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vill även tacka anställda vid Franke Futurum som välkomnat mig, varit 
behjälpliga vid samtal samt bidragit med idéer och tankar kring 

utvecklingsarbetet.

Luleå, Maj 2015 
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Sammanfattning 
 

Produktionsutveckling innebär att efterfrågade förbättringar i 

produktionen undersöks och lösningsförslag tas fram.  
Målet med examensarbetet vid Franke Futurum är att effektivisera 

materialflödet och rutiner vid monteringsbanorna för deras mest sålda 

köksfläktserie samt förbättringar i arbetsmiljö. En produktion som 
upplevts kan effektiviseras.  

 
Arbetet har skett genom evolutionär utveckling av befintlig produktion. 

Projektet börjar med klargörande av projektmål och upprättande av 

projektplan som grund för arbetet. Projektuppbyggnaden och de metoder 
som använts följer den teori som vuxit fram eller inkorporerats in inom 

LEAN organisationsteorin. 

 
Efter projektplaneringen påbörjades kontextundersökning genom 

datainsamling över nuläget. Den visade att det fanns ett antal långa och 
många korta men frekventa transporter inom produktionen som tog tid 

från själva produktionen. 

Utifrån kontextundersökningen skapades en kravspecifikation med krav 
på lösningsförslag som ska förbättra layout och arbetsrutiner för att 

effektivisera produktionen. 

 
Kravspecifikationen användes sedan i arbetet i idé och 

konceptutvecklingsfaserna dels som bas att ta fram lösningar samt 

utvärdera dessa. 
 

Arbetet resulterade i layoutförslagsritning med viss omorganisation av 
produktionslokalen. Omstrukturering av lagerplatser samt arbetsrutiner 

hur material ska hämtas från lagerplatser till produktionen. 

Lösningarna ska bidra till minskat slöseri av arbetstid vid transport av 
material och därmed öka den möjliga produktionskapaciteten samt i viss 

mån även förbättra arbetsställningarna i vissa arbetsmoment. 

 
NYCKELORD: Produktionsutveckling, layout, ergonomi, 

värdeflödesanalys, lean, förenklad systematisk lokal planläggning. 
 

  



 

Abstract  
 

Productiondevelopment means that sought-after improvements in 

production are examined and solutions are developed. 
The aim of the degree project at Franke Futurum is to streamline the flow 

of materials and procedures when assembling their top-selling range 

kitchen fan series, as well as improvements in the working environment. 
A production experienced not being optimal efficient. 

 
The work has been done by evolutionary development of existing 

production. The project begins with the clarification of project goals and 

the establishment of a project plan as the basis for the work. Project 
structure and the methodology used follows the theory that has 

developed or incorporated into LEAN organization theory. 

 
After project planning began context survey by means of data collection 

over the current situation. It showed that there were a number of long and 
numerous short but frequent transport of materials that took time from 

actual production. 

Based on contextual survey a requirement specification was created with 
requisites for solution proposal to improve the layout and working 

practices to improve production efficiency. 

 
The requirement specification is then used in the work of idea and 

concept development phases and as a base to develop solutions and 

evaluate them. 
 

The work resulted in layout proposal drawing with some reorganization of 
the production area. Restructuring of storage locations and work routines 

how materials are retrieved from storage locations to the production. 

Solution proposal help to reduce waste of working hours in the transport 
of materials and thus increase the potential production capacity and to 

some extent also improve working postures in certain operations. 

 
KEYWORDS: Production, layout, ergonomics, value stream mapping, 

lean, simplified systematic local planning. 



 

Ordlista 
Cykeltid 

Cykeltid är den tid det tar för en produkt att genomgå en process. 
(Bellgran & Säfsten, 2005) 

 

Komponentsäkerhet 
Komponentsäkerheten innebär att den komponent som efterfrågas 

befinner sig på den position som är förväntad, är av rätt version, med 
korrekt märkning och av tillfredställande kvalitet  

 

Ledtid 
Ledtid är den tid en produkt befinner sig i en process eller flöde. Ej 

värdeskapande ledtid skapas i lager, buffert och batchstorlek. (Bellgran 

& Säfsten, 2005) 
 

Ställtid 
Ställtid eller omställning är den tid då en maskin står stilla eller tiden 

mellan då en operatör avslutat tillverkning av produkt och till dess att 

tillverkning av ny produkt påbörja (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 
2013). Det är den definitionen som används i denna rapport. Ställtid kan 

också definieras som tiden då produktionshastigheten är lägre än 

standardhastigheten till dess att den nått standardhastigheten i 
produktionen av nästa parti, eller tiden mellan den sista produkten i första 

partiet till en ny godkänd produkt är klar från följande parti. (Bicheno, 

Holweg, Anhede, & Hillberg, 2013) 
 

Takttid 
Takttid är den planerade tillgängliga arbetstiden dividerat med antalet  

tillverkade komponenter under samma tidsperiod. Den längsta takttiden i 

ett flöde bestämmer takttiden för hela flödet och takttiden är endast 
genomförbar om cykeltid dividerat med antalet parallella processer är 

lägre. (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2013). 
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1 Introduktion  
Rapport av examensarbete på 15hp för högskoleingenjörsexamen i 

Teknisk Design vid Luleå Tekniska Universitet mot företaget Franke 

Futurum i Byske. Examensarbetet är ett utvecklingsuppdrag där 
produktionen av en serie köksfläktar analyseras. I analysen undersöks 

komponentflödet till monteringen av köksfläktarna, hur komponenterna 

organiseras och förvaras i mellanlager i anslutning till montering och 
arbetsrutiner för mellanlager. Flödesanalysen ska senare användas till att 

identifiera och motivera eventuella förändringar i produktionslayout, 
processer eller rutiner.  

1.1 BAKGRUND 

Franke Futurum grundades 1952, det är ett företag med 
produktionslokaler i Byske som tillverkar produkter för köksventilat ion. 

Franke Futurum tillhör divisionen ”Kitchen Systems” som är den största 

divisionen i Franke koncernen. Franke Futurum har ca 170 anställda och 
koncernen ca 10500 anställda i olika dotterbolag. Produktionen i Byske-

fabriken har hög förädlingsgrad med tunnplåtbearbetning, lackering, 
plasttillverkning, motortillverkning och montering. 

 

Fabriken tillverkar köksfläktar i många olika utföranden. De kan 
grupperas olika serier, 200 och 300 serierna är utformade för montering 

infälld i skåp. Opal, Retro, Stil och Tender är fläktar som är utformade för 

montering på vägg. De flesta av fläktarna går att få i ett antal olika 
utformningar för anpassning till behov och utformning av köket. Det kan 

vara inbyggd motor eller för externfläkt, vitlackerad eller rostfritt. 

Köksfläktar från 200 serien är de fläktar som Franke Futurum säljer mest 
av och finns att se i många lägenheter och villor i Sverige. Fläktarna kan 

vara märkta med olika företagslogotyper då Franke Futurum säljer de 
flesta köksfläktarna som underleverantör till andra företag. 

 

Franke Futurum upplever att flödet till och i monteringen av köksfläktar i 
200-serien kan förbättras. Franke Futurum vill därför kartlägga och 

minimera onödiga transporter av komponenter. I samband med 

effektivisering av produktionen ska möjligheter för förbättringar av 
arbetsmiljön analyseras. 

1.2 INTRESSENTER  

Här redovisas de olika intressenterna som berörs av projektet. 

1. Montörer 

Montörerna är de personer i produktionen som monterar ihop 
fläktarna. De blir direkt påverkade av både projektarbetet och 

resultatet. I projektarbetet kommer montörerna bli observerade i 

deras arbete och intervjuade för att fånga upp deras tankar och 
idéer runt produktionen. 

2. Gruppsamordnare 

Gruppsamordnarna är lagledare för varje monteringsbana och 
sköter den närmaste planeringen och organisationen vid banan. 
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De är även delaktiga i monteringen. Utöver att samordnarna 
berörs likt montörerna så kommer möten organiseras med dessa 

för att dela information till dem samt ta upp eventuella åsikter från 
produktionen. 

3. Produktionsledare 

Produktionsledaren sköter den dagliga styrningen av 
produktionen. Ordnar möten med gruppsamordnare. Kan 

förmedla vidare viss information ut till produktionen. Blir berörda 

av resultatet av projektet då det kan bli förändringar i bemanning 
eller positionering av montörer. 

4. Materialserverare 

Transporterar material och sorterar materialet på de mellanlager 
som finns i produktionen. Berörs direkt av projektet och resultatet 

av projektet då layout och flöden till och från mellanlager är en av 
punkterna som analyseras. 

5. Underhållspersonal 

Sköter underhållet av maskiner och utrustning i produktionen. 
6. Teknik & underhållschef 

Uppdragsgivare och handläggare för projektet. 

7. Produktionschef 
Övergripande ansvar över produktionen. 

8. Franke Futurum 

Företaget som projektet utförs hos. Berörs av de eventuella 
förbättringar som projektet resulterar i. 

1.3 SYFTE OCH MÅL 

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en effektivisering av 

materialflöde och rutiner vid monteringsbanorna på Franke Futurum. 

Delmål är att identifiera och analysera förbättringsmöjligheter i 
hanteringen av material och produkter. Undersöka möjligheterna för att 

utforma olika kit eller paketet med artiklar för att underlätta montering. 

Därefter ska lösningsförslag samt flöden och layout i fabriken utvecklas 
och levereras i form av ritningar och arbetsbeskrivningar. Resultaten ska 

vara fördelaktiga för produktionskapacitet samt arbetsmiljö och ge en 
bättre kontroll av komponenternas position och flöde. 

 

 Hur ser produktionsflödet ut i nuläget? 
 Vilka förändringar i layouten skulle effektivisera arbetet? 

 Vilka ergonomiska eller arbetsmiljöbrister upplevs i dagsläget? 

 Kan förändringar i layout eller mellanlagerutformning förbättra 
arbetsmiljön? 

