utveckla leverantörer. Varje enskilt verktyg är förknippat med ökad kapacitet 

och prestation för tillverkande industrier. Att kombinera dessa tio verktyg är en effektiv 

metod för att nå ökad prestanda där resultatet kan leda till en hållbar konkurrensstark 

verksamhet. Lean production är ett överlägset koncept för att för nå prestandarelaterade mål.  

I studien Lean manufacturing: context, practice bundles, and performance, skriven av Ward 

& Shah (2000), benämns lean production som ett multidimensionellt angreppssätt för att 

ändra traditionella förhållningssätt inom produktionsmiljöer. Lean production-konceptet 

kombinerar verktyg som just-in-time, kvalitetssystem, arbetsteam, arbetsstationstillverkning 

och leverantörsledning till ett integrerat system. Ward, professor inom processledning, säger 

att en av grundprinciperna inom lean production är att dessa verktyg ska kunna användas 

parallellt för att skapa en strömlinjeformad produktion där produkterna håller högsta kvalitet, 

kunden styr produktionsvolymen och produktionsprocessen innehåller minimala slöserier. De 

vanligaste förmånerna som uppnås med införandet av lean production är förbättring av 

operatörernas produktivitet, ökad produktkvalitet, minskad ledtid, minskad cykeltid och 

minskade tillverkningskostnader.  

3.2 Tidsstudier 

Pizziferri m.fl. (2004) har använt sig av tidsstudier i studien Primary care physician time 

utilization before and after implementation of an electronic health record: A time-motion 

study för att undersöka om läkare är mer tidseffektiva med en elektronisk patientjournal 
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jämfört med om en traditionell pappersjournal används. Tidsstudien användes för att studera 

två till sju läkare på fem olika sjukvårdskliniker. I studien lämpade sig tidsstudier mycket väl 

för att mäta tiden för samtliga arbetsmoment vid arbetsstationerna.  

Khalid (2009) anser att en korrekt utförd tidsstudie är en förutsättning för att kunna skapa en 

metod för arbetsmoment. Tidsstudier är också nödvändiga för att kunna beräkna tidsåtgången 

för ny produkt samt för att förbättra befintliga metoder för redan existerande produkter. I 

Khalids studie Productivity improvement of a motor vehicle inspection station using motion 

and time study techniques användes tidsstudier för att verifiera arbetsflödet samt för att öka 

produktiviteten för en fordonsinspektionsstation.   
Mirza (2015), anser att tidsstudier och rörelsestudier är ett effektivt sätt att synkronisera 

kapacitetsplaneringen och produktionsplaneringen samt att minska slöserier i produktionen. 

Mirza m.fl. utförde en tidsstudie på en en del av en fabrik som tillverkar armerade skydd för 

militären. Resultatet av studien tydde på att det fanns skillnader i planerad produktionsvolym 

och verklig produktionsvolym. Genom att använda verktyg från lean-konceptet kunde 

slöserierna minskas och produktionsvolymen öka med 24 %. Denna typ av tidsstudie och 

arbetssätt kan tillämpas på övriga områden inom tillverkande industrier. Teorin bygger på att 

förbättra och effektivisera redan befintliga resurser, processförbättringar samt reducering av 

slöserier.  

3.3 Standardtider och verifierade cykeltider 

Med studien A fuzzy-neural approach for supporting three-objective job scheduling in a wafer 

fabrication factory anser Chen och Wang (2013) att noggrannheten förbättras av att ta fram 

cykeltider på samtliga produktionssteg. De menar att detta leder till att en korrekt och mer 

användbar produktionsplanering kan göras. Genom att ha tillförlitliga cykeltider kan 

flaskhalsar och resterande processteg förbättras och produktionskapaciteten ökas. En korrekt 

produktionsplanering är en förutsättning för produktionen då tillverkningen är komplex, 

efterfrågan som ständigt ändras, en stor variation i produktflora och om det finns en obalans i 

arbetsbelastningen, flaskhalsar, och ställtid i maskiner.  

Puvanasvaran m.fl (2013) hävdar genom studien Overall Equipment Efficiency Improvement 

Using Time Study in an Aerospace Industry att uppmätt övergripande utrustningseffektivitet 

(OEE) kan vara lägre än de OEE-värde som företaget använder sig av. Problemet kan bero på 

att informationen som används till OEE-beräkningarna inte bygger på uppmätta standardtider. 

Det kan också bero på avsaknad av eller dålig produktionsplanering.  Puvanasvaran m.fl 

(2013) hävdar att utföra tidsstudier för ett specifikt moment är ett effektivt sätt att eliminera 

slöserier och onödiga arbetsmoment. Puvanasvaran m.fl (2013) har i studien använt sig av 

tidsstudier för att ta fram värde- och icke värdeskapande arbetsmoment.  Enligt Puvanasvaran 

m.fl (2013) lämpar sig metoden för andra industrier än flygindustrin, bara det är manuellt 

arbete utfört av mänskliga operatörer. 

Sun m.fl (2009) hävdar genom studien Study on Work Improvement in a Packaging Machine 

Manufacturing Company  att användandet av tidsstandarder är effektivt för att ta fram värden 



Högskolan i Skövde   Institutionen för ingenjörsvetenskap 

 

Ekdahl, S. & Kedbäck, M.   28 

för specifika element och hela operationer av manuella arbetsstationer. Tidsstandarder ökar 

produktionseffektiviteten och jämnar ut skillnader mellan operatörer och arbetsbelastning 

mellan olika arbetsstationer. Standardtiderna kan andvändas till att minimera cykel- och 

tomgångstider. Därtill anser Luo m.fl (2010) genom studien Hybrid Flowshop Scheduling 

with Family Setup Time and Inconsistent Family Formation  att det kan vara lämpligt att dela 

in produkter till mindre produktfamiljer där familjen har liknande arbetsmoment för att uppnå 

tillförlitliga och användbara standardtider om det förekommer en hög produktvariation.  

3.4 Analys av litteraturstudie 

En analys av de granskade studierna har genomförts för att verifiera dess trovärdighet. De 

granskade studierna är forskningsrapporter och liknande examensarbeten har därmed inte 

använts som referenser. Den röda tråden för samtliga studier är att effektivisera, kartlägga och 

planera produktion där det förekommer manuella arbetsstationer. I de granskade studierna har 

verktyg presenterats som kan öka produktionsvolymen, öka flexibiliteten, minska slöserier 

och sänka tillverkningskostnaderna. De presenterade verktygen kan tillämpas i liknande 

projekt, som på Brodit AB. Det som saknas är standardiserade arbetssätt, underlag för 

produktionsplanering och metod för förbättringsarbete på manuella arbetsstationer med en 

mängd olika produktartiklar.  I de granskade studierna förekommer liknande situationer. 

Litteraturstudierna som berör lean production lyfter fram lean production som ett effektivt 

verktyg för att få kontroll över produktionen samt identifiera problem och successivt åtgärda 

dem. Studierna bekräftar att med hjälp av lean production kan tillverkningskostnaderna 

sänkas och produktionsvolymen ökas utan att kvaliteten blir sämre. Implementering av lean 

production på företag som har liknande produktionssituation som den på Brodit har visats ge 

goda förutsättningar för att resultera i önskade resultat.  

Litteraturstudierna som berör tidsstudier har hämtats från flera olika produktionsområden, 

exempelvis från sjukvården och fordonsindustrin. Samtliga studier pekar på att tidsstudier är 

en lämplig metod att använda för att ta fram tider över hur lång tid ett arbetsmoment tar. En 

operatörs arbetsuppgifter kan med fördel kartläggas med hjälp av tidsstudier oavsett 

produktionsbransch. Framtagna standardtider bidrar till standardisering av arbetsmoment, 

produktionsplanering och effektivisering av arbetsmomenten. 

Litteraturstudierna som behandlar standardtider och verifierade cykeltider har utförts på 

processer där manuellt arbete förekommer. Förekomsten av korrekta och tillförlitliga 

standardtider är en förutsättning för att kunna göra produktionsplanering och reducera 

cykeltider. Enligt de granskade studierna är standardtider ett lämpligt verktyg att använda på 

företag i Brodits situation.  
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4 Empiri 
I detta avsnitt beskrivs den studie som genomförts. Val av metod för studien samt 

tillvägagångssätt, genomförande och resultat beskrivs nedan. 

4.1 Område 

Examensarbetets empiridel omfattar endast det produktionsavsnitt där tillverkning av 

apparatdelen sker. Bild 5 visar en layout av apparatavdelningen. Från ingången finns en 

passage till förpackningsavdelningen, plastbearbetningsavdelningen, kontor och ett 

komponentlager. I lokalen finns ett flertal olika arbetsstationer. Det finns sex 

bockningsstationer (B) där uppvärmning, bockning och avsvalning sker. Bild 6 visar ett foto 

av en bockningsstation. Varje arbetsstation består av två till tre värmebord och varje 

arbetsstation opereras av en operatör. Arbetsstationerna är personliga, vilket innebär att varje 

operatör är placerad på en egen arbetsstation. Det finns 20 monteringsstationer (M) där flera 

komponenter monteras samman till en färdig enhet, se bild 7, foto av en monteringsstation. 

Det finns också en avdelning i lokalen som är avsedd för lödning av elektronikmaterial. (L) I 

bortre änden av lokalen samt på vissa hyllor finns det ett hyllager för komponenter (H) där 

operatörerna hämtar bockningsmallar, tekniska apparater, produktprototyper samt 

monteringsdelar. Vissa av lagren är en enkel hylla medans andra är automatiserade hyllager.  

Studierna för examensarbetet har utförts på de flesta bockningsstationer samt ett urval av 

monteringsstationerna. De stationer som har undersökts markeras i bild 5 med en röd ruta. 

Urvalet baserades på att dessa stationer alltid är bemannade, operatörerna är lämpliga att 

studera och samtliga produktvarianter förekommer på aktuella arbetsstationer. Apparatlokalen 

gränsar till montagelokalen, där bland annat Pro-clip tillverkas för montage i fordonet.  

 

Bild 5. Översiktsbild över det valda produktionsavsnittet för studien. Bilden är ej skalenlig.  
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Bild 6. Bockningsstation med två uppvärmningsbord samt bockningsmall. 
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Bild 7. Monteringsstation. 

4.2 Metod 

De metoder som har använts i studierna har valts med bakgrund i teorin. En tidsstudie har 

utförts över de manuella bocknings- och monteringsstationerna, bockningsroboten samt över 

omställningar vid dessa arbetsstationer. Ett flödesschema över metodvalen har skapats (se bild 

8). Där ses de metodval som har genomförts. Utifrån problembeskrivning och litteraturstudie 

valdes olika metoder (observationer och intervjuer, tidsstudier och ställtidsreducering) för den 

empiriska studien, vars resultat förväntades uppnå examensarbetets syften. 
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Bild 8. Flödesschema över hur de valda metoderna kopplas samman och vad de förväntas 

leda till. 

4.2.1 Observationer och intervjuer 

För att kunna framta förbättringsförslag vid arbetsstationerna har nuläget vid de olika 

arbetsstationerna kartlagts och beskrivits. De olika processerna har analyserats, likväl som 

omställningar, standarder och instruktioner, kvalitetskontroll samt allmänna observationer. 

För att förstå flödet och hitta förbättringar i det avgränsade produktionsavsnittet har 

observationer enligt genchi genbutsu ägt rum. Även olika personer har intervjuats för att en 

korrekt nulägesanalys skulle kunna utföras. Främst operatörer och montörer har intervjuats, då 

det är dessa personer som innehar information och kunskap om arbetsmoment och 

omställningar.  
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4.2.2 Tidsstudier 

För att uppnå målet att sammanställa ett tids- och bemanningsunderlag har tidsstudier valt att 

användas. Behovet av operatörer per dag kommer att beräknas vid de manuella bocknings- 

och monteringsstationerna för att erhålla ett bemanningsunderlag på daglig basis. För att 

beräkna hur stor bemanning som krävs för att kunna producera den efterfrågade 

produktvolymen kommer tidsstudier av de specifika arbetsmomenten vid respektive station att 

utföras.  

Den tidsstudiemetod som har använts är standardtidsdata. I nuläget finns inga standardtider 

beräknade för de aktuella arbetsmomenten, vilket innebär att det är detta som kommer att 

utgöra tidsstudien. Standardtidsdataberäkning har, i enlighet med teorin, genomförts genom 

att arbetsmoment har identifieras och därefter har en tidmätning av dessa moment genomförts 

för att slutligen erhålla ett medelvärde för varje arbetsmoment som kan användas som 

standardtid för arbetsmomentet. Dessa standardtider läggs sedan ihop till en cykeltid och kan 

därefter användas för att ta reda på hur lång tid det tar att producera en produkt eller en 

produktorder, oavsett om det är en kommande eller befintlig sådan. Vad gäller tidsstudien vid 

montersstationerna har även olika arbetsmoment grupperats. Först har de grundläggande 

montagen, som ingår i de flesta produktvarianter, identifierats. Ursprungsvis var det svårt att 

på ett representativt sätt dela in den stora produktfloran i olika produktgrupper. Därför har 

förslagen till de standardiserade tiderna beräknats på de olika arbetsmomenten, som är relativt 

lika oberoende av vilken produkt som körs. Tidsstudien har berört de olika arbetsmomenten 

för att förslaget till de standardiserade tiderna och bemanningsunderlaget ska vara 

allmängiltigt för så stora mängder av produktfloran som möjligt.  

Primärt har kontinuerlig klockmetod använts i tidsstudien, men även snapback-metoden har 

använts på kortare, repetitiva moment. Tidsstudien har utförts med hjälp av ett tidtagarur. 

Antal observationer baseras produkternas cykeltid i överensstämmelse med den tabell som 

presentas av Freivalds (2014). Eftersom arbetsmomenten upprepas har samtliga moment 

observerats tillräckligt många gånger för att ett tillförlitligt resultat har kunnat erhållas. 

Spridningsgrafer över mätresultaten har utförts för att ytterligare verifiera tillförlitligheten och 

upptäcka eventuella avvikelser i arbetsmoment samt mellan olika operatörers utförande. 

