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SAMMANFATTNING 
Denna fallstudie har utförts vid Sandvik Mining and Construction Köping AB, ett bolag 

tillhörande Sandvikkoncernen, som tillverkar borrkronor till gruvindustrin. Organisationen 

arbetar med förbättringsarbete enligt principer från Lean production, vilket bland annat innebär 

att en större layoutförändring pågår i fabriken med syfte att förbättra det övergripande flödet. I 

samband med detta förbättringsarbete kommer den manuella monteringslinan av borrkronor att 

flyttas. Detta ger möjlighet att se över monteringslayouten utifrån värderingar, principer och 

verktyg från Lean och ergonomi.  

 

Syftet med studien är att lämna förslag på en monteringslayout som är utformad på ett sådant sätt 

att den minimerar förekomsten av icke värdeskapande aktiviteter, förebygger fel samt skapar 

goda förutsättningar för en ergonomiskt lämplig arbetsmiljö.   

 

Med stöd från teorier, principer och verktyg från Lean och ergonomi samt materialhantering och 

arbetsplatsutformning har ett förslag på en ny monteringslayout arbetats fram med hjälp av 

förenklad systematisk lokalplanering (FSLP). Genom en kartläggning av monteringsprocessen 

har den totala förbättringen i den föreslagna monteringslayouten uppskattats. Resultatet är en 

besparing på 158 gångmeter respektive 126 truckmeter för ett ställ av en produktionsorder samt 

en tidsbesparing på 50 minuter för montering av en batch på nio borrkronor. Slutligen presenteras 

ett förslag på ett generellt tillvägagångssätt vid layoutförändringar. 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 
This case study has been conducted at Sandvik Mining and Construction Köping AB, a company 

belonging to the Sandvik Group, which manufactures drill bits for the mining industry. The 

organization works with improvements according to the principles of lean production. This work 

includes, amongst other things, a major layout change aiming at improving the overall material 

flow through the factory. In the new layout the manual assembly line for drill bits will be 

relocated. This offers an opportunity to review the layout for the manual assembly line using 

principles from Lean and Ergonomics. 

The purpose of this study is to propose an assembly layout designed in such a way that the 

occurrence of non-value adding activities is minimised. The assembly line shall also be designed 

in a way that prevents errors and creates favourable conditions for an ergonomically suitable 
work environment.  

A proposal for a new assembly layout has been developed using the tool Simplified Systematic 

Local Planning (SSLP). This has been achieved with the support of theories and principles of 

Lean production, ergonomics, material handling and workplace design. By mapping the proposed 

assembly line process, the overall improvement is estimated to save 158 meters in walking 

distance and 126 meters of forklift driving in set-up of a production order. A time saving of 50 

minutes for assembling a batch of nine drill bits has also been achieved. This submission presents 
a general approach to layout changes within a framework including Lean and ergonomics. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Arbete med att eliminera slöseri har blivit allt viktigare inom tillverkningsindustrin för att företag 

skall överleva på lång sikt (Scherrer-Rathje, Boyle, & Deflorin, 2009), men fokus på att eliminera 

slöseri är inget nytt. I början av 1990-talet gavs boken The Machine that Changed the World ut 

(Womack, Jones, & Roos, 1990), och även om denna bok inte var först med att introducera 

begreppet Lean Produktion var det enligt många i och med denna bok som omvärlden fick upp 

ögonen för konceptet (Bicheno, 2007). Boken presenterar resultatet av en studie, som initierades 

11 år tidigare av International Motor Vehicle Program (IMVP) på Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), med syfte att undersöka skillnaderna mellan västerländska bilindustrier och 

den framgångsrika japanska konkurrenten Toyota. Toyotas produktionssätt ansågs resurssnålt och 

smidigt – därav begreppet Lean
1
. Tjugo år efter att Womack et al gav ut sin bok har många 

västerländska företag börjat anamma dess arbetssätt och principer med fokus på ständiga 

förbättringar. 