 Hur kan arbetsprocesser mot mellanlager förbättras? 

 Hur säkerställs att det som finns i mellanlager är senaste versioner av 
komponenten? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR  

Arbetet omfattar enbart den del av produktionen som rör montering av 

fläktmodeller i 200 serien. Ingen tidsstudie på utfört arbete kommer 

genomföras i projektet. Lösningsförslagen får inte innebära en 
omfattande ombyggnation av monteringsbanorna. Implementering av 
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lösning är inte planerad att utföras inom tidsramen för projektarbetet. 

1.5 ARBETETS STRUKTUR 

Kapitel 2 innehåller teori som står som grund för den kunskap, metoder 
och beslut som utförts i arbetet. Kapitel 3 beskriver hur metoderna och 

använts i arbetet uppdelat i process, kontextundersökning, idéutveckling 

och konceptutveckling. Kapitel 4 innehåller resultat från metoderna som 
nämns i kapitel 3 samt slutresultatet. Kapitel 5 innefattar diskussion om 

resultatet. Kapitel 6 svarar på frågeställningen från projektets start samt 

hur resultatet motsvarar syfte och mål. 
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2 Teoretisk referensram 
I detta stycke beskrivs den teori som ligger till grund för den kunskap, 

beslut och metoder som används i arbetet. 

2.1 Organisationsteori 

Organisationsteori som begrepp utvecklades i början på 1900-talet och 

sedan dess har ett flertal olika organisationsteorier växt fram. Enligt 

(Lindkvist, Bakka, & Fivelsdal, 2014) samt (Abrahamsson & Andersen, 
2005) står följande fyra stora historiska organisationsteorier som grund 

för många av dagens teorier. 
Scientific Management utvecklades på slutet av 1800-talet av Frederick 

W. Taylor (1856-1915). Taylor förespråkade starkare styrning av 

arbetskraften med högre grad av specialisering. Implementering av 
scientific management genomfördes med arbets- och tidsstudier, 

övergång till massproduktion på löpande band och ofta införande av 

ackordslöner. 
Human Relations växte fram som en reaktion på Scientific Management 

som grundas på den mänskliga faktorn i arbetsorganisationer. Viktiga 
punkter i Human Relationsteorin var motivation, medbestämmande och 

demokratisk ledning. 

Administrativa skolan som började med Henri Fayol (1841-1925) försökte 
till skillnad från Scientific Management och Human Relations se till 

helheten av organisationen. Organisationen är ett system med planering, 

organisering, beslut, koordination och kontroll samlas för att nå rationella 
beslut. 

Sociologiska byråkratiteorin skapades av Max Weber (1864-1920) som 

såg organisationen som ett maktinstrument som vilar på lagar, kontrakt 
och avtal. Genom byråkratin skapas stabila och hållbara institutioner. 

 
Kunskapen om dessa teorier och deras styrkor samt hur de ligger till 

grund för många av teorierna i Lean har varit värdefullt i arbetet. Det ger 

också insikt i att den organisationsteori som Lean kan kallas vara inte 
nödvändigtvis behöver vara den som används i framtiden. 

 

Lean grundas på Toyota production system. Toyota production systems 
strukturerade ramverk skapades vid slutet av 1940-talet och spreds till 

underleverantörer 1963 (Petersson, Johansson, Broman, Blücher, & 
Alsterman, 2008). Begreppet Lean production lanserades i boken ”The 

Machine that changed the World” (Womack, Jones, Roos 1990) och var 

startskottet för lean i västvärlden (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 
2013). Lean förminskas ofta ned till att minska på slöseri (Petersson, 

Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 2008) men enligt (Bicheno, 

Holweg, Anhede, & Hillberg, 2013) ger inte det rätt bild av lean då 
minskning av slöseri endast är ett resultat av att systematisk observera 

och reflektera över syftet med verksamheten och dess ingående delar. 

Det är värdet för kunden som ska maximeras. Vad efterfrågar kunden? 
Avvikelser och misstag ses som möjligheter att förbättra. 

Inom lean-teorin har många verktyg samlats som kan användas för att 
analysera, utveckla och implementera förändringar i en verksamhet. 
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Dessa verktyg kan användas var för sig men verksamheten blir inte lean 
förrän systemet genomsyrar hela organisationen och blir ett sätt att tänka.  

 
Jidoka är en huvudprincip i Toyota production system och innebär att 

kvalitet byggs in i produkten och säkerställer att allt blir rätt från början. 

För att kvalitetssäkra en process krävs att operatörer har rätt kompetens 
och följer förbestämt arbetssätt (Petersson, Johansson, Broman, 

Blücher, & Alsterman, 2008). För att bygga in kvalitet och därmed 

underlätta att kvalitet bibehålls kan Poka-yoke användas som innebär att 
produkten eller processen utformas på sådant sätt att den förhindrar att 

felaktigheter kan uppstå (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2013). 

2.2 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är en metod 

för att tydliggöra material och 
informationsflödet i en 

verksamhet. Den används 

oftast på flödesnivå inom en 
fabrik och kartlägger flödet från 

inkommande material till 

skickad produkt. Först väljs den 
produkt eller produktfamilj som 

ska undersökas. 

Kartläggningen av produkten genomförs genom att följa en vald detalj i 
produkten längs produktionsflödet. Varje process, lager eller buffert 

detaljen passerar undersöks och information om ställtid, cykeltid, 
lagernivå, takttid och övrig information som bedöms relevant antecknas.  

Informationen förs sedan över till en värdeflödeskarta se Figur 1, varje 

steg detaljen tar får en egen ruta med en symbol som representerar den 
typen av process. Genom att upprätta värdeflödeskartan skapas en enkel 

och tydlig bild över detaljens flöde och eventuell information som saknas 

blir uppenbar. En tidslinje som följer tillverkningsstegen ritas in där 
ledtider och cykeltider noteras och summeras till total led- och 

värdehöjandetid. Värdeflödeskartan används för att identifiera ledtider 
och ställtider som kan vara onödiga eller onödigt långa, cykeltider och 

takttider som kan vara problematiska för ett jämnt flöde. (Bicheno, 

Holweg, Anhede, & Hillberg, 2013) 

2.3 Spagettidiagram 

Spagettidiagram visar transporter och rörelser och det är ett lätt sätt att 

identifiera slöseri eller oönskade rörelser. Spagettidiagram skapas 
genom att ta en ritning över lokalen eller området, gå dit och rita ned alla 

rörelser eller transporter som utvalda observerationsobjektet utför  

(Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2013). 

2.4 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är ett dokument som bör bygga på 
produktionsstrategin i företaget och ska svara på vilka önskvärda 

egenskaper framtida produktionssystem ska ha. Kravspecifikationen kan 

Figur 1 Exempel på Värdeflödesanalys 
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sedan användas för utformning av koncept och lösningar men även för 
utvärdering av färdigt system. 

(Bellgran, M. & Säfsten, K. s259. 2005) 

2.5 Intervju 

Intervju är en grundläggande datainsamlingsmetod för att samla in vad 

människor tycker och tänker. Intervju ger subjektiv data som 
överensstämmer med det intervjupersonen säger men inte nödvändigtv is 

hur intervjupersonen verkligen gör. Det finns olika typer av intervjuer 

enligt (Bohgard, 2011), bland annat ostrukturerad och strukturerad 
intervju.  

 

Ostrukturerad intervju bygger på att intervjuaren ställer öppna frågor och 
följer upp med följdfrågor. Intervjupersonen svarar med sina åsikter och 

leder intervjuns utveckling. Ostrukturerad intervju är en bra metod att 
använda då intervjuaren inte i förväg har så stor kunskap inom området. 

 

I en strukturerad intervju svarar intervjupersonen på frågor där givna 
svarsalternativ eller gradering är fördefinierat. Intervjuaren måste ha bra 

kunskap inom området och ett tydligt mål med intervjun för att förbereda 

intervjufrågorna. Korta strukturerade intervjuer används med fördel för att 
samla kvantitativ data från ett större antal intervjupersoner.  

2.6 Enkät 

Enkät kan ses som en indirekt intervju där inte intervjuaren är närvarande. 
Frågorna kan vara både öppna där den som svarar formulerar egna svar 

eller med olika svarsalternativ. Frågor med svarsalternativ är oftast lättare 
för den som svarar att fylla i men likt strukturerad intervju kräver det mer 

kunskap vid upprättande av enkäten. Fördelen med enkät är att den som 

svarar kan anonymt fylla i enkäten utan den press som en intervjuare kan 
skapa (Bohgard, 2011). 

2.7 Observation 

Observation används för att se hur en människa agerar i en situation. 
Syftet med observation är alltså att skapa förståelse för verkliga 

situationer utan yttre påverkan. En rätt utförd observation kan fånga upp 
saker som personen inte själva är medvetna om att de gör och därmed 

inte skulle ta upp i en intervju. 

Direkt observation genomförs genom att observatören är närvarande och 
iakttar med egna ögon det som sker. Det är viktigt att observatören är 

diskret så att dennes närvaro inte stör och därmed påverkar 

handlingarna. Observation kan vara systematiska eller osystematiska. I 
en systematisk observation följer observationen ett förbestämt schema 

och används då observatören vet på förhand vilka händelser eller 

beteenden som ger relevant data. Osystematisk observation används 
tidigt i en studie för att samla in information då allt av intresse noteras 

(Bohgard, 2011). 
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2.8 Fokusgrupp 

Fokusgrupp är en gruppdiskussion kring ett förbestämt ämne med en 

diskussionsledare. Det är fördelaktigt att det förberetts material som 
fokusgruppen kan diskutera runt för att starta diskussionen. Styrkan med 

metoden är att gruppmedlemmarna får tankar och associationer från det 

de andra medlemmarna säger. Det är möjligt att få mer komplex bild över 
ämnet från flera olika perspektiv (Bohgard, 2011). 