Avvikelse kommer också att räknas in i slutresultatet.  

4.2.3 SAM-analys 

För att erhålla jämförelsematerial gentemot klockstudien har en SAM-analys genomförts. 

Studien genomförs på en representativ exempelprodukt vid en monteringsstation där 

övergripande arbetsmoment ingår. Standardtidsdatasammanställning samt uppmätning av 

aktuell produktionstid har utförts på samma produkt för att tiderna ska kunna jämföras. 

4.2.4 Spaghettidiagram 

Då omställningar har analyserats har spaghettidiagram använts för att kartlägga operatörens 

förflyttning vid omställningen. Utifrån detta har operatörens förflyttningar delats upp i 

värdeskapande och icke värdeskapande arbete. En SMED-analys med uppdelning av inre och 
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yttre ställtid samt reducering av denna har också utförts med hjälp av spaghettidiagram och 

ovannämnda tidsstudier. Efter att arbetsmomenten delades upp i värdeskapande och icke 

värdeskapande arbete samt i inre och yttre ställtid har olika förbättringsförslag för reducering 

av omställningarnas påverkan på produktionen framtagits.   

4.3 Resultat 

I denna sektion presenteras resultaten av den empiriska studien, bestående av observationer, 

tidsstudie över arbetsmoment vid bockningsstationerna, monteringsstationerna och 

bockningsroboten samt tidsstudie och spaghettidiagram över omställningar vid nyss nämnda 

stationer.  Även tabeller med standardtidsdata och cirkeldiagram över andel slöserier i 

processerna presenteras. 

4.3.1 Observationer och intervjuer 

De olika processerna har observerats noggrant enligt genchi genbutsu för att erhålla kunskap 

om processerna och för att kunna utföra en korrekt uppdelning av arbetsmoment. Processerna 

vid bockningsstationerna, monteringsstationerna samt bockningsroboten har beskrivits utifrån 

de observationer och intervjuer som har ägt rum.  

Bockningsstationer 

Arbetsstationen består av ett, två eller tre bockningsbord. Där sker bockning av en, två eller 

tre produkttyper parallellt. Arbetscykeln påbörjas genom att operatören får 

produktorderinformation. Där finns information om hur många produkter som ska bockas och 

vilka inställningar som ska appliceras på bockningsborden. Därefter förs produkter till 

arbetsstationen, antingen genom att operatören hämtar backarna själv eller att de förs till 

arbetsstationen av en operatör från föregående process. En, två, tre eller fyra produkter, 

beroende på storlek, läggs på värmebordet där plasten värms av värmeslingor både uppifrån 

och nerifrån. Värmen är påslagen även när borden är öppna. Luckan stängs över plasten och 

värmer produkterna en viss tid beroende på de angivna inställningarna i produktordern. När 

värmecykeln är klar böjs den uppvärmda plasten och placeras i mallar. Det finns inte unika 

mallar till varje produkt, utan en mall kan användas till ett antal liknande produkter. 

Produkterna befinner sig i mallarna under en värmningscykel. Därefter plockas produkterna 

ur mallarna och läggs för att svalna på ett bord. När produkterna har svalnat något 

kontrolleras de i vissa fall för defekter. Därefter grupperas de, läggs i en back (ibland med 

skyddsplast) och körs av operatören antingen till lagret eller till monteringen.  

Vissa arbetsuppgifter är otydliga, exempelvis om det är operatörens uppgift att hämta material 

eller signalera om att det behövs mer material. Det finns inte heller några arbetsinstruktioner 

för hur arbetet ska utföras. Därför kan det vara svårt för en nyanställd att lära sig arbetet och 

utföra det korrekt. Många moment som utförs baseras på erfarenhet och ”känsla”. Det finns 

inte heller någon standardtid för hur lång tid arbetet eller produktordern ska ta. Om ett fel 

upptäcks i en produktionsorder eller om information behöver läggas till är det inte säkert att 

detta uppdateras. Därför finns det risk att en felaktig omställning genomförs. Detta får 

upptäckas av operatören, vilket inte alltid sker. Vad gäller kvalitetskontrollerna som utförs av 
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operatören sker dessa utan att det noteras till nästkommande processteg. Detta skulle 

eventuellt kunna medföra att samma arbete utförs flera gånger eller ingen gång.  

Höga temperaturer förekommer vid bockningsbordet, men skyddshandskar är inget krav. 

Vissa operatörer har handskar och vissa inte. Inga varningsskyltar om hög värme finns heller 

vid värmeborden. En lampa finns för att indikera att värmebordet är påslaget, men denna är 

svag och döljs till viss del av bockningsmallen. Vad gäller det manuella värmebordet, där 

värmeslingorna ligger helt öppet utan skyddande hölje, finns ingen varningsskylt om den höga 

temperaturen eller någon indikation på att värmen är påslagen. Detta kan resultera i 

brännskador.  

Monteringsstationer 

Monteringsstationernas cykel börjar även här med att operatören får produktorderinformation. 

I produktordern specificeras vilken artikel som ska monteras, vilka komponenter som krävs 

samt vilket antal produkter som ska monteras. Därefter hämtar operatören de delar som krävs 

för att utföra arbetet. När delarna har hämtats till arbetsstationen påbörjas själva 

monteringsarbetet. Vilka monteringsmoment som utförs och vilka komponenter som används 

beror på informationen i produktordern. Operatören får själv bestämma hur många produkter 

som ska monteras åt gången. Även arbetsgång bestäms av operatören. 

Vid en cykel som observerades där grundprodukten var en bockad hållare med en monterad 

kulled klistrades två etiketter på och en sladd fästes i en hållare som därefter fästes i 

produkten. Därefter monterades en anslutningskabel på produkten. Ändarna på kabeln 

kopplades till en teknisk enhet och den inbyggda laddarens funktion kontrollerades. Om 

funktionaliteten godkändes rullades anslutningskabeln ihop, fästes med ett gummiband och 

placerades i en låda. 

Ingen tidsstandard finns över hur lång tid de olika arbetsmomenten ska ta att utföra. Det finns 

inte heller något normvärde för hur operatören bör ligga till i förhållande till leveransplanen. 

Det finns inte heller några arbetsinstruktioner för hur samtliga monteringar ska gå till. Vad 

gäller placering av etikett med artikelnummer finns en arbetsinstruktion som sitter uppsatt vid 

vissa monteringsstationer.  

Bockningsrobot 

Robotens arbetsgång är liknande den arbetsgång som utförs vid de manuella 

bockningsstationerna med några få skillnader. Förflyttandet av produkter från 

bockningsmallen till avsvalning på bord sker före nästkommande värmecykeln är färdigställd, 

vilket medför en kortare cykeltid jämfört med den manuella bockningen. Roboten används vid 

stora ordrar om ungefär 2000 artiklar.  

Det finns inget signalsystem som signalerar om roboten arbetar, står still eller har 

materialbrist, vilket medför att det kan ta lång tid för en operatör att upptäcka om det är något 

fel på roboten. Det finns heller ingen varningsskylt utanför cellen. 

  



Högskolan i Skövde   Institutionen för ingenjörsvetenskap 

 

Ekdahl, S. & Kedbäck, M.   36 

4.3.2 Tidsstudie 

Bockningsstationer 

De arbetsmoment som har identifierats vid bockningsstationerna är ”placering av produkt i 

värmebord”, ”uppvärmning i värmebord”, ”väntan på att placeras i bockningsmall”, 

”placering i mall”, ”avsvalning i bockningsmall”, ”väntan på att placeras på bord för att 

svalna”, ”placering på bord för att svalna”, ”avsvalningstid på bord” samt ”väntan på bord”. 

Arbetsmomenten har definierats och förklaras utförligt i bilaga 2. Dessa moment ingår alltid i 

en bockningscykel och utförs i kronologisk ordning. Arbetsmomenten har definierats som 

värdeskapande, icke värdeskapande och nödvändigt icke värdeskapande. I tabell 2 benämns 

dessa som VA (value adding), NVA (no value adding) och NNVA (necessary no value 

adding).  

Standardtiderna för respektive arbetsmoment kan ses i tabell 2, där varje standardtid står för 

ett medelvärde av 35-67 individuella mätningar. När en cykeltid för en viss produkt ska 

sammanställas läggs standardtiderna ihop, tillsammans med den uppvärmningstid som anges i 

produktordern för den aktuella produkten.  

Tabell 2. Standardtidsdata över bockningsstationer. 

VA/NNVA/NVA Arbetsmoment Standardtid 
NNVA 1. Placering av produkt i värmebord 2,5 s 
VA 2. Uppvärmning i värmebord 2-3 min (enl. PO) * 
NVA 3. Väntan på att placeras i bockningsmall 5,2 s 
NNVA 4. Placering i bockningsmall 4,4 s 
VA 5. Avsvalning i bockningsmall 2-3 min (enl. PO) * 
NVA 6. Väntan på att placeras på bord för att 

svalna 
10,2 s 

NNVA 7. Placering på bord för att svalna 3,6 s 
VA 8. Avsvalning på bord 15 min 
NVA 9. Väntan på bord 22 min ** 
* specificerat i produktordern 

** den uppmätta tiden varierar kraftigt  

Tre arbetsmoment har bedömts vara värdeskapande. Dessa arbetsmoment är olika former av 

uppvärmningstid och avsvalningstid. Ytterligare tre arbetsmoment har bedömts vara 

nödvändiga icke värdeskapande. Resterande tre arbetsmoment har bedömts som icke 

värdeskapande. Den tid produkterna befinner sig i bockningsmallen utöver tiden som 

nästkommande batch värms upp antas vara icke värdeskapande tid i form av väntan, likaså 

den tid då produkterna fortfarande ligger kvar i värmebordet efter uppvärmningscykeln och 

väntar på att placeras i bockningsmallen. Detta gäller också den tid då produkterna ligger kvar 

på ett bord i ett mellanlager efter att avsvalningscykeln är komplett och produkterna har nått 

rumstemperatur. Dessa tre väntetider bedöms som icke värdeskapande arbete och bör därför 

elimineras. En procentuell uppdelning mellan värdeskapande-, icke värdeskapande- och 

nödvändigt icke värdeskapande arbete har utförts. Cirkeldiagram som visar fördelningen 
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mellan dessa ses i bild 9. Att tidmätningarna visade att det är 53 % icke värdeskapande 

arbetstid innebär att cykeltiderna hade kunnat mer än halveras enbart genom att eliminera de 

icke värdespande arbetsmomenten.  

 

Bild 9. Fördelning mellan VA, NVA och NNVA vid bockningsstationer. 

 

Utifrån tabellen i bilaga 1 kan utläsas om det är mest tidseffektivt att bocka en, två, tre eller 

fyra produkter på samma gång. Exempelvis är medeltiden för ”väntan på att placeras i mall” 

13,3 sekunder vid enstycksflöde, men endast 1,3 sekunder per produkt då en batch på fyra 

produkter bearbetas. Vid samtliga moment är det minst tidseffektivt att producera en produkt 

åt gången och mest tidseffektivt att producera fyra produkter åt gången, då borträknat det 

faktum att fyra produkter produceras samtidigt i det senare fallet. Per produkt skiljer en 

cykeltid mellan 9,7 sekunder och 58 sekunder utöver uppvärmningstid och avsvalningstid. 

Standardtider har beräknats med ett medelvärde av tiderna för en, två, tre och fyra produkter. 

Utöver uppvärmningstid och avsvalningstid tar en produkt i snitt 25,9 sekunder i övrig 

hantering. Om de två standardmoment som är icke värdeskapande elimineras sparas 15,4 

sekunder i snitt per produkt, varav fyra vid fyraproduktersbatch och 40 sekunder per produkt 

vid enstycksflöde. Det innebär i snitt 8,5 timmar eliminerad tid på en order på 2000 produkter. 

Själva arbetet utgör endast ungefär 0,4 % av cykeln; resterande tid går åt till uppvärmning och 

avsvalning i bockningsmallen. Det är därför ytterst kort tid som produkten hanteras av 

operatören. Däremot är standardtiden för en produkt då fyra produkter åt gången bockas 5,8 

sekunder, medan det är 17,3 sekunder vid enstycksflöde. Tabellen i bilaga 1 visar att samtliga 

arbetsmoment har en längre medeltid då få produkter bockas åt gången jämfört med då tre 

eller fyra produkter bockas. Jämförs en produkt med fyra produkter innebär det tredubbling av 

arbetstiden då en enda produkt bockas, utöver det faktum att efter avslutad cykel har fyra 

produkter färdigställts vid fyraproduktersbatch. Dessutom har en cykel med en produkt ofta 

längre uppvärmnings- och avsvalningstid. Om två av de utförda mätningarna jämförs har en 

produkt producerats på 400 sekunder, medan fyra produkter har producerats på 335 sekunder. 

Detta är även inklusive nuvarande slöserier i arbetsgången. 

En analys av hur fördelningen runt den beräknade standardtiden, det vill säga medelvärdet av 

samtliga utförda mätningar, ser ut, har också genomförts på samtliga arbetsmoment. På x-

NNVA
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47%
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axeln är antal mätningar och på y-axeln är den uppmätta tiden i sekunder. Mätvärdena visar 

spridningen runt medelvärdet. Om arbetet har utförts av olika operatörer markeras detta i 

diagrammet med olika färger på mätvärdena. I bild 10 ses ett exempel på ett 

spridningsdiagram över arbetsmomentet ”placering i mall”. Där varierar värdena något 

beroende på vilken operatör som har utfört arbetet. Tiderna varierar även för varje enskild 

operatör. Detta är ett resultat av att arbetsmomenten inte är standardiserade i nuläget. I bilaga 

3 finns resterande diagram. De uppmätta värdena har en sådan spridning att en stor marginal 

erhålls och att avvikelsevärden därför redan är medräknade i standardtiderna.  

 

Bild 10. Spridningsdiagram över arbetsmomentet ”placering i mall”.  

Monteringsstationer 

Även vid monteringsstationerna har de arbetsmoment som ingår i produktcykeln definierats. 