2.9 Brainpainting 

Brainpainting är en metod som växt fram som alternativ till brainstorming 
och brainwriting. Då vissa tankar och idéer kan vara svåra att beskriva 

med ord eller är av bildlig natur kan det vara lättare att rita ned den. Under 

ritandets gång och utifrån redan skapade bilder utvecklas nya idéer eller 
variationer som också ritas ned. Erfarenheter av metoden är att den 

bidrar till en öppen och glad stämning med många skratt, det är dock 
viktigt att skratten inte känns som något negativt för den som ritat och att 

alla kvaliteter på ritningsteknik tillåts. Syftet med brainstorming är att 

generera så många idéer som möjligt på hur ett problem kan lösas eller 
lösning kan se ut. (Bohgard, 2011). 

2.10 Förenklad systematisk lokal planläggning 

Förenklad systematisk lokal planläggning är en metod för att planlägga 
mindre ytor. Enligt (Muther & Wheeler, 1977) består metoden principiellt 

av tre element. Samband mellan olika funktioner, utrymme för varje 

funktion och sammankoppling på en planskiss. Dessa element fylls med 
hjälp av sex steg. Till första elementet hör steg ett: triangelformat 

sambandsschema, andra elementet steg två: utrymme och krav på 
service, Sista elementet består av steg tre: diagram som sammanbinder 

funktioner mellan olika punkter, steg fyra: rita alternativa planer, steg fem: 

värdera alternativ, steg sex: detaljutforma vald planlösning. I detta arbete 
har inte steg fyra till sex utförts efter förenklad systematisk lokal 

planläggning men steg ett och tre har använts för utvärdering av nuläge 

och koncept. 

2.11 Arbetsmiljö 

Till arbetsmiljö hör alla tekniska, fysiska, organisatoriska, sociala och 
innehållsmässiga förhållanden i arbetet. (Arbetsmiljöverket, 2008) 

2.11.1  Belastningsergonomi 

Belastningsergonomi är den del av begreppet ergonomi som behandlar 
belastningar för rörelseorganen i arbetet. Undersökning och 

riskbedömning av belastningsergonomin utförs genom undersökning av 

arbetsställningar och arbetsrörelser, manuell hantering och repetitivt 
arbete. Bedömning om belastningarna enskilt eller i kombination kan 

innebära risk för skador. 

(Arbetsmiljöverket, 2011) 

2.11.2  Risker vid manuell hantering 

För bedömning av risker vid manuell hantering har arbetsmiljöverket 
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skapat två bedömningsverktyg (Arbetsmiljöverkets broschyr ADI 627 : 
Bedöm risker vid manuell hantering - lyfta/bära, 2012)och 

(Arbetsmiljöverkets broschyr ADI 668 : Bedöm risker vid manuell 
hantering - skjuta/dra, 2012). Bedömningsverktygen ger en grov 

bedömning av risken för överbelastning från analyserad aktivitet. 

2.11.3  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning 

Föreskriften (Arbetsmiljöverket, 2008) gäller bland annat för utformning 

av arbetsplatser och personalutrymmen. Paragrafer av särskild vikt för 

denna rapport är:  
39 § som behandlar risker för ohälsa och olycksfall och rekommenderar 

arbetsplatsutformning som inbjuder till rörelse och variation med till 

exempel höjdanpassningsbara arbetsbord. 
53 § förordar gångpassage på minst 1,2 m för mötande gångtrafik och 

0,9 m bredare än förekommande fordon med last för mötande trafik. 
57 § Trappor och trappstegs utformning enligt svensk standard SIS 91 11 

01, där rekommendationer för minsta stegdjup är 0,25 m och största 

steghöjd 0,175 m. 
75 § Lokalens utformning ska ge möjligheter till utrymning relativt till 

verksamhetens art. 

2.11.4  Arbetsskador vid monteringsarbete 

Studien (Bao, Winkel, Mathiassen, & Shahnavaz, 1997) påvisar att även 

på monteringsbanor som är utformade efter bra ergonomisk standard har 

betydande risker för belastningsskador i axlar, nacke och armar.  
I (Bonfiglioli, Mattioli, Spagnolo, & Violante, 2006) studie på 51 montörer 

och 55 personer som inte arbetat som montörer var förekomsten av 
karpaltunnelsyndrom 43 % i gruppen av montörer och 9 % i 

referensgruppen. Utvärderingen av 24 studier i (Lincoln, o.a., 2000)finner 

ingen enskild definitiv åtgärd för att förhindra arbetsrelaterad 
karpaltunnelsyndrom men att flerkomponentåtgärder med ny utformning 

av arbetsstation, ergonomiarbetsgrupp, arbetsrotation och 

arbetsföreskrifter hade viss positiv inverkan. 
Enligt (Bao, Winkel, Mathiassen, & Shahnavaz, 1997) riskerar positiva 

effekter från införande av ergonomiska arbetsstationer motverkas av 

effektiviseringar i produktionslinjebalansering och minskade 
produktionsstörningar genom att öka frekvensen av riskfyllda rörelser. 

Denna kunskap som rör arbetsmiljön för montörer står som grund för det 
förbättringsarbete i ergonomisk anpassning som utfördes mot koncept. 

2.12 Karpaltunnelsyndrom 

Karpaltunnelsyndrom är det vanligaste problembilden för hand och 
handleder. Ungefär 5 % av den vuxna befolkningen påverkas av 

syndromet, i de flesta fall är orsaken oklar. Karpaltunnelsyndrom kan 

behandlas genom operation men kan ge nedsatt funktion och vissa 
symptom kan bestå även efter operation. Primära orsaken till 

karpaltunnelsyndrom orsakas av kompression av mediannerven i 
handleden. Symptom börjar vanligtvis med värk i handleder och utvecklas 

sedan till stickningar eller domningar, strålande smärta i hela extremiteten 

samt känsla av svaghet (Luchetti & Amadio, 2002).   
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3 Metod och genomförande 
 

I detta stycke beskrivs metoder som har använts och hur de genomförts  

i projektet. 

3.1 PROCESS 

Projektet har genomförts genom evolutionär utveckling som innebär att 

utvecklingsarbetet utgår från befintligt produktionssystem och där det 
systemet analyseras och förbättras (Bohgard, 2011). Projektet följer 

systematiska riktlinjer för utvecklingsprocess enligt (Bohgard, 2011) och 
(Bellgran & Säfsten, 2005). Processen har varit delvis parallell och iterativ 

då uppdateringar och vissa förändringar i tidigare processteg har skett 

och arbete på nästa processteg har påbörjats innan tidigare steg 
avslutats. En arbetsdagbok har använts för att planera närmaste 

dagarnas arbetsinnehåll och för att anteckna resultat, tankar och idéer.  

Första steget i utvecklingsprocessen är att klargöra uppgiften för 
projektet. Detta gjordes i samråd med uppdragsgivaren för att säkerställa 

att båda parter har samma uppfattning av projektmålet och skrevs ned 
som riktlinjer för kravspecifikation och systemlösning.  

Steg två i utvecklingsprocessen är upprättande av projektplan för 

genomförandet av projektet. Projektplanen innehåller en introduktion 
med bakgrund, frågeställningar, intressenter, syfte och mål samt 

omfattning och avgränsningar. En plan för genomförandet av projektet 

med beskrivning av planerade metoder och arbetssätt för varje steg. En 
planering av genomförandet skapades i en tidsplan samt lista av viktiga 

milstolpar, här tas även de resurser som är tillgängliga för projektet upp. 

Sista delen i projektplanen är projektorganisationen med plan hur 
kommunikation ska ske och hur ofta samt en förteckning av 

projektteamet. 
Steg tre till sex består av kontextundersökning, analys, idéutveckling, 

konceptutveckling och detaljutveckling. Dessa steg samt den 

litteraturstudie som utförts parallellt med projektet beskrivs mer utförligt i 
efterföljande stycken. 

3.2 KONTEXTUNDERSÖKNING 

Metoder som används under kontextundersökningen beskrivs nedan. 

3.2.1  Ostrukturerad intervju 

Ostrukturerade intervjuer har utförts vid flertalet tillfällen med de fyra 

gruppsamordnarna och ungefär tio olika montörer. De har skett löpande 
genom hela processteget då det framkommit oklarheter om hur något 

fungerar. Intervjuerna har varit oplanerade och skett genom att 
intervjupersonen fått prata fritt om ämnet. Enbart relevant information har 

antecknats och sedan skrivits ned i arbetsdagbok. Ostrukturerade 

intervjuer har använts för att det är ett snabbt sätt att få direkt kvalitativ 
information från den person som kan mest om den aktuella oklarheten. 
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3.2.2  Direkt observation 

Två av observationerna var osystematiska observationer á 30 minuter, 

en vid monteringsbana ett och en vid monteringsbana 4. Under 

observationerna skrevs anteckningar ned som sedan överfördes till 
arbetsdagbok. Osystematiska observationer användes för att få inblick 

över hur produktionen fungerar, vilka produktflöden som finns och vilka 
produkter och komponenter som finns i produktionsområdet. 

Vid monteringsbana ett och fyra utfördes även systematisk observation 

med uppförande av spagettidiagram som beskrivs ytterligare under egen 
rubrik, samt ett stort antal ”gå och se” där vissa element i produktionen 

eller detaljerad placering av komponent undersökts. 

3.2.3  Enkät 

En enkät med tio grundläggande frågor runt monteringen delades ut till 

arbetslagen och var frivillig att fyllas i (Bilaga 4). Enkäten gjordes för att 

få åsikter och svar från montörerna som kanske inte kommer upp vid 
samtal och intervju. Enkäten gav montören möjlighet att själv bestämma 

tid och plats för ifyllning. Fyra ifyllda enkäter samlades in från montörerna 
av de tjugo som delats ut. Det kan förekommit att flera personer svarade 

gemensamt på en enkät. Enkätsvaren gav kvalitativ information från de 

som svarat men kan inte tolkas att representera alla montörer. 

3.2.4  Mätningar 

Uppmätning av lokalyta, monteringsstation, monteringsbana och 

lagersystem med lasermätare och måttband. Mätningarna utfördes för att 
möjliggöra rätt skalor på ritningar samt för att kunna utföra ergonomiska 

analyser. 

3.2.5  Förenklad systematisk lokal planläggning 

I denna fas användes två steg från Förenklad systematisk lokal 

planläggning, steg ett och steg tre. Steg två genomfördes inte då 
funktions- och yt-kraven gällande byggnadsteknisk utformning och 

service redan var fastställda därmed inte differentierande mellan senare 

alternativ. Steg ett: kartläggning av samband, utfördes genom att lista de 
funktioner som identifierats på blankett Sambandsschema (Bilaga 5). En 

uppskattning av krav på närhet utfördes och kontrollerades sedan i 

samråd med teknisk- och underhållschef. Steg tre utfördes i PowerPoint 
där numrerade cirklar för varje funktion skapades. Dessa cirklar 

kopplades ihop med färg- och storlek-kodade sträck för varje typ av 
samband som identifierats. En bild från CAD-ritning på nuläget 

kopierades in i bakgrunden och cirklarna placerades över den position på 

ritningen där funktionen finns. Genom att utföra förenklad systematisk 
lokal planläggning fås en bild över flödet i produktionen och hur långa 

avstånd det är mellan funktioner som är sammanbundna.  

3.2.6  Arbetsmiljö risk- och problemundersökning  

Bedömning av arbetsmoment med upplevd riskfylld belastning som 

identifierats utfördes genom att markera i formulär för bedömning av 

risker vid manuell hantering från arbetsmiljöverket frekvens, vikt och 
arbetsställning vid arbetsmomenten. Bedömningen utfördes för att skapa 

uppfattning och ett värde på hur stora riskerna i arbetsmomenten är. 
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Utöver bedömningen av arbetsmoment utfördes en undersökning på 

vanliga arbetsskador vid repetitivt arbete eller monteringsarbete och 
eventuella åtgärder som minskar riskerna. 

3.2.7  Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalysen började med att bestämma vad som skulle 
analyseras och vilka begränsningar av arbetsmoment och sektioner i 

produktionen som inte skulle innefattas av värdeflödesanalysen.  

Analysen begränsades till området för 200-serie monteringen då det är 
tryckande produktion från lackeringen som är steget före i produktionen 

för chassit. Det beslutades också att det är chassits ledtider som bestäms 

och inte ledtiderna för komponenter som monteras in i chassit. Detta för 
att chassit är den största komponenten som alla andra komponenter 

monteras i. Identifiering av lagerplatser och huvudsakliga stegen i 
produktionen skedde på plats i lokalen. Cykeltiden för förmontering och 

kittning bestämdes genom klockning vid utförande av ett fåtal 

operationer. Värdeflödesanalysen utfördes för att få en bättre bild av 
produktionen och som verktyg för att samla in nödvändig information för 

vidare arbete i projektet. 

3.2.8  Spagettidiagram 

Spagettidiagram över personalens förflyttningar under tio minuter vid två 

slumpvis valda tidpunkter ritades upp på ritning över området. Svarta 

streck användes för montörer vid banan och röda för yttre personal som 
vistades i området. Enbart en monteringsbana och området direkt runtom 

observerades vid varje tillfälle för att begränsa området och antalet 
personer att följa och underlätta att korrekt upptäcka alla rörelser. 

3.3 KRAVSPECIFIKATION 

En kravspecifikation för resultatet av projektet skrevs ned. Kriterierna i 
kravspecifikationen togs fram från uppdragsbeskrivningen, punkter från 

värdeflödesanalysen och (Bellgran & Säfsten, 2005, ss. 362, 237). 

3.3.1  Kravspecifikationsviktning 

Produktionsledare, teknik & underhållschef viktade kravspecifikationens 

kriterier. Viktningen skedde i en matris (Bilaga 3) där varje kriterium 

jämfördes med ett annat till dess att alla kriterier viktats mot varandra.  
Poängen för varje kriterium räknades ihop genom att ge ett poäng för 

varje gång kriteriet viktats högre än det den viktats mot. En lägsta gräns 
sattes till fem poäng då de kriterier som hade lägre poäng inte skulle få 

så stor inverkan på resultatet, de var inte heller lika viktiga enligt 

produktionsledarens och teknik & underhållschefens viktningar. 
Kravspecifikationsviktning gjordes för att ta reda på 

prioriteringsförhållandet mellan kriterierna 

 

3.4 IDÉUTVECKLING 

De idéutvecklingsmetoder som används beskrivs nedan. 
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3.4.1  Benchmarking 

Sökningar med Google på montering, monteringssystem, pick-to-light, 

monteringsbana, produktionslinje. Detta för att få inblick i hur olika 

monteringsbanor och system kan se ut. Kunskaperna från 
benchmarkingen användes i brainpaintingen. 

3.4.2  Brainpainting 

Genom att rita en skiss över en idé på layout skapades ytterligare 

alternativa tankar och idéer på layouter. Skisserna gjordes snabbt utan 

krav på måttriktighet men med vissa färgkoder för att underlätta förståelse 
vid tillbakablick. 

3.4.3  Fokusgrupp 

Fokusgruppsmöte med gruppsamordnare från varje monteringsbana. 
Mötet börjades med presentation av resultat från kontextundersökningen. 

Tidiga skisser över idéer visades upp för gruppen och diskuterades sedan 

för och nackdelar samt övriga synpunkter för varje skiss. En skiss över 
nuläget påbörjade diskussionen för att starta upp olika tankesätt med ett 

känt system för deltagarna. Ytterligare fem idéer var nedskissade på 
papper och diskuterades i gruppen. När alla förskissade idéer var 

genomgångna fick deltagarna fundera över egna förslag. Ett förslag 

tillkom som skissades ned och diskuterades. 

3.4.4  Idévärdering mot kravspecifikation 

Värderingen började med en kort presentation av idéerna, vad som var 

utmärkande för varje idé och hur flödet var tänkt att utföras. Teknik & 
underhållschef, produktionsledare, materialserverare och fyra 

gruppsamordnare fick sedan uppgiften att uppskatta hur väl idéerna 

uppfyllde de kravkriterier som fick höga poäng i kriterieviktningen. 
Uppskattningarna fylldes i individuellt på blankett. 

3.5 KONCEPTUTVECKING 

De metoder och processteg som användes under konceptutvecklingen 

beskrivs nedan. 

3.5.1  Datormodellering 

Med stöd av befintlig CAD-ritning över fabriken gjordes nya CAD-ritningar 

över de fyra koncept som gick vidare från idévärderingen. Det program 

som användes för att skapa CAD-ritningarna var AutoCAD 2011 LT. 
Datormodelleringen av koncepten utfördes för att få mer detaljerade 

ritningar över monteringsområdet och dess omgivning. De användes för 

att kontrollera att de olika layoutkoncepten var möjliga att genomföra med 
anseende på utrymmeskrav från olika arbetsstationer och utrustning. 

3.5.2  Ergonomisk anpassning 

Då hämtning från monteringsbana i sittande position identifierats som en 

riskfylld rörelse enligt problemundersökningen utfördes en individuell 

brainstorming utifrån teorin om Jidoka och Poka-Yoke som förespråkar 
att design förhindrar att felaktiga rörelser utförs.  
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3.5.3  Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalyser över koncepten skapades genom att analysera hur 

flödet i de olika koncepten kunde se ut. Om mellanlager och buffertplatser 

hade flyttats alternativt tagits bort eller hur komponentförsörjningen till 
monteringsbanorna kunde förändras för de olika koncepten. 

Uppskattningar på ställtider för monteringen för koncepten togs fram och 
med dessa uppskattningar räknades nya takttider ut för med samma 

förutsättningar gällande planering, omställningar och bemanning som det 

är i nuläget. Ett Excel ark skapades med den planerade takttiden i 
nuläget, den arbetstid som takttiden är uträknad för, antalet montörer och 

den observerade ställtiden. Från det räknades antal möjliga omställningar 

som var möjliga för att klara av takttiden inom arbetstid. Med de 
uppskattade ställtiderna för koncepten beräknades sedan takttiderna och 

antal omställningar som skulle vara möjliga att uppnå med de nya 
koncepten med dessa ställtider. Se Bilaga 8 för uträkningar. 

3.5.4  Förenklad systematisk lokal planläggning 

Förenklad systematisk lokal planläggning utfördes på samma sätt som i 
kontextundersökningen för de fyra koncepten med några förändringar i 

samband och funktioner för tre av koncepten (Bilaga 5) då lådsystemet 

2-bin tagits bort och ett område för komponentpåfyllnad lagts till. Ritningar 
från datormodelleringen användes som bakgrund för placering av 

funktioner.  

3.5.5  Urvalsprocess 

Värdering mot kravspecifikation utfördes med teknik & underhållschef och 

produktionsledare. Den tidigare viktade kravspecifikationen användes för 

att utvärdera de fem koncepten. Alla koncept viktades mot en punkt i 
kravspecifikationen innan nästa punkt behandlades för att få lika synsätt 

och mer rättvisbedömning av koncepten. Bedömningen gjordes 
gemensamt då kunskapen om de olika koncepten inte var lika stark hos 

deltagarna. Konceptens uppfyllnad av kravspecifikationen bedömdes på 

en -1 till 4 skala. Hänsyn togs till resultatet från ergonomisk anpassning 
som enbart var visualiserat på koncept 5 men som är applicerbart på alla 

koncept. 

 
För de två koncept som fick högst värdering utfördes en bedömning av 

längden på transportvägar. Tiden att gå längs transportvägarna räknades 
ut med en genomsnittlig gånghastighet på 5 km/h. Den uträknade 

transporttiden drogs bort från den planerade totala arbetstiden för att få 

en bild av transporttidens påverkan på möjlig takttid eller 
produktionskvantitet. 
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4 Resultat  
Detta stycke innehåller resultatet från kontextundersökning, 

idéutveckling, konceptutveckling och slutgiltigt resultat. 