Varje arbetsmoment består av ett antal delmoment. Arbetsmomenten beskrivs utförligt i 

bilaga 2. Oavsett vilka komponenter (kablar, etiketter, plastclips eller dylikt) som ska 

monteras på produkten eller vilka moment som ingår i monteringsprocessen (limning, 

kulledsmontage, testning av laddfunktion eller dylikt) finns standardtider uträknade för 

samtliga moment. Till skillnad från arbetsmomenten vid bockningsstationerna ingår inte alla 

arbetsmoment i varje produktorder vid monteringsstationerna. Vissa moment, som exempelvis 

”sträckning”, ingår istället flertalet gånger under en cykel. För att erhålla en produkts cykeltid 

krävs därför information om vilka arbetsmoment som ingår i produktordern. De beräknade 

standardtiderna på respektive arbetsmoment ses i tabell 3. Varje standardtid är ett medelvärde 

av individuella mätningar av respektive arbetsmoment, där varje arbetsmoment har mätts 

mellan 35-256 gånger. 
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Tabell 3. Standardtidsdata över monteringsstationer. 

VA/NNVA/NVA Arbetsmoment Standardtid 
VA Skruvmontering (med skruvdragare, 2-4 skruv) 17,6 s 
VA Montering av etikett (för hand/med pincett) 8,1 s 
NNVA Sträckning (efter produkt/komponenter) 2,9 s 
VA  Montering av komponenter 6,5 s 
VA Limning (med lim eller silikon) 9,3 s 
NVA Avtorkning med trasa (efter fingeravtryck) 12,1 s 
NNVA Testning av laddningsfunktionen 23,0 s 
VA Packning och emballering 19,8 s 
 

Ett exempel på hur standardtider kan sammanfogas för att beräkna tidsåtgången för en 

befintlig produkt är följande: Art nr 532013 har arbetsmomenten hämta produkter och lägga 

upp på bord (20 st), hämta etikettkartor, klistra tre etiketter på varje produkt, hämta kabel, 

hämta plastclips, montera plastclips på kabel, montera kabel med två skruv på produkten, 

testa laddningsfunktionen på produkten samt packa ihop produkt och kabel med gummiband. 

Om samtliga moment läggs ihop med de beräknade standardtiderna innebär det en cykeltid på 

1 minut 32,6 sekunder per produkt, eller 30,9 minuter för 20 produkter vid enstycksflöde. I 

praktiken innebär emellertid en 20-produktersbatch viss tid i mellanlager och väntan mellan 

testning. För hela batchen blev den totala tiden vid det uppmätta tillfället 41 minuter och 15 

sekunder, vilket skulle innebära att 10,4 minuter i praktiken går till icke värdehöjande 

arbetsmoment. Fördelat på 20-produktersbatchen ger det 31,2 sekunders icke värdehöjande tid 

per produkt.  

Även här har en uppdelning mellan värdeskapande-, icke värdeskapande- och nödvändigt icke 

värdeskapande arbete utförts. Det förekommer endast ett icke värdeskapande arbetsmoment 

vid monteringsstationerna, vilket är ”avtorkning med trasa”. Detta arbetsmoment förekommer 

emellanåt och är inte knytet till en specifik produkt. Arbetsmomentet utförs om plastens yta 

har blivit kladdig av fingeravtryck. Tiden för att putsa varje produkt varierar mellan 2-35 

sekunder beroende på graden av nedsmutsning samt operatörens noggrannhet. I vissa fall kan 

putsning krävas på samtliga produkter i en produktionsorder. Eftersom detta kan avhjälpas 

med att de operatörer som tidigare i processen hanterar produkten använder handskar har detta 

bedömts som ett icke värdeskapande arbetsmoment och därmed något som kan uteslutas.  

Att endast ett arbetsmoment vid monteringsstationerna har bedömts som icke värdeskapande 

innebär emellertid inte att processen är fri från slöserier. För att påvisa detta har två 

cirkeldiagram ställts upp över två exempelprodukter. Uppdelning mellan värdeskapande-, icke 

värdeskapande- och nödvändigt icke värdeskapande arbete har utförts. Diagram som visar 

fördelningen mellan dessa ses i bild 11. Diagrammen över exempelprodukterna visar en stor 

andel icke värdeskapande arbetsmoment (19 % i exempel 1 och 11 % i exempel 2) samt 

nödvändiga icke värdeskapande arbetsmoment (25 % i exempel 1 och 10 % i exempel 2). Den 

icke värdeskapande arbetstiden består då inte främst av väntan som vid bockningsstationerna, 

utan av onödiga arbetsmoment som exempelvis onödiga sträckningar efter produkter i 

mellanlager. Enligt ytterligare en mätning bör en cykel kunna  färdigställas för en viss produkt 
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på 92,6 sekunder per produkt vid ett 20-produktersflöde enligt den standarddata som har tagits 

fram. I verkligheten blev cykeltiden 123,9 sekunder per produkt, vilket innebär att icke 

värdeskapande moment på 31,3 sekunder per produkt har uppkommit. Ungefär 25 % av 

cykeln var alltså slöseri. 

 

Bild 11. Fördelning av VA, NVA och NNVA vid monteringsstationer över exempelprodukt 1 

och 2.  

Spridningsdiagram har även gjorts över de mätningar som har utförts vid monteringsstationer. 

Ett exempel på ett diagram över arbetsmomentet ”skruvmontering” ses i bild 12. Mätvärdena 

visar spridning runt medelvärdet. Även här ses viss skillnad i arbete utfört av olika operatörer, 

vilket är ett resultat av att arbetsmomentet inte är standardiserat. Resterande diagram ses i 

bilaga 4. Även här har de uppmätta värdena har en sådan spridning att en stor marginal erhålls 

och avvikelsevärden är därför redan medräknade i standardtiderna.  

 

Bild 12. Spridningsdiagram över arbetsmomentet ”skruvmontering”. 
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Bockningsrobot 

Den bockning som utförs av bockningsroboten går till på samma sätt som vid de manuella 

bockningsstationerna. Robotens har därmed också samma arbetsmoment vars standardtider 

har beräknats, se tabell 4. Roboten arbetar emellertid annorlunda på vissa punkter. Eftersom 

roboten placerar produkterna i färdigvarulager före den efterföljande värmecykeln är klar 

elimineras arbetsmomentet ”väntan på att placeras i mall” för de efterkommande produkterna. 

Det beror på att roboten plockar ut produkterna från bockningsmallen tio sekunder före 

uppvärmningscykelns slut. Även ”väntan på att placeras på bord” elimineras, liksom ”väntan 

på bord” eftersom roboten placerar produkterna direkt i färdigvarulagret. Det innebär att 

robotcykeln inte har några icke värdeskapande arbetsmoment.  

Tabell 4. Jämförelsetider med bockningsrobot. 

VA/NNVA/NVA Arbetsmoment Standardtid 
NNVA Placera produkt i värmebord 6,3 s 
VA Uppvärmning i värmebord 2-3 min (enl. PO) * 
NVA Väntan på att placeras i mall 0 s 
NNVA Placering i bockningsmall 5,7 s 
VA Avsvalning i bockningsmall 2-3 min (enl. PO) * 
NVA Väntan på att placeras i färdigvarulager 0 s 
NNVA Placera produkt i färdigvarulager 10,3 s 
* specificerat i produktordern 

Tidsstudien utfördes på artikelnummer UP1262 och roboten hanterade tre produkter åt 

gången. I det uppmätta fallet var ”uppvärmning i värmebord” 100 sekunder och ”avsvalning i 

bockningsmall” 90 sekunder, vilket innebär att inklusive övriga arbetsmoment var robotens 

arbetstid 66,9 sekunder och väntetiden för roboten var 190 sekunder. Robotens arbetade 

därmed 26 % av den totala cykeltiden. Denna procent ökar ju fler produkter roboten hanterar 

åt gången och minskar desto färre produkter den hanterar.  

De för roboten beräknade standardtiderna är något högre jämfört med standardtiderna vid den 

manuella bockningen, vilket beror på att robotens hastighet är nedställd. Eftersom de icke 

värdeskapande arbetsmomenten är eliminerade i robotens cykel är cykeltiden per produkt 22,3 

sekunder utöver uppvärmnings- och avsvalningstid. Vid manuell bockning är denna tid 22 

minuter och 25,9 sekunder eftersom ”väntan på bord” efter cykelns slut tillkommer. Det 

betyder att cykeltiden vid de manuella bockningsstationerna, utöver uppvärmnings- och 

avsvalningstid, är 60 gånger längre än robotens på grund av de icke värdeskapande 

arbetsmomenten. 

Omställningar 

Vid omställningar mellan olika produktvarianter har fyra arbetsmoment identifierats. De är 

”hämtning av material”, ”ställtid vid arbetsplats”, ”inre ställtid” samt ”uppvärmning + 

testkörning”, se tabell 5. Arbetsmomenten har definierats i bilaga 2. De beräknade 

standardtiderna baseras på sju mätningar av omställning mellan olika produktvarianter, både 

vid montering och vid bockning. Studien baseras på fem bockningsställ och två 
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monteringsställ. Monteringsställen har dock endast arbetsmomenten ”hämtning av material” 

samt ”ställtid vid arbetsplats”. Dessa två arbetsmoment har därför mätts sju gånger, medan de 

andra två arbetsmomenten har mätts fem gånger. Utifrån dessa mätningar har den inre ställtid 

i maskin samt vid arbetsplats beräknats vara 8,6 minuter, yttre ställtid har beräknats vara 12,7 

minuter och ”uppvärmning/testkörning” har beräknats vara 26,2 minuter. 

”Uppvärmning/testkörning” innebär i de flesta fall vissa justeringar av inställningar i 

värmebordet vid bockningsstationen, vilket innebär att även detta arbetsmoment räknas till 

inre ställtid. Den totala inre ställtiden blir därför 32,8 minuter. Totalt är standardtiden för en 

omställning vid en bockningsstation i snitt 49 minuter lång. Vad gäller monteringsstationerna 

är standardtiden för en omställning i snitt 16,2 minuter lång. 

Tabell 5. Standardtid över omställningar. 

Y/I Arbetsmoment Standardtid Procentuell fördelning 
Y Hämta/lämna material 12,7 min 25,9 % 
I Ställtid vid arbetsplats 3,5 min 7,1 % 
I Inre ställtid i maskin 6,6 min 13,5 % 
I Uppvärmning+testkörning 26,2 min 53,5 % 
  Totalt 49 min  

4.3.3 SAM-analys 

En SAM-analys har utförts för att erhålla jämförelsematerial samt bekräfta den tidsstudie som 

har utförts. I SAM-systemet är tidsenheten faktorer; en minut motsvaras av 333 faktorer, 

vilket motsvarar 5,6 faktorer per sekund. För varje förutbestämd rörelse finns en beräknad tid. 

Dessa tider adderas till en komplett cykeltid. SAM-analysen utfördes på artikelnummer 

532013, det vill säga samma produkt som exemplifierades med standarddatatider i avsnittet 

”tidsstudie – monteringsstationer” ovan. Det innebär att det är samma arbetsmoment som 

också beräknas i SAM-systemet. SAM-analysen av artikel nummer 532013 ses i tabellen i 

bilaga 5. Arbetsmomenten har emellertid omskrivits och brutits ner i mindre delar för att 

kunna appliceras i SAM.   

De förutbestämda rörelserna som har används är ”hämta en artikel”, ”placera snabbt”, 

”placera noggrant”, ”applicera kraft” samt ”böjning”. ”Hämta en artikel” innebär att 

operatöreren stäcker sig efter och hämtar eller lämnar en del. ”Placera snabbt” betyder att en 

del placeras utan större precision, medan ”placera noggrant” innebär att en del placeras med 

stor noggrannhet. Efter rörelserna ”hämta” eller ”placera” finns en siffra i tabellen (ses i 

bilaga 5). Siffran 10 betyder att distansen som produkten hämtas från eller placeras på mellan 

0-10 cm, med 45 menas att distansen är 10-45 cm och med 80 menas att distansen är mellan 

45 cm och operatörens räckvidd utan att behöva ta ett kompletterande steg. ”Applicera en 

kraft” är ett tillägg som används när operatören måste applicera en kraft för att kunna montera 

en del i rätt position, exempelvis trycka till på en del. ”Böjning” är när operatören vrider eller 

böjer sin kropp för att nå en del eller hylla, alternativt för att förflytta produkten. Operatörerna 

vid studerad arbetsstation handhar inga tunga delar och därför har rörelsen ”placera med vikt” 

inte använts i studien.  
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De arbetsmoment som ingår i artikel nummer 532013 har brutits ner och anpassats till de 

olika förutbestämda rörelserna inom SAM och därefter har tiderna för varje rörelse adderats. 

Vissa arbetsmoment har inte kunnat översättas till SAM-rörelser. Dessa arbetsmoment är när 

skruv ska skruvas i samt väntan medan laddfunktionen testas. Tider för dessa rörelser har 

istället hämtats från standardtidsdatan och omvandlats till SAM-tidsfaktorer. Resultatet av 

SAM-analysen är att artikel nummer 532013 vid slutmontering har cykeltiden 83,5 sekunder. 

Detta kan jämföras med standardtidens beräknade cykeltid på 92,6 sekunder samt den 

uppmätta tidsåtgången på 123,9 sekunder. Enligt SAM-analysen borde därmed montering av 

den valda artikeln ta 9,1 sekunder snabbare än den enligt standarddataanalysen beräknade 

tiden och hela 40 sekunder snabbare än den uppmätta tidsåtgången.  

4.3.4 Spaghettidiagram 

För att komplettera tidsstudien på och nulägesanalysen av de omställningar som sker i 

produktionsavsnittet har operatörernas rörelser vid omställningar kartlagts. Spaghettidiagram 

har utförts på sex omställningar, varav två monteringsställ och fyra bockningsställ. 