4.1 RESULTAT AV KONTEXTUNDERSÖKNING 

Utifrån intervjuer, observation, enkät och mätningar har kontexten för 

arbetet bestämts, resultatet redovisas i detta stycke. 

4.1.1  Produktionsbeskrivning 

Avgränsningen för detta arbete är begränsat till monteringsområdet för 

fläktar av 200-serien. Området är uppdelat i tre olika områden: 
förmontering, kittning och slutmontering. Större hyllsystem avsett för 

lastning med pallar syns som avlånga rutor i Figur 2, de mindre fyrkantiga 

rutorna är lådsystem där komponenter lastas i mindre lådor och placeras 
på hyllplan med rullhjul. De fyra lodräta monteringsbanorna med 

tillhörande monteringsstationer är delvis grönmarkerade. Högst upp på 

monteringsbanorna i Figur 2 så sker kvalitetskontroll och förpackning. 

 
Figur 2 Ritning över monteringsområdet i nuläget. 

 
I förmonteringen monteras vissa större komponenter samt komponenter 

som är kund och modell specifika på det chassi som modellen har. 

Förmonteringens arbetsstationer och tillhörande lager med komponenter 
är markerad i rosa/lila i Figur 2. Det finns fyra förmonteringsstationer, en 

för varje monteringsbana och bemannas vid behov av en person från den 

monteringsbana som har behovet. Det innebär att vid normal bemanning 
så är alltid förmonteringen bemannad för att klara leverera de 

förmonterade chassin som efterfrågas av slutmonteringen. De chassin 

som är färdigt förmonterade lastas på en rullvagn som kan hålla upp till 
30 stycken chassin. Batchstorleken bestäms av arbetsordern men är 

normalt 26 eller 30 chassin. Då en batch från förmonteringen är klar rullas 
vagnen till tillhörande monteringsbana. 

 

Kittningen och tillhörande lager är markerat med blå färg i Figur 2. Vid 
kittningen förbereds en vagn (kittvagn) med bruksanvisningar, cellplast 
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och komponenter som monteras efter kvalitetskontroll. Likt 
förmonteringen finns det fyra arbetsstationer för kittning som är 

bemannade vid behov. Kittvagnen lastas med komponenter för samma 
antal fläktar som förmonteringens batchstorlek. Kittningen förbereder ofta 

flera laddningar av kittvagnen på arbetsstationen för att snabbt kunna 

fylla på en tom vagn. Kittning utförs av en person från 
monteringsbanorna, oftast den person som utför kvalitetskontroll och 

förpackning och alltså den som förbrukar komponenter från kittvagnen.  

 
Till slutmonteringen hör de lådsystem som ej är färgmarkerade i Figur 2, 

lagerhyllor mellan monteringsbanorna samt vissa lagerhyllor längs 

väggarna. De lagerhyllor som inte direkt hör till slutmonteringen innehåller 
komponenter som lastas i lådsystemen vid monteringsbanorna. 

Slutmonteringen består av fyra monteringsbanor med vardera fem 
tillhörande förbereda monteringsstationer (Figur 3). Ritningen (Figur 2) 

visar sex monteringsstationer men 

de stationer som längst upp vid 
varje monteringsbana är utbytt till 

mellanlager av motorer. Vid varje 

monteringsbana arbetar i nuläget 
oftast fyra till fem personer. En 

person som utför kvalitetskontro ll, 

förpackning och lastar upp chassin 
från förmonteringen på den övre 

monteringsbanan där de 
transporteras till montörerna. Montörerna plockar ned ett chassi från 

banan och monterar resterande komponenter för att färdigställa fläkten 

och sedan skickar den färdiga fläkten på den nedre banan till 
kvalitetskontrollen. 

  

Påfyllning av lådsystem sker av materialserverare. Denne tar och kör en 
truck till lagerhylla som har det material som efterfrågas. Kör sedan pallen 

med komponenter till ett lådsystem och fyller på de behållare som är 
avsedda för komponenten. Från lådsystem och lagerhyllor hämtar 

montörer det material de behöver för den närmsta planerade 

produktionen.  

Figur 3 Modell över monteringsstation 
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4.1.2  Värdeflödesanalys 

Resultatet från värdeflödesanalysen visas i Figur 4. Den visar flödet för 

en produkt vid en monteringsbana då flödet är densamma för alla 

monteringsbanor.  

 
Figur 4 Värdeflödesanalys över nuläge 

 

Chassits totala ledtid på lagerpositioner inom monteringsområdet 
räknades ut till cirka 2 timmar och 50 minuter genom att addera alla 

lagerledtider för chassit. Cykeltiderna varierar kraftigt mellan olika 
fläktmodeller och antalet montörer varierar från tre till fem. De cykeltider 

som återfinns i värdeflödesanalysen är vid produktion av en av de 

vanligaste modellerna. Med cykeltiderna kan flaskhalsen bestämmas till 
monteringen då även med flera montörer arbetar parallellt inte producerar 

snabbare än förmontering, förpackning eller kittning. Monteringens 

gruppcykeltid är betydligt lägre än den bestämda takttiden på 132s om 
fyra eller fler montörer arbetar. Ställtiderna i de olika operationerna ligger 

över eller nära 10 minuter per person och utförs tre till tio gånger under 

en arbetsdag. Värdeflödesanalysen visar även att det finns transporter  
från ett lager till ett annat. 

4.1.3  Förenklad systematisk lokal planläggning 

Resultatet av förenklad systematisk lokal planläggning kan ses i Bilaga 5. 

Den resulterande sambandsritningen visar hur komplicerade sambanden 

i den nuvarande layouten är. Flera av aktiviteterna återfinns på flera olika 
positioner beroende på vilken monteringsbana de hör. Den visar också 

ett flertal långa avstånd mellan aktiviteter som bedömts absolut 

nödvändigt att de är placerade när varandra. 

4.1.4  Arbetsmiljö risk- och problemundersökning  

Bedömningarna av risk vid manuell hantering visade att riskerna vid 

materialhanteringen från hyllsystem, drag av chassivagn, hämtning och 
påfyllning av lådsystem samt hämtning från monteringsbana i stående 

position fick som resultat att fysisk överbelastning är osannolik eller till 
gränsen på möjlig fysisk överbelastning för personer med lägre fysisk 

kapacitet. 
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Avlastning av chassi från monteringsbana från sittande position fick 
högsta bedömningsvärdet men det är fortfarande inom området där risk 

förekommer för de med lägre fysisk kapacitet. Se Bilaga 6 för 
bedömningsformulär och resultat. 

Litteratur undersökningen om vanliga arbetsskador vid monteringsarbete 

och repetitivt arbete gav resultatet att det är vanligt med problem i nacke, 
axlar och armar. Karpaltunnelsyndrom med resulterande smärta i 

handleder är en vanlig diagnos hos montörer. Dessa symtom sades 

förekomma av montör vid intervju, ingen noggrannare undersökning 
utfördes.  

4.1.5  Spagettidiagram 

De skissade spagettidiagrammen kan ses i (Bilaga 7). På skisserna syns 
flertalet förflyttningar till lådsystemet och mellan de olika 

monteringsstationerna. Observationerna pågick under 10 minuter då 
längre tid hade inneburit att spagettidiagrammen skulle blivit oläsliga.  

Spagettidiagramen visar att det finns möjlighet att minska slöseri med 

onödiga transporter genom samordning av dessa. 

4.2 KRAVSPECIFIKATION 

Den kravspecifikation som togs fram ser ut som följande. 

 
Komponenter:  1: Bättre komponentsäkerhet. 

     2: Lättare påfyllning av komponenter. 

  
Ställtider:   1: Kortare ställtider för montering. 

     2: Ändra inre aktivitet till yttre. 
  

Ledtider:   1: Minskning av buffert i produktionen. 

     2: Mindre lager  
  

Transporter:   1: Minska antalet transporter 

     2: Kortare transportsträckor 
  

Informationsflöde:  Möjliggöra eller förbättra informationsflödet mellan 
olika arbetsstationer 

  

Ergonomi:  Lösning ska vara likvärdig eller bättre än nuvarande 
produktion gällande belastningsergonomis ka 

aspekter. 

  
Flexibilitet:  1: Bibehålla eller förbättra möjligheterna att montera 

flera olika modeller på monteringsbanorna. 

     2: Flexibel bemanningsgrad 
  

Ytkrav:   1: Layouten ska rymmas inom den befintliga ytan.  
2: Tillräckliga ytor runt utrustning för möjliggöra 

transporter samt i händelse av fara ska alla 

arbetsplatser kunna utrymmas innan kritiska 
förhållanden uppstår. 
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Underhåll:  Arbetsplatser och utrustning ska vara åtkomstbara 

för tillfredsställande underhåll- och städ- 
möjligheter.  

  

Produktionstakt:  Nuvarande produktionstakt ska bibehållas eller öka 
för likvärdiga förhållanden. 

 

Kravpspecifikationsviktning visade att belastningsergonomi var det 
viktigaste kravet, detta för att en försämring på den punkten inte kunde 

motiveras av någon förbättring på de andra. Utöver belastningsergonomi 

fick (i ordning av poäng) ledtider, ställtider, transporter och flexibilitet hög 
värdering. Underhåll, Produktionstakt och ytkrav upplevdes underordnat 

de andra och att de skulle förbättras eller vara likvärdiga så länge de 
andra kraven följdes. 

Se Bilaga 3 för matris och poängfördelning. 

4.3 RESULTAT AV IDÉUTVECKLING 

Resultat från idéutvecklingsfasen beskrivs i detta stycke. 