Operatörernas rörelser i produktionslokalen har då kartlagts och dokumenterats under 

omställningen. Rörelserna, som främst har skett under arbetsmomentet ”hämta/lämna 

material”, har ritats in i produktionslayouten. Ett exempel på ett utfört spaghettidiagram ses i 

bild 13, där arbetsmomentet ”hämtning och lämning av material” har tagit 18 minuter. 

Samtliga dokumenterade rörelser kan ses bilaga 6. Arbetsmomentet ”hämta/lämna material” 

varierar mellan 5-31 minuter, vilket innebär att det är ett arbetsmoment som har väldigt 

oregelbundna tider. Ungefär samma mängd material har hämtats och lämnats vid varje 

mättillfälle och ändå varierar både mängden förflyttningar och den uppmätta tiden. Det tyder 

på att onödiga förflyttningar, och därmed icke värdeskapande arbetstid, ofta äger rum då detta 

arbetsmoment utförs.   
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Bild 13. Spaghettidiagram över omställning vid bockningsstation, totaltid ”hämta/lämna 

material” 18 minuter. 
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5 Resultatanalys 
I detta kapitel analyseras resultaten av studierna för att identifiera problem, hitta rotorsaker 

och för att kunna utforma förbättringsförslag och utvärdera resultatens relevans.  

5.1 Problem: Lång och oregelbunden omställningstid 

Vid tidsstudierna över omställningarna och vid spaghettidiagramssammanställningen 

identifierades långa och oregelbundna ställtider. Detta gäller särskilt arbetsmomentet 

”hämtning/lämning av material”, vilket sker både vid omställning vid bockningsstationer och 

monteringsstationer. Den beräknade standardtiden på 12,7 minuter baseras på sju mätningar. 

Mätningarna är dock för få för att kunna fastställa ett säkert värde, utan kan enbart ge en 

indikation på en ungefärlig standardtid. Däremot har den uppmätta tiden under dessa sju 

mätningar varierat mellan 5-31 minuter vad avser just ”hämtning/lämning av material”. Den 

varierande tiden beror på att det saknas struktur i lagret. Vid omställningar och produktbyten 

måste komponenter för den nya produkten hämtas från lagret och ibland måste även 

föregående produkt och dess komponenter lämnas på lagret. I nuläget sker all transport till 

och från lagret av operatören med hjälp av rullvagnar. Komponentlådorna är inte sorterade i 

nummerordning eller bokstavsordning och har inga bestämda platser. En komponent kan till 

och med vara fördelad i flera lådor där varje låda kan vara placerade på olika platser i lagret. 

Operatören får då lägga avsevärd tid på att leta efter lådor i hyllagren. Det förekommer både 

lätta och tunga lådor som kan vara placerade på alla positioner i hyllagret, både lågt vid golvet 

och högt upp i hyllan. Operatörerna är tvungna att lyfta lådorna utan hjälpmedel. Detta kan 

vara ansträngande och tidsödande då operatörernas styrka och längd varierar. Vissa operatörer 

har mycket svårt att lyfta vissa tunga och illa placerade lådor. De spagettidiagram som 

upprättats över rörelserna för studerade ställ visar att det förekommer ”leta efter lådor” för 

samtliga operatörer med onödiga förflyttningar till följd.  

Den totala ställtiden bör vara så kort som möjligt för att i största möjliga mån undvika 

produktionsavbrott och även för att underlätta flexibel produktion. Enligt teorin bör den inre 

ställtiden minimeras i största möjliga mån för att ställtiden ska kunna reduceras. I det här 

fallet är det omställningar vid bockningsstationerna som har en hög inre ställtid. Bryts denna 

ner i arbetsmoment är det inte den inre ställtiden i maskinen som är problemfaktorn, utan 

arbetsmomentet ”uppvärmning+testkörning” som står för ungefär 54 % av den totala 

ställtiden. Denna tid varierar dessutom mellan 14-45 minuter enligt de mätningar som 

utfördes.  

Att ”uppvärmning+testkörning” har lång och oregelbunden tid beror på hur mycket som 

krånglar då den nya produkten ska produceras och kvalitetssäkras. Är inte kvaliteten på 

produkten tillräcklig behövs justeringar i värmebordet eller i bockningsmallen, vilket i vissa 

fall kan bli väldigt tidsödande. Att kvaliteten på produkterna inte är tillfredsställande beror 

oftast på att produkterna är känsliga för temperaturen i lokalen och kräver då en annan 

uppvärmnings- och avsvalningstid än den som anges i produktordern. För att minimera 

ställtiden vid bockningsstationerna finns framtagna mått över avståndet mellan värmetrådarna 

i värmeborden.  Måtten är refererade till en linjal som sitter limmad på bockningsbordet. 



Högskolan i Skövde   Institutionen för ingenjörsvetenskap 

 

Ekdahl, S. & Kedbäck, M.   46 

Problemet är att linjalerna sitter på olika platser på olika bockningsbord, vilket leder till att de 

framtagna måtten inte kan användas. På grund av avsaknaden av instruktioner för 

omställningar justeras värmebordet med hjälp av erfarenhet och magkänsla.   

Då monteringsstationerna knappt har någon inre ställtid är det istället den yttre ställtiden som 

bör kunna reduceras. Den yttre ställtiden står i nuläget för ungefär 26 % av den totala 

ställtiden vid omställningar vid bockningsstationer och ungefär 78 % vid omställningar vid 

monteringsstationer. Även dessa värden är ungefärliga på grund av att endast ett fåtal 

mätningar kunde utföras.  

Materialet som används till bockningsmallarna är en laminerad spånskiva som har dålig 

värmeledningsförmåga. När produkterna inte svalnar tillräckligt snabbt blir de ”lösa”, vilket 

betyder att de bockade kanterna stävar efter att återgå till sitt ”raka” tillstånd när produkten tas 

ur mallen. I nuläget monteras en tejpbit i mallen för att kompensera för detta. Grundplanen är 

ofta att köra batcher om fyra produkter i värmeborden, men det är vanligt förekommande att 

batchstorleken reduceras till två produkter för att mallen inte hinner svalna under 

värmecykeln. Vissa mallar används till flera olika, men liknande, produkter, vilket är 

ytterligare en anledning till den tejpjustering som sker. Det förekommer också att flertalet 

arbetsstationer tillverkar samma produkt samtidigt och då behöver samma mall eller samma 

tekniska enhet. Operatören väntar då tills enheten är ledig och de provkörda bitarnas passform 

kan testas och produktionen kan starta. För att påskynda avsvalningen har kylluftsuttag 

installerats i vissa bockningsbord som blåser kall luft på produkterna i bockningsmallen. Ett 

problem är att alla bockningsbord inte har kylluft installerat.  

5.1.1 Åtgärder: 5S, sökfunktion, höglager 

5S bör införas på det manuella lagret för att skapa struktur. Det innebär enligt teorin att 

sortera ut eventuella komponenter som inte används samt att lämpliga platser för varje låda 

ska märkas upp. Varje låda bör ha sin plats. På så vis hamnar inte tunga lådor för högt upp 

och det blir också tydligt om någon låda saknas. I 5S-arbetet inkluderas skapandet av en 

standard för hur arbetet ska utföras. Denna standard bör innehålla instruktioner om var varje 

låda ska vara placerad och samtliga operatörer bör vara medvetna om det nya systemet och 

även efterfölja det. Eftersom produktfloran varierar och ändras snabbt skulle lagerstrukturen 

behöva uppdateras kontinuerligt allteftersom komponenter byts ut, ändras eller tas bort. Att ha 

ett datasystem med sökfunktion för delarnas position i lagret skulle underlätta detta avsevärt 

och tiden för momentet ”hämtning av delar” skulle minska drastiskt. Det finns idag några 

elektroniska höglager på företaget. Om fler lager skulle införskaffas löser det problematiken 

med att behöva leta efter delar. Ett elektroniskt höglager löser även den ergonomiska aspekten 

med tunga lyft i obekväma ställningar.  

5.1.2 Åtgärd: Serviceperson 

Att nytt material behöver hämtas eller att föregående produkt och dess komponenter behöver 

föras bort från arbetsplatsen går inte att undgå; däremot är inte detta arbetsuppgifter som 

nödvändigtvis behöver utföras av den operatör som bockar eller monterar. Om denna 

arbetsuppgift hade belagts på någon annan skulle omställningstiden reduceras till den inre 
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ställtiden. Det innebär att betydligt fler produkter hade kunnat produceras per dag. 

Arbetsuppgiften med att lämna och hämta nytt material hade kunnat vara roterande bland 

operatörerna för att inte förlora variation i arbetsuppgifter. Dessutom hade den då 

materialansvarige fått betydligt större kännedom om lagret, vilket hade ytterligare förkortat 

omställningstiden. Något som också kan göras för att minska ”hämtning och lämning av 

material” vid monteringsstationer är att lägga liknande produkter efter varandra i 

produktionsplaneringen.  

5.1.3 Åtgärd: Annat material i bockningsmallar  

På längre sikt behöver materialet i bockningsmallarna bytas ut till något mer värmestabilt. Ett 

nytt mallmaterial kommer att minimera risken för att mallen behöver justeras med tejp och 

därmed förlänger den inre omställningstiden. Det ökar också chansen för att större batcher ska 

kunna produceras, eller åtminstone den planerade batchstorleken.  

5.1.4 Åtgärd: Samma förutsättningar på samtliga arbetsstationer  

För att minimera den inre ställtiden bör linjalerna vid bockningsborden sitta på samma plats 

och framförallt ha samma referenspunkt för alla bord.  Arbetsinstruktioner ska finnas 

nedskrivna och omställningsdata ska vara uppdaterad för att vara aktuell för varje specifik 

produkt. För att minimera avsvalningstiden och den långa och oregelbundna tiden för 

testkörning bör alla bockningsstationer vara utrustade med kylluft. För att eliminera tiden som 

operatören väntar på mall eller teknisk enhet från en annan operatör bör planeringen kunna ta 

hänsyn till detta vid produktionsplaneringen för att produktionsorderna inte ska infalla 

samtidigt, alternativt att köpa eller bygga fler mallar och testenheter.  

5.2 Problem: Slöserier och onödiga arbetsmoment 

Vid de utförda studierna har slöserier, i form av onödiga arbetsmoment, upptäckts. De icke 

värdeskapande arbetsmomenten kan och bör elimineras helt. Exempel på de slöserier som 

sker är torkning/putsning av produkterna, väntan eller mångdubbla inspektioner och 

kvalitetskontroller. Att flera efterföljande operatörer kontrollerar och testar samma funktion är 

verifierande ur kvalitetssynpunkt, men ineffektivt ur ett tidsmässigt och ekonomiskt 

perspektiv. Putsning är ett moment som ibland måste utföras på grund av att operatörerna i 

bearbetning inte använder handskar utan lämnar kladdiga fingeravtryck på produkterna som 

måste torkas bort. Detta är därför ett arbetsmoment som kan elimineras. 

Slöseriet ”väntan” finns både vid monterings- och bockningsstationer. I monteringsstationerna 

monteras produkterna batchvis vid utförandet av de flesta arbetsmoment. Det innebär att när 

ett moment har utförts läggs produkten åt sidan för att vänta tills samma moment har utförts 

på samtliga produkter i den aktuella batchen. Dessutom tillkommer momentet att lägga bort 

och hämta produkter från ett provisoriskt mellanlager. Dessa arbetsmoment ökar drastiskt 

cykel- och ledtiden per produkt. Vid tre uppmätta fall bestod monteringscykeln av 11, 19 och 

25 % slöseri.  
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Vid bockningsstationer ligger produkten och svalnar i mall under en värmecykel och först när 

värmecykeln är färdig påbörjar operatören att plocka bort produkterna från mallen. Under 

denna tiden ligger den värmda produkten och väntar i värmebordet. Detta gör att cykeltiden 

per produkt i snitt blir 5,2 sekunder längre, men denna tid varierar mellan 2-26 sekunder. Då 

uppvärmningen är flaskhalsen vid bockningsstationerna är det viktigt att värmeborden 

utnyttjas maximalt, vilket inte är fallet då väntetiden existerar. Även väntetid efter att 

produkten har svalnat uppstår. Den totala väntetiden är därför 53 % av cykeln eller i snitt 22 

minuter och 15,4 sekunder.  

5.2.1 Åtgärd: Plocka ur bockningsmallen tio sekunder före värmecykelns slut 

Efter att bockningsroboten hade studerats kunde emellertid slutsatsen dras att någon väntetid 

inte existerade i robotens cykel. Bockningsroboten plockar ur mallarna några sekunder innan 

värmebordet är färdig med värmecykeln och lägger de avsvalnade produkterna direkt i 

färdigvarulagret. Eftersom detta uppenbarligen inte påverkar kvaliteten på de produkter som 

roboten bockar borde det inte heller göra det vid den manuella bockningen. För att se till att 

mallarna töms precis innan nästkommande värmecykel är klar kan antingen värmebordets 

klocka göras synlig, för att operatören skulle se när cykeln närmade sig sitt slut, alternativt att 

en lampa installeras som lyser när det är 5-10 sekunder kvar på värmecykeln för att indikera 

att det är dags att plocka ur produkterna ur bockningsmallen och förbereda för nästkommande 

batch. Att plocka ur produkter ur bockningsmallen har en beräknad standardtid på 3,6 

sekunder i snitt, vilket innebär att 5-10 sekunder borde räcka gott och väl.  Detta arbetssätt har 

även automatiskt eliminerat nästkommande väntetid, vilket är ”väntan på att placeras på bord 

för avsvalning”. Den har en standardtid på 10,2 sekunder per produkt, men varierar mellan 2-

30 sekunder. Särskilt vid produktion av en produkt åt gången är denna väntetid hög, då den 

genererar i snitt 27,4 sekunders väntetid per produkt. Detta förslag hade eliminerat en stor den 

av den långa väntetiden vid bockningsstationerna. 

5.2.2 Åtgärd: Definierade batchstorlekar 

Vid monteringsstationer är det troligtvis enstycksflöde som är det bästa sättet för att undgå de 

slöserier som uppkommer, medan bockningsstationerna snarare drar nytta av att bocka fler 

produkter eftersom det där är värmecykeln som sätter takten. Fyra produkter utgör idag den 

största batchen vid bockning, men att fem produkter skulle få ännu bättre resultat är troligt. 

Eftersom många av de uppkomna slöserierna kan härledas till batchstorleken är det viktigt att 

denna är tydligt definierad i standarden. Vid bockning bör batchen vara så stor som möjligt 

och vid monteringen bör ett enstycksflöde appliceras.  

5.3 Problem: Outnyttjad kapacitet hos bockningsroboten 

Bockningsroboten hanterar endast ett bockningsbord i dagsläget. Vid robotens arbetsbord körs 

alltid batcher om tre till fyra produkter. Den värdeskapande tid som roboten arbetar är 

uppmätt till 26 %; resterande tid är väntan. Arbetstempot på roboten är dessutom nedställt, då 

samtliga arbetsmoment är långsammare än vid de manuella stationerna.  
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5.3.1 Åtgärd: Öka robotens produktivitet med fler bockningsbord 

Om ytterligare ett bockningsbord installeras skulle det innebära en fördubbling av 

arbetsstationens utnyttjandegrad. Tidsmässigt skulle roboten kunna hantera två till tre 

bockningsbord om cyklerna anpassas till varandra. Roboten hade då kunnat hantera produkter 

vid ett bord under tiden som produkterna vid de andra borden var i sin värmecykel. 

Investeringen för roboten är redan gjord och lönsamheten ökar drastiskt om det tredubbla 

antalet produkter kan tillverkas på samma tid. Ett larmsystem behöver  dock installeras för att 

indikera för operatörerna om roboten står still, har materialbrist eller liknande. Roboten 

producerar ingenting vid problem och produktiviteten sjunker snabbt vid längre stopp. Ett 

larmsystem minskar denna stopptid. Eventuellt kan fler operatörer behöva utbildning vad 

avser hanteringen av roboten, då inte alla har denna kunskap i nuläget.  

5.4 Problem: Ergonomiska brister 

I dagsläget genomför operatörer tunga lyft vid omställningar och arbetar med repetitiva 

arbetsuppgifter under långa tidsperioder. Onödiga arbetsmoment, som exempelvis att flytta 

produkter till ett mellanlager och sen tillbaka till arbetsytan, leder till betydligt fler rörelser 

och lyft under ett arbetspass än vad som egentligen behövs. Det är både utmattande och 

tidskrävande för operatörerna och resulterar i onödiga arbetsmoment och långsam arbetstakt. 

5.4.1 Åtgärd: Ergonomiska åtgärder 

Ergonomiska aspekter bör tas i beaktning vid bockning, montering och lagerhantering för att 

bidra till en social hållbar utveckling och för att öka operatörernas kapacitet. Att ta hänsyn till 

ergonomiska aspekter minimerar slitaget på operatörer och minskar tillika risken för skador. 

Om operatörer får ergonomiska hjälpmedel kommer minimeras risken för kroppslig 

utmattningen, vilket automatiskt leder till ökad prestation under en arbetsdag. Det leder i sin 

tur till ökad produktivitet för företaget. Färre skador leder också till färre sjukskrivningar. 

Ergonomiskt godkända rörelser och arbetsmoment bör inkluderas i arbetsstandarden för att 

säkerställa att arbetet utförs på effektivt och ergonomiskt korrekt sätt.  

Lagerhanteringen behöver göras mer ergonomisk med hjälp av bättre lagerstruktur och liftar 

för lyft av tunga lådor från obekväma hyllpositioner. Tiden för momentet ”hämtning av 

material” kommer  att minskas samtidigt som skaderisken och utmattning hos operatörerna 

minskar. Produktiviteten kommer att öka genom att ställtiderna minskas utan att det påverkar 

personalens hälsa.  Genom att få in ergonomi som en del av företagskulturen och som en del i 

det standardiserade arbetssättet bidrar det till den sociala hållbara utvecklingen. Den 

produktionstid som försvinner på grund av att operatörerna är utmattade och ofokuserade 

minskar samtidigt som den effektiva produktionstiden ökar. Genom att inte tillämpa arbete 

med onödiga arbetsmoment uppnås ett bättre utnyttjande av både anläggningsresurser och 

personalresurser. Inga produkter ska produceras eller arbetsmoment ska utföras i onödan; allt 

ska ha ett syfte för företaget och bidrar då till ett bättre miljöperspektiv. 

5.5 Problem: Lång verklig produktionstid 
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Efter att SAM-analysen utförts och samtliga moment beräknats korrekt erhölls en totaltid som 

var 9 sekunder kortare än standarddatatiden och hela 40 sekunder kortare än den tid som 

klockades under utförandet. Eftersom momenten i SAM har en mycket väl tilltagen 

felmarginal ska verklig produktion ha betydligt kortare cykeltider än de som beräknas enligt 

SAM. Detta tyder på att operatörerna inte arbetar i 100 % arbetstempo och/eller har många 

icke värdeskapande arbetsmoment i cykeln.  

5.5.1 Åtgärd: Öka arbetstakten 

I nuvarande produktion, då en 20-produktersbatch av den exemplifierade produkten tar 41,3 

minuter att producera, skulle en operatör hinna montera 10-11 batcher på en åttatimmars 

arbetsdag. Om standarddatatiden stämmer, med 30,8 minuter per batch, hade istället 14-15 

batcher hunnits med på samma tid. Det innebär en produktionsökning med 40 %. Om å andra 

sidan SAM-analysen är beräknad korrekt skulle 16-17 batcher hinnas med på en åttatimmars 

arbetsdag och produktionen av artikel 532013 kunna ökas med minst 60 %; alternativt kan 

den sparade tiden läggas på nästkommande produktionsorder.  

Om 220 stycken produkter av artikel 532013 ska produceras innebär det med en 20-

produktersbatch 11 cykler, vilket vid nuvarande produktion tar 7,6 timmar. Om den beräknade 

tiden efter SAM-analysen istället används skulle 11 cykler istället ta 5,1 timmar, vilket 

innebär 2,5 timme tidsmässig vinst på den aktuella produktordern. En operatör kostar enligt 

uppgift företaget ungefär 250 kr i timman, vilket innebär 625 sparade kronor per 

produktorder. Är ordern större blir givetvis även vinsten större. Denna tidsmässiga och 

ekonomiska vinst är troligtvis liknande vid de flesta produktordrar vid monteringsavsnittet. 

Om detta skulle översättas till årsbasis, och montering av artikel 502013 i 20-batcher anses 

vara en relativt representativ produktorder, innebär det att om SAM-analysens totaltid skulle 

appliceras istället för den nuvarande hade företaget sparat 33 % av en årsanställd. Det innebär 

alternativt 141 938 sparade kronor per operatör och år. Om samma koncept appliceras på sju 

operatörer på monteringsavdelningen innebär det 993 568 sparade kronor per år eller 2 

eliminerade årsanställningar.  

Vad som gör att monteringen tar längre tid än vad den borde enligt både SAM-analysen och 

standarddataanalysen är de slöserier som uppstår i cykeln vid stora batcher samt att arbetet 

inte sker i 100 % arbetstakt. Elimineras slöserierna och ett enstycksflöde appliceras bör en 

produktionsökning med 40 % uppnås. För att uppnå en 60-70-procentig produktionsökning, 

vilket enligt studierna borde vara fullt rimligt, bör även arbetstakten ökas.  

  



Högskolan i Skövde   Institutionen för ingenjörsvetenskap 

 

Ekdahl, S. & Kedbäck, M.   51 

6 Förbättringsförslag 
Efter att resultaten har analyserats och problemområden har identifierats har ett antal 

förbättringsförslag sammanställts.  

6.1 Förbättringsförslag i produktionen 

För att ge tillräckliga förutsättningar för att reducera omställnings- och processstider, skapa 

standardiserade processer samt öka lönsamhet och flexibilitet i produktionsavsnittet bör vissa 

förbättringsförslag implementeras i produktionen. Dessa förslag underlättar för fortsatt arbete. 

Ett förslag är att införa standarder vid bocknings- och monteringsstationer för att erhålla 

jämna och minskade cykeltider och reducerade omställningstider. Införandet av standarder 

kommer att lägga en grund för förbättringsarbete samt att eliminera slöserier och onödiga 

arbetsmoment. För att reducera den yttre ställtiden bör 5S eller någon form av struktur införas 

i lagret. Ett datasystem med sökfunktion hade också varit att föredra. Även ytterligare ett 

höglager hade varit ett alternativ. Att ha en operatör eller en utomstående person som utför 

arbetsmomentet ”hämtning och lämning av material” hade eliminerat den yttre ställtiden och 

därigenom minskat den totala omställningstiden drastiskt. För att reducera den inre ställtiden 

krävs rätt förutsättningar för att minimera testkörning i största möjliga mån. Rätt 

förutsättningar handlar i detta fall om att ha samma utrustning på samtliga arbetsstationer. 

Tekniska enheter bör finnas vid varje monteringsstation, linjaler bör ha samma referensmått 

på varje bockningsstation, kylluft bör finnas på varje värmebord och bockningsmallar bör 

vara i ett material som inte leder värme.  Vidare bör en bättre produktionsplanering utföras, 

alternativt införskaffa fler enheter (bockningsmallar, teknisk utrustning eller dylikt) för att 

eliminera väntan på enhet som används vid en annan arbetsstation.  

Införandet av standarder kommer att leda till att onödiga arbetsmoment i processerna 

elimineras, så som sträcka sig efter produkt i mellanlager, väntan, onödiga kvalitetskontroller 

eller putsning. Att produkterna plockas ur bockningsmallen strax före uppvärmningstidens 

slut innebär att den väntetid som finns idag elimineras helt. Även batchstorlekar bör 

specificeras. Vid montering är det mest effektivt att ha enstycksproduktion, medan det vid 

bockning är mest effektivt med så stora batcher som möjligt. För att reducera väntetid vid 

bockningsroboten och öka dess utnyttjandegrad bör roboten beläggas med ytterligare ett eller 

två bockningsbord. Även ergonomiska aspekter bör tas hänsyn till vid samtliga processer för 

att öka medarbetarnas kapacitet och motivation samt minska risken för skador och 

sjukskrivningar. Att ha ergonomiskt hållbara processer utan slöserier är en god förutsättning 

för att öka arbetstakten vid monteringsstationerna, något som krävs för att arbetstakten ska 

vara 100 %.  

6.2 Ställtidsreducering 

Om de föreslagna förbättringsåtgärderna genomförs kommer omställningstiden att reduceras. 

Två reduceringsalternativ har tagits fram (se bild 14). Gemensamt för de båda alternativen är 

att med hjälp av samma utrustning på samtliga arbetsstation och med ett tillräckligt stort antal 

enheter antas den inre ställtiden kunna minska med 25 % för ”ställtid vid arbetsplats” och 
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”inre ställtid i maskin”, samtidigt som den förväntas minska med 50 % vid 

”uppvärmning+testkörning”. Den inre ställtiden har då reducerats med totalt 47 %. Det 

innebär en reducering från 36,3 minuter till 20,7 minuter. Den här tiden kommer troligtvis att 

minska ännu mer, men förbättrade förutsättningar kommer att ta udden av de längsta tiderna 

för ”uppvärmning+testkörning” och framförallt göra denna tid betydligt mer lika från 

omställning till omställning.  

Alternativ 1 innebär att 5S appliceras på lagret och därmed halverar den yttre  ställtiden. Det 

innebär en reducering från 12,7 minuter till 6,3 minuter. Det innebär en total omställningstid 

på 27 minuter och en minskning med 44,9 %.  

Alternativ 2 innebär att en serviceperson sköter all ”hämtning/lämning av material”, vilket 

innebär att den yttre ställtiden elimineras helt. Detta innebär en total omställningstid på 20,7 

minuter och en minskning med 57,8 %.  

 

Bild 14. Reducering av omställningstid. 

6.3 Förslag till standardiserat arbetssätt 

Att arbeta standardiserat är en förutsättning för all typ av förbättringsarbete. Att ha 

standardiserade processer kommer att leda till ännu lägre tidsåtgång för varje arbetsmoment 

samt jämnare siffror. Detta gör produktionen än lättare att planera. Finns ingen standard kan 

inga förbättringsförslag genomföras, då de inte kommer att efterföljas och de förväntade 

resultaten kommer att lysa med sin frånvaro. De standarder som bör utarbetas på 

bockningsstationer, monteringsstationer och vid omställningar ska alla ha tydligt definierade 

arbetsmoment med samma tillvägagångssätt, oavsett vilken produktvariant som ska 

produceras eller vilken operatör som utför arbetet. Det som ska definieras i standarden är 

vilken tid som krävs för att slutföra momentet, i vilken följd arbetet ska utföras och hur 

mycket lager som krävs för att producera den aktuella produktionsordern. Detta ska 

praktiseras varje gång processen genomförs.  
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De uträknade standardtiderna och de identifierade arbetsmomenten bör användas vid både 

bockning och montering. Detta gäller arbetsgång, tidsåtgång och lager. Alla arbetsstationer 

ska ha samma förutsättningar platsmässigt och funktionsmässigt. Det material, de verktyg och 

de tekniska enheter som krävs för processen ska finnas lättillgängligt. Vid monteringsstationer 

ska de komponenter som krävs för samt exakt antal komponenter för att slutföra den aktuella 

batchen vara specificerat. Det eliminerar hämtning av material eller onödiga förflyttningar 

under processens gång. Om kvalitetskontroll ska ingå ska detta vara specificerat. Det ska i 

sådana fall även vara specificerat hur och när detta ska ske. Det gäller även om 

kvalitetskontroller ska ske vid bockningsstationer.  

I standarden bör den mest lönsamma batchen vara specificerad. Detta gäller även 

kvalitetskontroller och vem som har ansvaret för bortforsling av material vid produktbyte. 

Dessa arbetsmoment har inte någon specifik ansvarig i nuläget. Det bör vara tydligt vad som 

ingår i var operatörs arbetsuppgifter. När och var kvalitetskontroller ska läggas i 

produktionskedjan bör vara uträknat och specificerat i standarden, för att undvika att för 

många eller ingen kontroll utförs.  