4.3.1  Brainpainting 

Brainpaintingen resulterade i fem idéskisser som på något sätt 
differentierades från varandra på olika sätt. Skiss ett är en skiss över 

nuläget och används som jämförelsereferens.  

Grön färg användes för monteringsstation och monteringsbanor, röd färg 
till kittning, röd med blå streck till förmontering, gul till komponenter, 

orange till färdigpall, gråa ytor visar lager och blå för chassits transporter. 
 

Skiss två visar en produktion där montören förflyttar sig från station till 

station där ett fåtal operationer utförs vid varje station. Banorna är vridna 
i lokalens längsgående riktning (Figur 5). Idén är att alla komponenter ska 

finnas tillgängliga direkt vid monteringen och att montören fortfarande 

monterar alla komponenter. Nackdelar är att alla måste montera i samma 
tempo. 

 
 

I skiss tre flyttas förmontering, kittning och alla komponenter till mitten av 

Figur 5 Skiss två 
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monteringsområdet. Tanken bakom skissen är att alla komponenter ska 
lastas i chassit innan det tas till monteringsbanorna (Figur 6). Fördelen 

med utformningen är att alla komponenter finns tillgängliga för alla 
monteringsbanor samt att monteringsstationerna inte behöver fyllas på 

med material utan får det tillsammans med chassi. Nackdelar är att det 

tar tid att lasta med komponenterna, chassit kan bli tungt med alla 
komponenter. 

 
 
Skiss fyra visar ett ”langningslöpande band” där produkten flyttas likt 

skiss ett men där montören bemannar en eller ett mindre antal stationer. 

Banorna är vridna i lokalens längsgående riktning (Figur 7). Likt skiss två 
ska alla komponenter finnas vid monteringsbanorna. En nackdel med 

löpandeband är arbetsvariationen begränsas. Fördelar med upplägget är 
att det inte är lika känsligt för arbetstaktvariationer som vanligt 

löpandeband. 

 
 

 

  

Figur 6 Skiss tre 

Figur 7 Skiss fyra 
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I skiss fem byggs en förplockningsbana innan monteringsbanorna där en 
person lastar alla komponenter i en låda som följer chassit ut på 

monteringsbanorna. Banorna är vridna i lokalens längsgående riktning 
(Figur 8). Idéen är en variant av en monteringsbana som används i en 

annan del av fabriken. Minskar transporter för att hämta material men 

kräver bemanning vid förplockningsbanan. 

 

 
 
Även i skiss sex är banorna vridna från nuläget. Banornas mellanlager 

placeras mellan förmontering och monteringsbanor och komponenterna 

hämtas därifrån till monteringsstationerna av förmontör eller kittare (Figur 
9).  

 
 

4.3.2  Fokusgrupp 

Fokusgruppen lyfte ett antal åsikter om de tidigare skapade skisserna och 

tanken bakom dessa. Några kommentarer var att det är stor skillnad på 
cykeltiden mellan olika montörer, chassit är tungt att lyfta i nuläget och 

skulle bli ännu tyngre om komponenter lastas i det, invändningar mot 

löpande band med färre arbetsuppgifter.  
Ett förslag om uppdelning av förmontering bland banorna med en 

Figur 8 Skiss fem 

Figur 9 Skiss sex 
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förmontering specialiserad mot standardfläktar och en mot specialfläktar 
diskuterades fram av deltagarna och skissades snabbt upp för att få en 

gemensam bild (Figur 10). Fördelen med idéen är närheten till 
monteringsbanorna men ökar antalet transporter med komponenter till 

förmontering och kittning samt ingen förbättring mot lådsystemet. 

 
 

 

Utifrån en kommentar att monteringsbanorna varit designade för att ha 

monteringsstationer på båda sidor skapades sedan tre skisser över hur 
sådan layout kunde se ut (Figur 13,Figur 11,Figur 12).  

Idéerna byggde på tidigare skisser men med montering från båda sidor, 

det visade sig att kvalitetskontrollen inte hinner med att kontrollera så stor 

mängd färdiga fläktar som det skulle innebära. 
  

Figur 10 Skiss sju 

Figur 12 Skiss åtta Figur 11 Skiss nio Figur 13 Skiss tio 
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4.3.3  Idévärdering mot kravspecifikation 

Resultatet av idévärderingen kan ses i (Figur 14) som visar de 

genomsnittliga bedömningarna av deltagarna. Tabellen i bilden är 

färgkodad där höga poäng är grönmarkerade och låga är rödmarkerade. 
 

 
Figur 14 Resultat från idévärdering 

 
Idéerna 3,5,6,7 fick högst bedömning och gick vidare till 

konceptutvecklingsfasen. Koncept tre och koncept sju liknar en layout 
som har funnits i fabriken tidigare och koncept fem liknar en befintlig 

monteringsbana. Av de fyra som fick högst poäng var enbart skiss sex en 

layout som inte fanns referenser till. Det blev däremot tydligt att olika 
sorter av löpandeband, dubbelmontering och nuläget inte var önskvärda 

lösningar. 

  

1 4

2 3

3 2

4 1

5 0

6 -1

7

8

9

10

Vikt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Max

1 7 1,80 2,17 2,83 0,83 3,00 2,67 2,67 2,50 2,33 2,00 28

2 13 2,40 1,67 3,00 1,00 2,50 2,50 3,00 1,83 1,83 1,67 52

3 14 2,20 0,50 2,17 1,33 1,67 1,50 2,00 2,00 1,83 1,50 56

4 12 0,00 1,67 2,17 1,00 2,50 2,67 2,17 1,83 2,00 1,33 48

5 7 0,60 1,83 2,00 1,00 1,83 2,00 2,17 1,33 1,67 1,50 28

6 18 1,40 1,33 1,00 0,00 0,50 1,17 1,00 0,83 0,50 0,50 72

7 12 2,60 1,33 2,50 0,50 2,33 2,17 2,33 1,67 1,67 2,17 48

135 117 177 63 157 165 173 136 131 118 332

% av max 41% 35% 53% 19% 47% 50% 52% 41% 39% 36% 100%

Intressant lösning

Ordinär lösning

Uppdelad förmontering/kittning

Nuläge

Montör följer produkt genom montering

Centrerad förmontering/kittning

Langningslöpandeband

Förplockningsbana

Vridning av montering

Utan betydelse

Ej önskvärd

Värderingsskala

Helkittad dubbelmontering

Centrerad Förm. Dubbelmontering

Alternativ

Summa:

Informationsflöde

Transporter

Ledtider

Kortare banor, dubbelmontering

Belastningsergonomi

Flexibilitet

Värderingsfaktor

Ställtider

Komponenter

Absolut perfekt

Effektiv lösning
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4.4 RESULTAT AV KONCEPTUTVECKLING 

Resultatet från konceptutvecklingen presenteras under rubrik för varje 

koncept. För varje koncept finns ett resultat från förenklad systematisk 
planläggning, en detaljerad ritning över tänkt layout och en teoretisk 

värdeflödesanalys baserad på uträkningar (Bilaga 8) över potentiell takt 

eller antal möjliga omställningar. 

4.4.1  Koncept 1 

I koncept 1 har lager vid monteringsbanorna flyttats till mitten av 

monteringsområdet. Förmontering och kittning är också flyttad till mitten 
(Figur 15). Komponenterna till fläktarna lastas i anpassade lådor som 

lastas på om designade chassivagnar.  

 

 
Figur 15 Ritning koncept 1 

 

Resulterande sambandsritning från förenklad systematisk lokal 
planlösning för koncept 1 kan ses i Figur 16. Det är färre långa samband 

än i nuläget och en minskning av aktivitetspunker överlag. Aktiviteter som 

inte är i direkt anslutning till monteringsbanorna återfinns bara på en eller 
maximalt två positioner. 

 

 
Figur 16 Sambandsritning koncept 1 
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I värdeflödesanalysen (Figur 17) syns att antalet lager har minskats och 

transport från lager till lager tagits bort. Ställtiden och möjlig takttid vid 
montering har minskats. 

 
Figur 17 Värdeflödesanalys koncept 1 

4.4.2  Koncept 2 

Koncept 2 är ett koncept med förplockningbana. Förmonteringen tar 
chassivagnen till förplockningsbanan där en person lastar en låda med 

komponenter och skickar ut till montering tillsammans med chassi (Figur 
18). Förmonteringen är placerad till vänster i ritningen, sen kommer 

komponentlager med alla komponenter som används i slutmontering 

samt den tillhörande förplockningsbanan. Kittningen är förflyttad till 
högerkanten av ritningen. Lösningen ger korta transporter från 

förmontering och kittning, men kräver att en person bemannar 

förplockningsbanan för varje monteringsbanpar. 
 

 
Figur 18 Ritning koncept 2 
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Resulterande sambandsritning från förenklad systematisk lokal 
planlösning för koncept 2 ser ut som följande (Figur 19). Konceptet är det 

koncept med minst och kortast sambandslinjer. Sambanden följer 
monteringsbanornas längd. 

 

 
Figur 19 Sambandsritning koncept 2 

 
Likt koncept 1 visar inte värdeflödesanalysen förändring i ledtid för 

chassin. Möjlig takttid uppskattas till 117s. Ytterligare en operation kallad 
dukning är placerad innan monteringen (Figur 20). 

 

 
Figur 20 Värdeflödesanalys Koncept 2 

4.4.3  Koncept 3 

Koncept 3 har en centrerad lagerposition där allt material till montering 

samt vissa komponenter till förmontering och kittning (Figur 21). 
Förmontering och kittning utförs på samma position som i nuläget, 

monteringsbanorna är vridna i fabrikens längsgående riktning. Det 

centrerade lagret underlättar för samordning av material mellan 
monteringsbanorna. Kommunikationen mellan monteringsbanor, 

förmontering och kittning underlättas. 
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Figur 21 Ritning koncept 3 

 

Resulterande sambandsritning från förenklad systematisk lokal 

planlösning för koncept 3 kan ses i Figur 22. De flesta aktiviteter i 
sambandsritningen är placerade i det centrerade lagret. Även i detta 

koncept är flesta sambanden längs monteringsbanornas riktning. 