När standarden skapas ska alla nu kända icke värdeskapande arbetsmoment elimineras. 

Standarden ska vara dokumenterad och arbetsinstruktioner ska finnas lättillgängliga. När 

standarden skapas bör den bästa metoden användas för att utgöra den standard som alla ska 

efterfölja. För att komma fram till den bästa metoden för varje arbetsmoment kan studier av 

olika operatörer användas; alternativt kan möten med samtliga operatörer ske för att diskutera 

fram den bästa metoden.  

Vad gäller omställningar bör den yttre ställtiden kunna reduceras genom att exkludera 

hämtning och lämning av material från de ordinarie arbetsuppgifterna och förutsättningar för 

att kunna reducera den inre ställtiden bör föras in i standarden. Det kommer att medföra att 

variationen i tid kommer att minska och processen kommer att bli stabil. Det i sin tur gör att 

produktionen blir lättare att planera och flexibiliteten ökar då omställningarna kan utföras 

oftare och med större säkerhet.  

6.4 Metod för fortsatt förbättringsarbete 

För att de framtagna förbättringsförslagen ska kunna implementeras och praktiseras 

kontinuerligt måste det finnas en metod för att arbeta med förbättringsarbete. Det handlar 

även om att kunna arbeta kontinuerligt med förbättringar i fortsättningen för att ständigt 

effektivisera processen. Detta kommer att öka flexibiliteten och lönsamheten i verksamheten. 

Metoden för fortsatt förbättringsarbete ska ha sin grund i standardiserat arbetssätt och vara 

dokumenterad, uttalad och lättförståelig. För det första måste emellertid ett standardiserat 

arbetssätt praktiseras på samtliga arbetsstationer. Samtliga operatörer ska arbeta på samma 

sätt och enligt den för tillfället bästa kända metoden. Processen ska inte innehålla några icke 

värdeskapande arbetsmoment och all väntan och onödig tid i mellanlager ska därmed vara 

eliminerade. Arbetsuppgifter och ansvarsområden ska vara tydligt uppdelade. Arbetsgång, 

tidsåtgång och lager ska vara definierade i alla processer och samtliga operatörer ska vara väl 

införstådda med standarden.  
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När standarden praktiseras dagligen och processen har blivit stabil kan förbättringar föras in i 

den nya standarden. Då uppdateras standarden och en ny grund läggs. Detta ger i sin tur 

utrymme för kommande förbättringar. För att förbättra en process bör en 

problemlösningsmetod eller idé-implementeringscykel användas. PDCA (se teoriavsnitt) är en 

utmärkt metod för detta. I det första steget ska problemet och grundorsaken identifieras. Det 

är inte alltid grundorsaken till problemet som är den uppenbara och därför behövs omfattande 

undersökningar för att kunna prioritera resurserna rätt. I nästkommande steg ska idéer och 

lösningsförslag genereras som kan tänkas lösa grundproblemet. Är lösningsförslagen många 

kan de behöva prioriteras individuellt med fokus på mest lönsamhet för minsta ansträngning. 

Därefter ska lösningsförslaget implementeras i liten skala och efter genomförd pilotstudie ska 

resultatet utvärderas. Om resultatet har genererat en lösning på problemet ska förslaget 

implementeras i full skala. Förslaget ska införas i samtliga steg och införas i standarden. Det 

nya tillvägagångssättet ska praktiseras dagligen av samtliga inblandade och på sikt utgöra en 

ny grund som kan förbättras ytterligare.  

Ett exempel på hur denna förbättringscykel kan praktiseras är på det sätt som slutsatsen om att 

enstycksflöde är det mest lönsamma vid monteringsstationerna utarbetades. Eftersom 

förbättringsarbetet applicerades på en process utan standard är varken problemet eller 

resultatet helt tillförlitligt, men det ger en indikation på hur tillvägagångssättet är och hur små 

förbättringar kan ge stora resultat. I monteringsstationerna sker vanligtvis produktion i form 

av batchproduktion. Dessa batcher kan vara exempelvis 10, 20 eller 25 produkter; ett antal 

operatören bestämmer själv. När produktion av en aktuell batch på 25 produkter studerades 

uppmärksammades vissa arbetsmoment som icke värdeskapande. Exempelvis tar det en viss 

tid att lägga produkter i mellanlager, då de är för många för att få plats på arbetsbänken. 

Dessutom skapas väntetid under tiden då produktens laddningsfunktion testas och 

nästkommande produkt då förbereds. Resultatet blir då att produktens cykeltid förlängs. Dessa 

icke värdeskapande moment ansågs kunna lösas med hjälp av enstycksproduktion, eftersom 

problemen uppstod på grund av att samma arbetsmoment skulle utföras på flera produkter i 

rad och varken arbetsyta eller teknisk enhet kunde hantera detta på ett sätt som gjorde 

cykeltiden oförändrad. Det första uppenbara problemet som identifierades var alltså väntetid 

och onödiga arbetsmoment i processen, medan rotorsaken definierades som för stor 

batchproduktion. 

I efterföljande steg genererades ett lösningsförslag. I det exemplifierade fallet var detta 

mycket enkelt med tanke på vad rotorsaken ansågs vara. Därför togs processen vidare till 

nästa steg; att implementera förbättringsförslaget i liten skala. En operatör tillfrågades om 

denne istället kunde tillverka 25 enheter enligt enstycksflöde. Samtliga moment i 

monteringscykeln skulle då utfördes på en produkt i en bestämd cykel innan nästa produkt 

påbörjades. Operatören ansåg emellertid att detta arbetssätt kändes ovant och upplevde att 

processen gick långsammare. Hur det än var med den saken eliminerades genast de icke 

värdeskapande arbetsmomenten. Resultatet av pilotstudien visade sig vara 14 sekunder 

snabbare per produkt jämfört med då batcher om 25 monterades. På 25 produkter innebär det 

5,8 sparade minuter och på en order på 200 produkter innebär det 46,7 sparade minuter. 

Resultatet av pilotstudien visade sig därmed åtgärda problemet och nästkommande steg är att 



Högskolan i Skövde   Institutionen för ingenjörsvetenskap 

 

Ekdahl, S. & Kedbäck, M.   55 

införa förslaget i stor skala och implementera detta i standarden. Därefter kan förslaget 

utvärderas ytterligare och nya problem i processen kan åtgärdas.  

6.5 Sammanfattning och uppfyllande av mål 

De förbättringsförslag som har tagits fram har sammanställts i tabell 6 och återkopplats till 

vilka problem de bidrar med att förbättra. Varje förbättringsförslag medför vissa förbättringar 

som bidrar till att uppfylla olika mål.  

De tre huvudmål för hela förbättringsområdet som har tagits fram är: 

1. Reducera den totala ställtiden 

2. Reducera slöserier i processerna 

3. Öka produktiviteten 

Dessa tre huvudmål bidrar till att öka flexibiliteten, stabilisera processerna och minska cykel- 

och ledtider. Detta innebär i sin tur stora vinster både ekonomiskt och tidsmässigt.  

De markerade förbättringsförslagen (plocka ur bockningsmallen före värmecykelns slut, 5S i 

lagret, samma utrustning på alla arbetsstationer, serviceperson, skapa standard och definiera 

batchstorlekar) är de som bör prioriteras. Dessa förslag bidrar med flerdubbla positiva 

aspekter och uppfyller samtliga huvudmål på bäst sätt.   
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De områden som har definierats är L – lager, B – bockningsstationer och M – 

monteringsstationer.  

Tabell 6. Förbättringsförslag kopplade till delmål och huvudmål. 

Förbättringsförslag Område Mål Huvudmål nr 

Plocka ur bockningsmallen 
före värmecykelns slut B Reducera tid för onödig väntan 2 

Sökfunktion i lagret L Reducera tid för onödigt letande 1 

Höglager L 
Förbättra ergonomiska aspekter, 
reducera tid för onödigt  1 

Annat material i 
bockningsmallar B 

Kortare avsvalningstid, möjliggöra 
större batcher 1 & 2 

Samma utrustning på alla 
arbetsstationer B 

Minska inre omställningstid i maskin, 
kortare avsvalningstid, möjliggöra 
större batcher 1 & 2 

Tillräckligt stort antal 
tillgängliga enheter B/M Reducera tid för onödig väntan 1 

Serviceperson B/M Eliminera yttre ställtid 1 

5S i lagret L 
Förbättra ergonomiska aspekter, 
reducera tid för onödigt letande 1 

Skapa standard för samtliga 
processer L/B/M 

Säkerställa arbetsprocesserna, 
reducera onödiga arbetsmoment 2 

Definierade batchstorlekar B/M 
Minska mellanlager, reducera 
onödiga arbetsmoment  2 & 3 

Fler bockningsbord för 
roboten B Öka robotens utnyttjandegrad 3 

Ergonomiska åtgärder L/B/M 

Öka arbetstempot på kort och lång 
sikt, minska risken för skador och 
sjukskrivningar 3 

Öka arbetstakten B/M 
Öka arbetstempot till 100 %, kortare 
cykeltider 3 
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7 Diskussion 
Den studie som har utförts diskuteras nedan. Diskussionen handlar om eventuella svårigheter 

med de valda metoderna samt hur vissa saker hade kunnat göras annorlunda.   

7.1 Användandet av tidsstudier 

För att nå önskade och framförallt tillförlitliga resultat från en tidsstudie krävs en inledande 

pilotstudie. En tidsstudie är enligt teorin ett mycket bra verktyg för att skapa standardtidsdata, 

men studien måste utföras korrekt för att resultaten ska bli tillförlitliga. Observatörerna måste 

förstå och följa med i processen; därför ägnades avsevärd tid åt att förstå processen före några 

mätningar utfördes. Studien kunde inte heller genomföras förrän samtliga arbetsmoment hade 

identifierats. Denna gruppering diskuterades och ett antal arbetsmoment definierades. Vissa 

slogs senare ihop till ett arbetsmoment med flera delmoment. För att datan ska vara användbar 

bör också dokumentationen vara utförlig och måste ske på samma sätt för samtliga 

tidmätningar. I studien genomfördes först dokumentationen manuellt på ett papper, vilket blev 

kladdigt, svårläst och tidskrävande. Under pilotstudien övergick studien till dokumentering 

direkt i Excel. Tidtagarur i smartphones användes som redskap i tidsstudien, eftersom de kan 

hantera kontinuerlig tidmätning och ändå mäta totaltiden för hela batchen. 

Tidsstudien visade sig kräva ett flertal testomgångar, då vissa arbetsmoment bara varade ett 

fåtal sekunder.  Det medförde att det var lätt att missa momentet på grund av ovanan att 

hantera ett tidtagarur och samtidigt ha processen i kontroll. Även själva grupperingen av 

arbetsmomenten var besvärlig, då det i många fall var en oklar gräns när ett arbetsmoment var 

slut och nästa tog vid. Att sammanställa standardtidsdata på processer som inte ännu är 

standardiserade var också en utmaning, eftersom en icke standardiserad process innebar att 

samtliga operatörer utförde arbetsmomentet på olika sätt.  De första dagarnas mätningar har 

inte presenterats i resultatet då det endast var till för observatörernas upplärning. När ett nytt 

arbetsmoment skulle studeras gjordes en mindre pilotstudie om ungefär 10 mätningar innan 

resultatet ansågs vara tillfredställande.  

7.2 Produktgruppering 

Företaget levererar hållare för all teknisk utrustning till i princip samtliga fordonstyper. Det 

motsvarar en produktflora på ca 8000 aktuella produkter. Projektets omfattning hade 

överskridits grovt om samtliga produktvarianter skulle ha mätts och dokumenteras. För att 

avgränsa projektet till en rimlig omfattning beslutades att tidmätningarna skulle baseras på 

arbetsmoment istället för produkter eller produktgrupper. Att detta är ett angreppssätt som ger 

tillfredsställande resultat beror på att det endast finns ett visst antal arbetsmoment som 

appliceras på samtliga produkter. Produktvarianterna är snarlika och den största skillnaden är 

storleken. Under projektets gång blev det tydligt för observatörerna att flera 

arbetsmomentmoment liknar varandra och har, eller borde ha, samma tidsresultat. Det spelar 

tidsmässigt ingen roll om en operatör sträcker sig efter en skruv, en kabel, en komponent eller 

en färdig produkt. Dessa moment kan slås samman och bilda rörelsen ”sträckning”. Utifrån 

detta kunde en standardtidstabell framtas med lättförståeliga medeltider för varje 
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arbetsmoment. När produktionsplanering ska ske eller när framtida produkter ska produceras 

behöver företaget endast veta eller ta fram vilka moment som ingår i aktuell produktför att 

erhålla en totaltid över hur lång tid det tar att producera en produkt eller en batch. Eftersom en 

standardtidsdatatabell är baserad på medelvärdet av många individuella mätningar där många 

olika produktvarianter har ingått är värdena applicerbara på samtliga produkter. 

Arbetsmomenten har slagits samman så mycket som möjligt, då färre arbetsmoment ger en 

betydligt mer användarvänlig standardtidsdatatabell.  

7.3 Spridning av mätvärden runt medelvärdet 

Avsaknad av standardiserat arbetssätt vid arbetsstationerna leder till tidsavvikelser mellan 

olika produkttyper, olika dagar och olika operatörer. Vissa produkter har något mer 

tidskrävande arbetsmoment än andra. Operatörens fokus, kunskap, vilja att prestera och 

erfarenhet har också en avgörande roll för tidsåtgången. Tidsstudierna har utförts på 

tillräckligt många mätningar för att behandla dessa avvikelser. Arbetsmomentet ”montage av 

komponenter” är ett exempel på ett arbetsmoment där det förekommer spridningar mellan 3 

och 15 sekunder. 85 mätningar har utförts för att erhålla ett representativt medelvärde. 

Diagrammen i bilaga 3 och 4 visar spridningen av mätvärden på samtliga arbetsmoment. 