 

 
Figur 22 Sambandsritning koncept 3 

 

Teoretisk värdeflödesanalys för koncept 3 visar minskad möjlig takttid 
och lägre ställtid för monteringen (Figur 23) jämfört med nuläget. Likt de 

andra koncepten har lager till lager transporter tagits bort eller 

minimerats. 
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Figur 23 Värdeflödesanalys koncept 3 

4.4.4  Koncept 4 

Förmontering och kittning är flyttade till respektive monteringsbana, två 

av monteringsbanorna är spegelvända så att montörer sitter mot parvis 
gemensamt lager. Lådsystem vid monteringsbanor kvar som nuläge. 

Detaljerad utformning se (Figur 24). Fördel med konceptet är närheten till 

monteringsbanorna för förmontering och kittning. Antal lager platser 
minskar inte lika mycket som för de andra koncepten. 

 

 
Figur 24 Ritning koncept 4 

 

Resulterande sambandsritning från förenklad systematisk lokal 

planlösning för koncept 4 ser ut som följande (Figur 25). Lika många 
aktivitet positioner som i nuläget däremot är sträckorna kortare för många 

aktiviteter. Sambandsritningen visar en risk att för många aktiviteter och 

därmed komponenter måste vara vid övre vägg-lager i ritningen. 
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Figur 25 Sambandsritning koncept 4 

 

Värdeflödesanalysen räknar inte med någon minskad ställtid vid 

montering och därför ingen förbättring på möjlig takttid. Minskat antal 
lager och mindre batcher för chassi ger lägre ledtid för chassit (Figur 26). 

Lager till lager transporter är kvar likt nuläget. 

 

 
Figur 26 Värdeflödesanalys koncept 4 

4.4.5  Koncept 5 – Ergonomisk anpassning 

Koncept 5 är en variant på koncept 4 men där resultatet från ergonomisk 

anpassning lagts in i konceptet. Anpassningen är endast representerad i 
koncept 5 då det var anpassningen som möjliggjorde och ledde till 

konceptet. Lösningen med problemet att montören ofta i sittande ställning 

väljer att lyfta ned chassit från monteringsbanan istället för att ställa sig 
upp och att monteringsbordet inte går att använda i upphöjt läge är att 

vrida monteringsborden från monteringsbanorna (Figur 27). Vridningen 

av monteringsborden är en lösning som är applicerbar på alla koncept  
och därför inte gav fördel för konceptet i jämförelse med de andra 

koncepten vid urvalsprocessen mot kravspecifikation. 
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Figur 27 Ritning koncept 5 

 

Sambandsritningen för koncept 5 illustreras i Figur 28. Koncept 5 har 

något färre aktivitetspositioner än koncept 4 eller nuläget. Risk att för 
många aktiviteter är placerade i övre vägg-lager likt koncept 4. I övrigt 

korta samband med få korsande samband. 

 

 
Figur 28 Sambandsritning koncept 5 

 

I värdeflödesanlysen syns förbättringar i ställtider och ledtider. Möjlig 
takttid är lägre än nuläge (Figur 29). Ställtiden är bättre i koncept 5 på 

grund av att två personer är placerade att underhålla 

monteringsbanparen med komponenter. Därför minskar den möjliga 
takttiden jämfört med andra koncept då färre personer finns tillgängliga 

för montering. 
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Figur 29 Värdeflödesanalys koncept 5 

4.4.6  Urvalsprocess 

Resultatet av konceptviktningen mot kravspecifikation visas i Figur 30.  

 

 
Figur 30 Konceptviktning 

 
Konceptviktningen gav tydlig fördel för koncept 3 och koncept 5 däremot 

var skillnaden mellan de två koncepten för liten för att ta ett direkt beslut.  

Koncepten blev högst värderade för att de uppfyller alla kraven på ett 
intressant sätt förutom belastningsergonomi där bedömningen för alla 

koncept och även nuläget fortfarande är kritiskt.  

 
  

0 4

1 3

2 2

3 1

4 0

5 -1

Vikt 0 1 2 3 4 5 Max

1 7 1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 28

2 13 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 52

3 14 1,00 2,50 2,00 2,00 3,00 3,00 56

4 12 1,00 1,50 3,00 3,00 2,00 2,50 48

5 7 0,00 1,00 1,50 4,00 2,50 2,50 28

6 18 1,00 0,80 1,50 1,00 1,00 1,50 72

7 12 2,50 2,50 2,00 3,00 3,00 3,00 48

107 164 166 199 171 206 332

% av max 32% 50% 50% 60% 51% 62% 100%

Transporter

Informationsflöde

Belastningsergonomi

Flexibilitet

Summa:

Förplockningsbana

Vridning av montering

Ställtider

Ledtider

Värderingsfaktor

Komponenter

Ej önskvärd

Uppdelad förmontering/kittning

Uppdelad, vridna bord

Centrerad förmontering/kittning

Intressant lösning

Ordinär lösning

Utan betydelse

Alternativ Värderingsskala

Nuläge Absolut perfekt

Effektiv lösning
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Transportvägarna i för de koncept 3 och 5 kan ses i (Figur 31) och (Figur 
32).  

 
Figur 31 Transportvägar koncept 3 

 
I Figur 31 syns möjliga transportvägarna för koncept 3. Om slutgiltliga 

layouten skulle utformas som konceptet skulle det bli några enstaka 

transporter som är relativt direkta mellan förmontering, kittning och 
slutmontering. Transportsträckorna för chassit och inhämtningen av 

komponenter i samband med chassits transport blir längre än nuläget för 
vissa monteringsbanor däremot finns inte de korta högfrekventa 

transporterna i nuläget kvar i konceptet. 

 

 
Figur 32 Transportvägar koncept 5 

 
Transportvägarna för chassit i koncept 5 (Figur 32) blir korta och går 

direkt från lackering till arbetsstationer nära monteringsbanorna. De korta 
transporterna från komponentlager till monteringsstationerna som finns i 

nuläget finns kvar och bidrar till en stor mängd transporter och 

transporteringstid. 
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Resultatet av uträkningar på transportsträckor visar att koncept 3 har ca 

70 m och koncept 5 har ca 118 m. Koncept 5 har fler korta transporter för 
påfyllning av material till monteringsstationer. Den tid transporterna tar 

och den inverkan tiden har på möjlig takttid eller antal omställningar kan 

ses i (Figur 33) för formler se Bilaga 8. Transporttiden drogs av från 
arbetstid då det är tid som inte kan användas till montering och utfördes 

för att få en inblick i hur mycket transporteringstiden skulle påverka 

potentiell takttid för koncepten. Det visade sig att just transporttiden inte 
påverkade lika mycket som ställtiderna och antalet tillgängliga montörer 

och därför bara bidrog till minimal förändring. 

 

 
Figur 33 Uträkningar på transporttid och påverkan på möjlig takttid eller omställning 

 
Koncept 3 var mest uppskattat av teknik & underhållschef och 
produktionsledare även fast koncept 5 värderats något högre. Koncept 3 

bedömdes också ha störst utvecklingspotential till slutgiltigt resultat. 

Baserat på detta beslutades att koncept 3 skulle vidareutvecklas och 
detalj utformas till slutgiltig lösning.  

Koncept 3

Måltakttid Maxtakttid Omställningstid Arbetstid Möjligt antal Antal Omställning Alt. Omst.

103 100 60 22519 220 9 84

Chassi-Trans. 69

Komp.-Trans. Ingen extra

Totalt 69

Tid 00:04:09

Koncept 5

Måltakttid Maxtakttid Omställningstid Arbetstid Möjligt antal Antal Omställning

117 114 60 22105 189 9 35

Chassi-Trans. 40

Komp.-Trans. 79

Totalt 118

Tid 00:07:06
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4.5 SLUTGILTLIGT RESULTAT 

Den slutgiltiga layoutdesignen ser ut som följande (Figur 34).  

 
Figur 34 Ritning slutgiltig layout 

 

Ritningen skiljer sig något från koncept 3. Lager är uppdelade i sektioner 

som hör till de olika delprocesserna i monteringen. Längst till vänster är 
de lager som hör till förmontering, mellan förmontering/kittning och till 

höger av dessa är lager för material till kittningen. Lager närmast 

monteringsstationerna innehåller allt material som behövs till 
slutmonteringen. Genom att möblera lager på detta sätt behöver inte 

någon komponent finnas på fler än en plats, alla monteringsbanor har 

tillgång till alla komponenter och kan därför montera alla modeller utan 
att hämta material från annan monteringsbana. Monteringsborden är 

vridna från monteringsborden för att tvinga montörer att ställa sig upp vid 
hämtning och lämning av chassi och fläkt. Förflyttningen medför även att 

montör står helt vänd mot monteringsbana och inte med vriden kropp 

(Figur 35). 

 
Figur 35 Illustration över monteringsstationer och bana 

Underplåtar och motorer återfinns vid ändarna av monteringsbanorna. 

Pallarna med underplåt ställs upp på ca 30 cm hög anordning för att 
förbättra arbetsställning vid hämtning av underplåt (Figur 36). 
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Figur 36 Underplåtställ och komponentvagn 

En vagn med lastbord och komponentlådor likt de som används på 

monteringsstationerna används för att hämta material från lager för 
monteringsbanorna och till monteringsstationerna. 

4.5.1  Förändringar för personal 

Förmontör:  Ingen förändring av arbetet jämfört nuläget. Komponenter 
är mer koncentrerade i närområdet.  

 
Kittare:  Kittaren får närmare till vissa komponenter som idag är 

utspridda runt området. Kittarens uppgift att fylla på 

monteringsstationerna med material och komponenter. Detta görs genom 
att fylla upp en vagn med lastyta och mindre lådställ (Figur 36). Lådorna 

i lådställen ska vara samma som de vid monteringsstationerna och bytas 

mot dessa vid påfyllning. Påfyllning sker från baksidan av 
monteringsstationen. 