Olika operatörer har markerats med olika färger i graferna. Att olika operatörer i vissa fall har 

bidragit till jämna, men olika, standardtider beror i vissa fall på olikheter i kunskap och 

färdighet mellan operatörerna. I andra fall beror detta på små olikheter i utförande mellan 

olika produkter.  

Vad avser exempelvis arbetsmomentet ”testning” väntar olika operatörer olika länge på att 

produkten ska visa tillräcklig laddningsförmåga. I praktiken tar detta endast ett fåtal sekunder 

att se, vilket några av mätningarna också visar. Vissa operatörer gör emellertid andra 

arbetsuppgifter samtidigt som produktens laddningsförmåga testas. Detta medför att tiden för 

”testning” blir onödigt lång och icke värdeadderande tid inkluderas i arbetsmomentet. Även 

vid arbetsmomentet ”packning och emballering” skiljer sig de uppmätta värdena åt drastiskt. 

Vid den första och den andra mätningen utfördes exakt samma typ av packning och 

emballering, men av olika operatörer. Då operatör 1 utförde arbetsmomentet var medeltiden 

sex sekunder och när operatör 2 utförde momentet var medeltiden 56,4 sekunder. Detta är 

avvikelser som kan förekomma då ingen standard finns över hur arbetet utförs på bästa sätt. 

Vid de följande mätningarna, utförda av operatör 3 och 4, skilde sig däremot emballeringen åt 

något eftersom det var olika produkttyper som packades. Detta medförde emellertid endast en 

skillnad i medelvärde mellan 7,8 och 18,9 sekunder. Vid en standardiserad process hade dessa 

värden skilt sig åt ännu mindre, trots viss variation i inkluderade delmoment.  

7.4 SAM som jämförelseverktyg 

Då SAM-analysen skulle genomföras blev det tydligt att de arbetsmoment som definierats vid 

standarddataanalysen behövde brytas ned i otroligt små beståndsdelar för att kunna appliceras 

i en SAM-analys. Vid den första SAM-analysen blev resultatet därför orimligt kort jämfört 

med den uppmätta cykeltiden och analysen fick göras om. Analysen var dessutom tvungen att 
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i ett senare skede kompletteras med tider från standarddatatiderna, eftersom det i praktiken 

ingår mer i de identifierade arbetsmomenten än de som finns att tillgå i SAM. Exempel på 

detta är väntan när produktens laddningsförmåga testas, tid det tar att skruva i skruvarna med 

en skruvdragare eller att det kan vara trassligt och tidskrävande att packa och emballera 

produkten med gummiband. Dessa tider tas inte hänsyn till i SAM. För att kompensera för 

detta har 123 faktorer för testning, 15 faktorer för att skruva i en skruv med skruvdragare och 

30 faktorer för att montera gummibandet lagts till i beräkningen. Med hänsyn taget till dessa 

aspekter nås en totaltid på 83,5 sekunder, vilket är ett rimligt resultat. Med viss modifikation 

visade sig SAM utgöra ett bra jämförelseverktyg. Att inte alla arbetsmoment går att översätta 

till SAM utan tillägg baserade på klockstudier är dock en negativ faktor. I det här fallet hade 

det alltså inte räckt med enbart SAM för att få en komplett bild av aktuellt produktionsläge. 

För att erhålla en helhetsbild är det viktigt att jämföra med en objektiv studie som inte enbart 

är baserad på studier på det valda företaget. Det ger en uppfattning om huruvida företaget 

arbetar enligt norm eller ej. Där tiderna avviker drastiskt från den förutbestämda tidsstudien 

bör ytterligare studier utföras. På så sätt kan källan till flaskhalsar och förseningar utredas och 

åtgärdas.  
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8 Slutsats 
Syftet med examensarbetet var att ta fram ett tidsunderlag med standardtider för olika 

arbetsmoment, som ett bemanningsunderlag skulle kunna baseras på. För att dessa syften 

skulle kunna uppnås krävdes även ett underlag för ett standardiserat arbetssätt samt en metod 

för fortsatt förbättringsarbete. 

De tidsstudier som har genomförts har resulterat i beräknade standardtider för respektive 

arbetsmoment. Dessa standardtider läggs ihop för den produkt som ska tillverkas och vilka 

arbetsmoment som ingår i den aktuella produkten för att erhålla produktens cykeltid. Det 

tidsunderlag som har framtagits kan användas för produktionsplanering och utgöra en grund 

för ett bemanningsunderlag. Detta kan användas dagsvis eller veckovis. För att kunna planera 

bemanning vid en bockningsstation utifrån de framtagna standardtiderna behövs information 

om hur många produkter som kan bockas åt gången, information om hur många 

bockningsbord en operatör kan hantera med de aktuella ordrarna samt hur lång 

uppvärmningstid de aktuella produkterna har. Vad gäller monteringen behövs information om 

vilka arbetsmoment som ska utföras för de aktuella ordrarna samt vilka komponenter som 

krävs vid utförandet.  

För att kunna ge förslag till en standard måste först slöserier identifieras och förslag på hur 

dessa kan elimineras bör utarbetas. Även detta har utförts och resulterat i ett antal 

förbättringsförslag, där införandet av 5S på lagret, införandet av samma förutsättningar på alla 

arbetsstationer, skapandet av en standard, införandet av en serviceperson, att plocka ur 

bockningsmallen tidigare samt definiera batchstorlekar är de förbättringsförslag som bör 

prioriteras för att få störst genomslag på kort sikt. På längre sikt bör även arbetstakten ökas 

och fler bockningsbord bör införas för bockningsroboten.  

Om dessa förbättringsförslag genomförs och en standard implementeras kommer slöserier att 

elimineras i processerna, arbetstakten kommer att öka och den totala omställningstiden 

kommer att reduceras kraftigt. Detta kommer att leda till en betydligt mer flexibel produktion 

med stabila processer och kraftigt reducerade cykel- och ledtider. Cykeltiden vid bockning 

kommer att kunna minskas med över 50 % och vid monteringsstationerna kommer 

produktiviteten att kunna öka med minst 60 %. Den totala omställningstiden kommer i sin tur 

att kunna minskas med minst 57 %. En metod för fortsatt förbättringsarbete, med grund i 

PDCA-cykeln, har utarbetats. Praktiseras metoden för fortsatt förbättringsarbete kontinuerligt 

kan dessa effektiviseringsmål uppnås och mer därtill. Metoden möjliggör framförallt en kultur 

för ständiga förbättringar som på sikt kan genomsyra företaget och medföra att ytterligare 

effektivisering genomförs.  
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9.2 Bildförteckning 

Samtliga bilder är utformade efter författarnas egen design om inte annat anges. 

Bild 1 – Fördelning av slöseri, värdeskapande och nödvändigt icke värdeskapande arbete.  
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Bild 2 – Standardisering som grund för lean production. Hämtad från www.leanforumbygg.se 

2016-05-25.  

Bild 3 – PDCA-cykel för ständiga förbättringar. Hämtad från www.wikipedia.org 2016-05-

25. 

Bild 4 – Hur de olika delarna av hållbar utveckling hänger ihop. Hämtad från 

www.folkhalsomyndigheten.se 2016-05-25. 

Bild 5 – Översiktsbild över det valda produktionsavsnittet för studien. Bilden är ej skalenlig. 

Bild 6 – Foto av Bockningsstation med två uppvärmningsbord samt bockningsmall. 

Bild 7 – Foto av monteringsstation. 

Bild 8 – Flödesschema över hur de valda metoderna kopplas samman och vad de förväntas 

leda till. 

Bild 9 – Fördelning mellan VA, NVA och NNVA vid bockningsstationer. 

Bild 10 – Spridningsdiagram över arbetsmomentet ”placering i mall”. 

Bild 11 – Fördelning av VA, NVA och NNVA vid monteringsstationer över exempelprodukt 

1 och 2. 

Bild 12 – Spridningsdiagram över arbetsmomentet ”skruvmontering”. 

Bild 13 – Spaghettidiagram över omställning vid bockningsstation, totaltid ”hämta/lämna 

material” 18 minuter. 

Bild 14 – Reducering av omställningstid. 

9.3 Tabellförteckning 

Samtliga tabeller är utformade efter författarnas egen design om inte annat anges. 

Tabell 1 – Rekommenderat antal observationer baserat på cykeltid. Hämtad från Freivalds, A. 

(2014) Niebel's Methods, Standards, and Work Design. New York: McGraw-Hill Education. 

Tabell 2 – Standardtidsdata över bockningsstationer. 

Tabell 3 – Standardtidsdata över monteringsstationer. 

Tabell 4 – Jämförelsetider med bockningsrobot. 

Tabell 5 – Standardtid över omställningar. 

Tabell 6 – Förbättringsförslag kopplade till delmål och huvudmål. 
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Bilaga 1 

Jämförelse standardtider batchstorlek bockning 

 

Arbetsmoment Standardtid 
Placera produkt i värmebord 2,5 s 
1 produkt 4,1 s 
2 produkter 2,4 s 
3 produkter 2,2 s 
4 produkter 1,5 s 
Uppvärmning i värmebord 2-3 min (enl. PO) * 
Väntan på att placeras i mall 5,2 s 
1 produkt 13,3 s 
2 produkter 4,4 s 
3 produkter 1,7 s 
4 produkter 1,3 
Placering i bockningsmall 4,4 s 
1 produkt 6,0 s  
2 produkter 4,1 s 
3 produkter 4,4 s 
4 produkter 3,0 s 
Avsvalning i bockningsmall 2-3 min (enl. PO) * 
Väntan på att placeras på bord för att svalna 10,2 s 
1 produkt 27,4 s 
2 produkter 7,3 s 
3 produkter 3,3 s 
4 produkter 2,6 s 
Placering på bord för att svalna 3,6 s 
1 produkt 7,2 s 
2 produkter 2,4 s 
3 produkter Data saknas 
4 produkter 1,3 s 
Avsvalning på bord 15 min 
Väntan på bord 22 min ** 
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Bilaga 2 

Förklaring av arbetsmoment 

Bockning 

Placering av produkt i värmebord 

Arbetsmomentet ”placering i värmebord” innebär att produkten, i form av en rak/platt 

plastbit, tas från ett mellanlager på arbetsplatsen och placeras på ett värmebord för 

uppvärmning. Produkten placeras på bordet med hög noggrannhet och skjuts mot ett stopp för 

att värmetrådarna i bordet ska värma på rätt ställe på produkten. Värmebordet hantera en till 

fyra produkter åt gången. När produkten är på plats i värmebordet stängs det med hjälp av en 

knapp, samtidigt som värmecykeln startar. Det finns också manuella värmebord, som består 

av en oskyddad värmeslinga där större produkter värms upp. När produkten ska placeras i 

denna typ av värme utförs placeringen med än större noggrannhet.  

Uppvärmning i värmebord 

Arbetsmomentet ”uppvärmning i värmebord” innebär att produkten värms upp under en 

förutbestämd tid. Detta kallas värmecykel. Tiden justeras av operatören vid omställning 

mellan olika produkter. Värmebordet värmer produkten, som består av plast, tills den 

temperatur har uppnåtts då plasten är formbar. Värmetiden varierar från produkt till produkt. 

Den varierande värmetiden beror bland annat på rumstemperatur, plastkvalitet, produktstorlek 

och tjocklek på materialet.  Efter avslutat värmecykel öppnas bordet automatiskt.  

Väntan på att placeras i mall 

Arbetsmomentet ”väntar på att placeras i mall” innebär att är den uppvärmda produkten ligger 

i värmebordet trots att värmecykeln är klar. När värmecykeln är färdig öppnas bordet 

automatiskt och först då plockas föregående batch ut ur bockningsmallen. Detta skapar 

väntetid för den nuvarande batchen.  

Placering i bockningsmall 

Arbetsmomentet ”placering i bockningsmall” innebär att produkten förflyttas från 

värmebordet till bockningsmallen. Produkten greppas med med två händer på varsin sida och 

böjs manuellt tills produkten får två rätvinkliga hörn. Den böjda produkten placeras i en mall 

där plasten svalnar och får behålla sin nya form. Detta arbetsmoment utförs på en produkt åt 

gången och upprepas för det antal produkter som finns i värmebordet.  

Avsvalning i bockningsmall 

Arbetsmomentet ”avsvalning i bockningsmall” innebär att produkten ligger i bockningsmallen 

och svalnar under nästkommande batch värmecykel. När cykeln är klar öppnas bordet och 
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produkten plockas ut från mallen för att nästa batch ska kunna placeras där. En värmecykel är 

tillräcklig för att produkten ska ha stelnat och för att den ska bibehålla sin nya form.  

Väntan på att placeras på bord  

Arbetsmomentet ”väntan på att placeras på bord” innebär att den bockade produkten ligger i 

bockningsmallen utöver ordinarie värmecykel. Om operatören är upptagen med andra 

arbetsuppgifter töms inte bockningsmallen direkt när värmebordet öppnas, vilket skapar 

väntetid.  

Placering på bord 

Arbetsmomentet ”placering på bord” innebär att operatören flyttar produkterna från 

bockningsmallen till ett närliggande bord. Produkten har fått sin nya form och ska endast 

svalna ytterligare på bordet. Därför behöver därför inte produkten placeras med precision.  

Produkten ska emellertid placeras på bordet med sådan noggrannhet att skador på produkten 

undviks.  

Avsvalning på bord 

Arbetsmomentet ”avsvalning på bord” innebär att produkten ligger och vilar tills plasten har 

svalnat ner till rumstemperatur. Vid rumstemperatur finns ingen risk för formförändring och 

produktens passform kan därefter testas med den elektroniska enheten som produkten är 

avsedd för att användas med.  

Montering 

Skruvmontering 

Arbetsmomentet "skruvmontering" innefattar hela arbetsmomentet där en eller flera skruv 

skruvas med hjälp av en skruvdragare. Verktyg och komponenter är framplockade på bänken 

och finns inom en armslängds avstånd. Standardtiden innefattar följande delmoment: Sträcka 

sig efter skruvdragare, sträcka sig efter en skruv, positionera skruven på bitset, positionera 

skruv och skruvdragare i skruvhålet, skruva i skruven och lägga ifrån sig skruvdragaren. 