 

Montörer: Monteringsbordet är flyttat bort från monteringsbanan och 
därför måste montören ställa sig upp för att hämta och lämna från bandet. 

Montörerna hämtar fortfarande själv den underplåt de behöver. Pallarna 
med underplåt står på en upphöjd ställning för att förbättra arbetsställning 

vid hämtning av underplåt. 

 
Materialserverare: Stora ändringar på positionering av material. Samt 

att påfyllnad av material i lager mot monteringsbanorna kan behöva ske 

oftare då alla monteringsbanor hämtar från samma lager. 
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5  Diskussion  
 

Resultatet är ett förslag på layoutförändring i monteringsområdet samt 

dellösningar för att förbättra arbetsmiljön för montörer. Lösningen 
uppfyller kravspecifikationen som följande. 

 

Komponenter:  Genom att minska lager vid monteringsbanor och 
ordna komponenter så de endast återfinns på en 

lagerposition underlättas säkerställning av att rätt 
komponentversioner används samt återfyllnad av 

lager. 

 
Ställtider:  Iordningställande av monteringsstationer utförs av 

kittare med hjälp av komponentvagn. Vagnen 

underlättar hämtandet av material och minskar 
antalet transporter samt att vagnen kan förberedas 

innan sista fläkten är monterad. Denna 
arbetsbeskrivning bör ge en betydlig lägre ställtid 

för montörer. 

 
Ledtider:  Färre lager och inga dubbla lagerpositioner för 

komponenter ger bättre överblick över 

komponenterna. Detta leder till kortare ledtider för 
komponenter, ledtiden för chassit minskar enbart 

om vagnstorlekar och batchstorlek minskas. 

 
Transporter:  Transportsträckor inom förmontering och kittning 

minskar då komponenter är ordnade i lager 
närmare arbetsstationerna. Transporter från 

förmontering och kittning till monteringsbanorna 

minskar för tre av monteringsbanorna. 
Transportsträckan från komponentlager för 

monteringsbanor till monteringsbanorna ökar men 

frekvensen minskar drastiskt. 
 

Informationsflöde:  Arbetet styrs från datorn vid monteringsbanorna, i 
den nya utformningen är monteringsbanorna 

närmare varandra än nuläget vilket underlättar 

kommunikation mellan monteringsbanor. Avståndet 
mellan monteringsbanor, förmontering och kittning 

är kortare för tre av monteringsbanorna. 

 
Belastningsergonomi:  Genom att flytta monteringsstationerna från 

monteringsbanorna samt andra mindre förändringar 

förbättras de identifierade riskmomenten. Däremot 
leder kortare ställtider till mindre vila för montörer. 

 
Flexibilitet:  Monteringsbanorna har gemensamt lager i 

slutlösningen och därför har tillgång till material för 
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att montera alla modeller. 
 

Ytkrav:  Layouten är inom den befintliga ytan och 
omstruktureringen i lagerhyllor frigör plats i lager 

längs väggarna. 

 
Produktionstakt:  Om ställtiderna minskar till det uppskattade värdet 

kan produktionstakttiden minskas. 

 

5.1.1  Reflektion 

Värdeflödesanalys är svårt att utföra på alla ingående komponenter och 

flöden. Att utforma värdeflödeskartan och välja rätt komponenter att 
undersöka underlättas av erfarenhet i tidigare arbete, i avsaknad av 

erfarenhet kan värdeflödesanalyserna ge missvisande resultat eller ta 
längre tid att utföra. 

 

Ostrukturerade intervjuer är svåra att kontrollera i efterhand vad som 
sagts och hur intervjun har utförts. I efterhand skulle det underlättats om 

intervjuerna skett mer strukturerat sätt. 

 
Kravspecifikationen från kontextundersökningen uppdaterades och 

förtydligades då det märktes vid användandet att vissa punkter kunde 

tolkas på felaktigt sätt. Projektplanen uppdateras med litteraturlista och 
ändringar planerade metoder 

 
Den ursprungliga planen att utföra REBA eller RULA ändrades till att 

utföra den mindre omfattande bedömningsmallen från arbetsmiljöverket. 

Detta motiveras med att inga större förändringar på monteringsstationer 
skulle utföras och att därmed räckte med att identifiera riskmoment.  

 

5.2 REKOMMENDATION 

Rekommendationer för fortsatt arbete: 

 Se över beställningspunkt och ekonomisk orderkvantitet för 

komponenter 

 Bestämma kundorderpunkt, ledtider för alla fläktar.  

 Värdeflödesanalys för hela fabriken. 

 Sortering av materiallista mot lager och process i kundorder 

beredning.  

 Automatisk eller manuellt påslagen indikator vid låga lagernivå. 

 Se över standarder och arbetsrutiner. 
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6 Slutsatser  
Genom att resultatet uppfyller alla punkter på kravspecifikationen uppfylls 

även projektets syfte och mål med en ritning över layout och 

arbetsbeskrivningar som leder till ett bättre materialflöde och tydligare 
rutiner för monteringsbanorna. Resultatet är fördelaktigt för 

produktionskapacitet samt arbetsmiljö samt ger en bättre kontroll av 

komponenternas position och flöde. 
 

6.1 Svar på frågeställning. 

 

Hur ser produktionsflödet ut i nuläget? 

 Kontextundersökningen i stycke 4.1 beskriver nuläget. 
 

Vilka förändringar i layouten skulle effektivisera arbetet? 

Förändringar som minskar ställtiderna för montörer, samt 
samordning av lager. 

 
Vilka ergonomiska eller arbetsmiljöbrister upplevs i dagsläget? 

Repetitivt arbete, tunga lyft i felaktiga arbetsställningar samt att 

anpassning av arbetshöjd för montörer är begränsat. 
 

Kan förändringar i layout eller mellanlagerutformning förbättra 

arbetsmiljön? 
Genom att flytta monteringsbord från monteringsbanorna så kan 

montörer höja och sänka borden och arbetsställningen vid hämtning 

av chassi från monteringsbana förbättras. 
 

Hur kan arbetsprocesser mot mellanlager förbättras? 
Bättre rutiner för påfyllnad av monteringsstationer från lådsystem 

och lager. Använda en komponentvagn som kan förberedas inför 

nästa produktbyte för att minska ställtider. 
 

Hur säkerställs att det som finns i mellanlager är senaste versioner av 

komponenten? 
Genom att samordna monteringsbanornas lager till en punkt. Även 

lager för förmontering och kittning samordnas i dess närhet. 
Därmed minskas de platser där komponenter finns och enbart en 

punkt i lagret måste kontrolleras för att undersöka att en komponent 

är korrekt. 
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Bilaga 1 Tidsplan 

 

V 14-23 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 v.23 

Planering X          
Analysfas X X  X        
Idéfas  X  X X        
Teoristudie           
Konceptfas   X  X  X       
Detaljbearbetning     X  X  X     
Mittrapportering     X      
90 % Rapport       X  18-19 maj   
Presentation        X  27-28 maj  
Rapport         X  X  
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Bilaga 3 Kravspecifikationsviktning 
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Bilaga 4 Enkät 

 

 

1. Vad tycker du om utformningen av din arbetsstation? 

 

 

2. Finns tillräckliga möjligheter till varierad arbetsställning? 

 
 

3. Upplever du något arbetsmoment som mindre ergonomiskt? 

 

 

4. Hur ofta hämtar du mer material till arbetsstationen? 

 

 

5. Hur tycker du materialflödet till din montering fungerar? 

 
 

6. Upplever du att material saknas för att få ihop produkten? 

 

 

7. Händer det att det finns felaktiga produkter? 

 
 

8. Är det något på din arbetsstation du skulle vilja ändra? 

 

 

9. Är det något med materialställningarna du skulle vilja ändra? 

 

 

10. Har du några idéer för att minska enligt dig onödiga eller 

onödigt långa transporter i någon del av 200 monteringen? 

 
 

 

  



 

 

Bilaga 5 Förenklad systematisk lokal 

planläggning över nuläge 

 
  



 

 

 

Bilaga 6 Bedömning av manuell hantering 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

  
 



 

 

 
 



 

 

  



 

 

 
 
  



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

Bilaga 7 Spagettidiagram 

  



 

 

Bilaga 8 Potentiell takt eller omställningar 

 

 
 

Antalet omställningar för nuläge räknas ut genom: 
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑂𝑚𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑
 

Utförbart antal produkter för koncept 1, 3, 5: 
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑂𝑚𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 ∗ 𝑂𝑚𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑
𝑀𝑜𝑛𝑡ö𝑟𝑒𝑟

 

Utförbart antal produkter för koncept 2, 4: 
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑂𝑚𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 ∗ 𝑂𝑚𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑
𝑀𝑜𝑛𝑡ö𝑟𝑒𝑟 − 𝐷𝑢𝑘𝑎𝑟𝑒

 

Potentiell takt: 
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑈𝑡𝑓ö𝑟𝑏𝑎𝑟𝑡  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
 

Utförbara omställningar: 

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 − (
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑀𝑜𝑛𝑡ö𝑟𝑒𝑟
) ∗ 𝑀å𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑂𝑚𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑
 

 
 

 

Monteringstid: 00:06:40 Antal Montörer: 4

Nuläget "Dukare": 0,5

Måltakttid Omställningstid Målantal Antal Omställning

132 600 175 9

Koncept 1

Potentiell takt Omställningstid Utförbart antal alt.Utförbara omställningar

102 60 225 93

Koncept 2

Potentiell takt Omställningstid Utförbart antal

117 60 198 52

Koncept 3

Potentiell takt Omställningstid Utförbart antal

102 60 225 93

Koncept 4

Potentiell takt Omställningstid Utförbart antal

132 600 175 9

Koncept 5

Potentiell takt Omställningstid Utförbart antal

117 60 197 52