Mätningarna har gjorts på två och fyra skruv. 

Montering av etikett 

Arbetsmomentet ”montering av etikett” innebär att operatören hämtar ark med avtagbara 

etiketter på, exempelvis dekaler.  Operatören positionerar arket i handen, avlägsnar etiketten 

och klistrar den i rätt position på produkten och lägger sedan bort etikettarket.  Följande 

artiklar räknas till arbetsmomentet ”montering av etikett”: klistermärken, loggor och mjuka 

fliskuddar.  

Sträckning 

Arbetsmomentet "sträckning" innebär att en operatör sträcker sig efter något. "Sträckning" 

innefattar att operatören sträcker sig för att hämta en kabel eller en annan komponent och 
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även att hämta och lämna delmonterad eller färdig produkt. "Sträckning" inkludera endast 

tider för att hämta och lämna produkter eller delar inom en armslängds avstånd. Komponenten 

eller produkten ska hämtas/lämnas utan att någon förflyttning krävs för att standardtiden ska 

gälla. Vissa sträckrörelser ingår i ett annat arbetsmoment, exempelvis stäcka sig efter 

skruvdragaren eller hämta en etikett.  

Montering av komponenter 

Arbetsmomentet ”montering av komponenter” innebär att en komponent monteras ihop med 

en annan komponent utan att skruvar eller lim behövs.  Det kan vara en del som ska 

positioneras eller tryckas fast. Ett exempel på ”montering av komponenter” är  när ett 

kretskort i änden av en laddkabel monteras i ett skyddande plasthölje. Det kan även vara att en 

strömkabel består av en dosa/adapter och ytterligare kablage ska anslutas till dosan. 

Limning 

Arbetsmomentet "limning" innefattar applicering av vätska på en komponent. Det kan vara 

lim eller smörjande silikon. Vätskan kan appliceras i en eller flera antal punkter. 

Standardtiden innefattar följande delmoment: Sträckning efter flaska/dosett, applicering av 

vätska på komponent samt ifrånställning av flaska/dosett. 

Avtorkning 

Arbetsmomentet ”avtorkning” innebär att produkten putsas med en trasa för att få bort 

fettfläckar, fingeravtryck eller bearbetningsrester.  I vissa fall kan även någon form av 

rengöringsmedel förekomma. Detta arbetsmoment är inget standardarbetsmoment utan utförs 

endast vid behov. Tiden innefattar delmomenten hämtning av trasa/rengöringsmedel, putsning 

av produkt och inspektion av produkt. 

Testning 

Arbetsmomentet ”testning” innebär att den färdigmonterade produkten ansluts till en 

strömkälla för att laddningsfunktionen ska testas. Anslutningen sker via ett 12-volts 

”ciggarettuttag” eller genom att strömkablar ansluts tillfälligt. Delmomenten som ingår i 

testning är fästning av den tekniska enheten i produkten, väntan ett antal sekunder för att se att 

om laddaren fungerar som planerat, uttagning av den tekniska enheten samt ifrånkoppling från 

strömkällan.  

Packning och emballering 

Arbetsmomentet ”packning och emballering” innebär att hela produkten är färdigmonterad 

och ska packas ihop för att kunna läggas i färdigvarulager och skickas till 

leveransavdelningen. Delmomenten varierar beroende på vilken produkt som ska packas, men 

några som kan ingå är ihopvikning av laddningskabeln, placering av ett skydd vid produkten, 

placering av en instruktionsbok/broschyr vid produkten, placering av den ihopvikta kabeln i 

produkten, fästning av kabeln med ett eller flera gummiband eller placering av produkten i en 

plastpåse. 
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Omställningar 

Hämtning/lämning av material 

Arbetsmomentet ”hämtning och lämning av material” innebär att produktion vid en viss 

arbetsstation avstannar för att föregående produkt och dess komponenter ska lämnas på lagret 

och nya produktdelar ska hämtas till arbetsstationen. De delmoment som ingår i 

arbetsmomentet är lämning av färdiga produkter på lagret, dokumentering i en dator av antal 

producerade enheter, lämning av överblivna komponenter på lagret, hämtning av ny 

produktionsorder samt hämtning av nya monterings- och bockningskomponenter. Den 

tekniska enhet som är till för testning ska bytas ut till aktuell modell. Detta arbetsmoment 

förekommer vid omställning på både bocknings- och monteringsstationerna. 

Omställningstid vid arbetsplats 

Arbetsmomentet ”omställningstid vid arbetsplats” är de delmoment som krävs för att 

förbereda arbetsplatsen för en ny produkt.  Det delmoment som ingår kan vara följande: 

positionering av nya komponenter eller verktyg, påslagning av kylluft eller modifiering av 

bockningsmallen. ”Omställningstid vid arbetsplats” är liknande mellan monterings- och 

bockningsstationerna, där operatörerna lägger upp och organiserar de nya delarna på 

arbetsstationen.  

Inre omställningstid i maskin 

Arbetsmomentet ”inre omställningstid i maskin” är den tid det tar att justera, bygga om eller 

förbereda maskinen för en ny produkt.  De delmoment som ingår kan vara ändring av 

avståndet mellan värmetrådarna, justering av spänningen på värmetrådarna, justering av 

stoppen på värmebordet eller ändring av tiden för värmecykeln. Inre omställningstid i maskin 

förekommer enbart vid bockningsstationerna.  

Uppvärmning + testkörning 

Arbetsmomentet ”uppvärmning+teskörning” innebär att värmebordet ska värmas upp till 

tillräcklig temperatur och att provbatcher av produkter därefter ska testköras fram tills 

tillräcklig kvalitet erhålls. Att inställningarna är korrekta ska bekräftas före hela batcher av 

produkten börjar produceras. Det arbetsmoment som ingår kan vara följande: testkörning av 

produkt, kompletterande modifiering av värmebord, provbockning i bockningsmall, justering 

av bockningsmall samt testning av produktens passform med den tekniska enheten. Detta 

arbetsmoment förekommer endast vid omställning vid bockningsstationerna. 
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Bilaga 3 

Tidsstudie spridning av värden runt medelvärdet bockning 

 

Diagram 1. Spridningsdiagram över arbetsmomentet ”placering av produkt i värmebord”. 66 

antal mätningar utfärda. Spridning mellan 1 till 4,4 sekunder. Studien utförd på fyra 

operatörer.  

 

Diagram 2. Spridningsdiagram över arbetsmomentet ”väntan på att placeras i mall”. 67 

antal mätningar utfärda. Spridning mellan 0,7 till 26 sekunder. Studien utförd på fyra 

operatörer. 
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Diagram 3. Spridningsdiagram över arbetsmomentet ”placering i mall”. 67 antal mätningar 

utfärda. Spridning mellan 2,7 till 8 sekunder. Studien utförd på fyra operatörer. 

 

Diagram 4. Spridningsdiagram över arbetsmomentet ”avsvalning i mall, utöver 

uppvärmningstid”. 62 antal mätningar utfärda. Spridning mellan 2 till 30 sekunder. Studien 

utförd på fyra operatörer. 
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Diagram 5. Spridningsdiagram över arbetsmomentet ”placering på bord”. 36 antal 

mätningar utfärda. Spridning mellan 0,5 till 6 sekunder. Studien utförd på tre operatörer. 
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Bilaga 4 

Tidsstudie spridning av värden runt medelvärdet montering 

 

Diagram 6. Spridningsdiagram över arbetsmomentet ”skruvmontering”. 48 mätningar 

utfärda. Spridning mellan 11,2 till 23 sekunder. Studien utförd på tre operatörer. 

 

Diagram 7. Spridningsdiagram över arbetsmomentet ”montering av etikett”. 60 mätningar 

utfärda. Spridning mellan Spridning mellan 1 till 17 sekunder.. Studien utförd på tre 

operatörer. 
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Diagram 8. Spridningsdiagram över arbetsmomentet ”sträckning”. 253 mätningar utfärda. 

Spridning mellan Spridning mellan 1 till 14 sekunder.. Studien utförd på fyra operatörer. 

 

Diagram 9. Spridningsdiagram över arbetsmomentet ”montering av komponenter”. 86 

mätningar utfärda. Spridning mellan Spridning mellan 3 till 15 sekunder. Studien utförd på 

fyra operatörer. 



Högskolan i Skövde   Institutionen för ingenjörsvetenskap 

 

 
 

 

Diagram 10. Spridningsdiagram över arbetsmomentet ”limning”. 51 mätningar utfärda. 

Spridning mellan 3,6 till 24 sekunder. Studien utförd på två operatörer. 

 

Diagram 11. Spridningsdiagram över arbetsmomentet ”avtorkning”. 30 mätningar utfärda. 

Spridning mellan 1 till 32 sekunder. Studien utförd på två operatörer. 
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Diagram 12. Spridningsdiagram över arbetsmomentet ”testning”. 44 mätningar utfärda. 

Spridning mellan 9 till 56 sekunder. Studien utförd på tre operatörer. 

 

Diagram 13. Spridningsdiagram över arbetsmomentet ”packning och emballering”. 69 

mätningar utfärda. Spridning mellan 2 till 73 sekunder. Studien utförd på fyra operatörer.
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Bilaga 5 

SAM-analys 

Rörelse och arbetsmoment Förutbestämd rörelse Motsvarande 
faktorer 

Hämta produkt/hållare Hämta en artikel 80 5 

Placera produkt på arbetsytan Placera snabbt 45 4 
Hämta etikettkarta 1 Hämta en artikel 80 5 
Ta loss en etikett Placera noggrant 45 7 
Lägg bort etikettkarta 1 Hämta en artikel 80 5 
Placera etikett på produkt Placera noggrant 45 7 
Hämta etikettkarta 2 Hämta en artikel 80 5 
Ta loss en etikett Placera noggrant 45 7 
Lägg bort etikettkarta 2 Hämta en artikel 80 5 
Placera etikett på produkt Placera noggrant 45 7 
Hämta etikettkarta 3 Hämta en artikel 80 5 
Ta loss en etikett Placera noggrant 45 7 
Lägg bort etikettkarta 3 Hämta en artikel 80 5 
Placera etikett på produkt Placera noggrant 45 7 
Hämta laddkabel Hämta en artikel 80 5 
Placera laddkabel på arbetsbordet Placera snabbt 45 4 
Hämta ett plastclip  Hämta en artikel 45 4 
Positionera plastclipp ungefärligt Placera snabbt 45 4 
Positionera noggrant plastclips på 
änden av laddkabeln 

Placera noggrant 45 7 

Applicera kraft för att montera 
plastclipset. 

Applicera kraft 3 

Ta upp produkten/hållaren Hämta en artikel 45 4 
Positionera kabel på produkten Placera noggrant 45 7 
Lägg produkt/hållare på arbetsytan Placera snabbt 45 4 
Hämta skruvdragare Hämta en artikel 80 5 
Hämta  skruv Hämta en artikel 80 5 
Placera skruv på skruvdragarens bits Placera noggrant 45 7 
Placera noggrant skruv och 
skruvdragare på produkt 

Placera noggrant 45 7 

Skruva i skruv, tar 3 sekunder Uppmätta värden från 
tidsstudie. 

15 

Hämta  skruv Hämta en artikel 80 5 
Placera skruv på skruvdragarens bits Placera noggrant 45 7 
Placera noggrant skruv och 
skruvdragare på produkt 

Placera noggrant 45 7 

Skruva i skruv, tar 3 sekunder Uppmätta värden från 
tidsstudie. 

15 

Lägga bort skruvdragaren Hämta en artikel 80 5 
Placera skruvdragaren på bänken  Placera snabbt 45 4 
Greppa  12-volts adaptern i änden på Hämta en artikel 45 4 
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laddkabeln 
Flytta laddaren till test-12v uttaget Placera snabbt 80 5 
Placera laddaren noggrant i ett test-
12v uttag 

Placera noggrant 10 5 

Applicera kraft för att få den att sitta 
ordentligt 

Applicera kraft 3 

Vänta medans apparaten laddas för 
att kontrollera funktion 

Uppmätt medelvärde för att 
testa en produkt.  

123 

Applicera kraft för att få ur laddaren 
ur 12volts uttaget.  

Applicera kraft 3 

Vik ihop kabeln, tar ca 5 sekunder Hämta en artikel 45 30 
Applicera kraft för att vika ihop 
kabeln 

Applicera kraft 3 

placera  kabeln i hållaren Placera noggrant 80 8 
Stäcka sig efter gummiband Hämta en artikel 80 5 
Placera gummiband Placera snabbt 45 4 
Applicera kraft för att töja ut 
gummibandet, 3 gånger 

Applicera kraft 9 

Placera gummibandet runt om 
produkten, tar ca 5 sekunder 

Placera snabbt 45 30 

Vrider sig 90 grader för att kunna 
lägga bort produkt 

Böjning 12 

Lägg undan färdig produkt i 
mellanlager 

Hämta en artikel 80 5 

Placera i lådan Placera snabbt 10 2 
Vrider tillbaka till normal 
arbetsposition.  

Böjning 12 

Totalt antal faktorer  468 faktorer 
Totalt sekunder  83,5 s 
Referenscykeltid på 1 minut 32,6 
sekunder per produkt 

 92,6 s 
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Bilaga 6 

Spaghettidiagram över omställningar 

 

Diagram 14. Monteringsställ, totaltid ”hämta/lämna material” 9 minuter. 

 

 

Diagram 15. Monteringsställ, totaltid ”hämta/lämna material” 11 minuter. 
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Diagram 16. Bockningsställ, totaltid ”hämta/lämna material” 11 minuter. 

 

 

Diagram 17. Bockningsställ, totaltid ”hämta/lämna material” 18 minuter. 
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Diagram 18. Bockningsställ, totaltid ”hämta/lämna material” 7 minuter. 

 

 

Diagram 19. Bockningsställ, totaltid ”hämta/lämna material” 31 minuter. 
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