 

Vissa författare menar att Lean är ett överordnat begrepp som omfattar såväl företagskultur, 

metoder och principer och vars syfte, eller snarare vision, är att stegvis driva ut allt slöseri från 

organisationen (Petersson, Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 2008). Ett annat synsätt är 

att slöseri drivs ut som ett resultat av att Lean sätter kunden i centrum och strävar efter att öka 

kundnyttan i samtliga värdeflöden (Bicheno, 2007). Inom Lean talas det ofta om standardiserat 

arbete, något som riskerar att leda till arbeten med större andel repetitiva rörelser vilket kan 

resultera i en ökning av belastningsskador (Wilson, 2005). Om hänsyn tas till ergonomisk design 

vid implementering av Lean kan arbetsmiljöer bli säkrare, mer effektiva samt bidra till högre 

produktivitet (Wynn, 2008).  

 

I och med ett ökat intresse för Lean finns det mycket aktuell forskning inom området. Stort fokus 

läggs dock på övergripande metoder för implementering av Lean medan praktiska, mer 

detaljerade, tillvägagångssätt för hur värderingar, principer och arbetssätt kan tillämpas är mindre 

vanligt. Ett område där praktiska metoder för tillämpning av Lean skulle kunna vara av intresse 

är kompletta layoutförändringar, av enskilda avdelningar eller hela produktionslinor, inom 

tillverkningsindustri. Här är det även av intresse att undersöka möjligheter till integrering mellan 

Lean och andra områden, som exempelvis ergonomi.  

 

Sandvik Mining and Construction Köping AB (SMC Köping AB) arbetar för tillfället med 

förbättringsarbete med hjälp av principer från Lean och en viktig del av detta är att se över det 

övergripande flödet i fabriken för att i största möjliga mån eliminera onödiga transporter, något 

som betraktas som slöseri inom Lean. SMC Köping AB tillhör verkstadskoncernen Sandvik som 

arbetar med högteknologiska produkter inom områdena; Tooling, Mining and Construction och 

Materials Technology. De är ett av världens ledande företag som leverantör av bland annat 

maskiner och verktyg för gruvindustrin. Företagets omsättning är 72 miljarder kronor och de har 

44 000 anställda i 130 länder. 

 

                                                

 
1
 Eftersom det saknas en bra svensk översättning av begreppet används Lean oftast som ett låneord. 
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SMC Köping AB tillverkar borrkronor (Figur 1) till gruvindustrin för bland annat borrning av 

spränghål. Borrkronor används av gruvindustrin som en förbrukningsvara och utgör borrens 

spets. Efterfrågan på borrkronor är god och en majoritet av kronorna säljs på export. Kronorna 

som används för att borra spränghål konstrueras av tre ben och tre rullar samt ett antal mindre 

detaljer vilka förvaras i anslutning till monteringen.  

 

 
Figur 1: Borrkrona 

 

Monteringen av borrkronor sker manuellt och där går två separata flöden för ben respektive rullar 

ihop. Borrkronorna tillverkas i olika varianter och storlekar, vilket leder till en stor variation på 

storlek och typ av ingående detaljer. Resultatet är en mängd smådetaljer som förvaras i diverse 

lagerhyllor och plockas ihop innan monteringen av borrkronorna påbörjas.  

 

I och med en ny layout kommer monteringen att flytta till en annan del av fabriken och i samband 

med denna flytt uppstår en möjlighet att se över de processer och rutiner som idag används vid 

monteringen.  

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Ineffektiv materialhantering och en monteringslayout som inte är optimal leder till långa 

ställtider, för framförallt premiumprodukten Charger. Montörerna tillbringar därför mycket tid 

med aktiviteter som inte skapar något värde. Förbättringsarbete pågår runt om i fabriken för att 

öka produktionstakten för såväl ben som rullar. Förbättringsarbetet i samband med en ökad 

efterfrågan på Chargerkronor innebär en risk för att monteringen blir en begränsning som 

tillfälligt stoppar upp flödet i produktionen.  

 

Monteringen sker mot arbetsorder vilken hämtas av montören, som därefter själv samlar ihop 

ben, rullar och komponenter till monteringen. Under monteringen utförs många arbetsmoment 

manuellt, det saknas lyftverktyg för rullarna – de tyngsta väger drygt 30 kilo – och 

monteringsstationernas utformning bidrar till ogynnsamma lyftmoment.  

 

Det finns ett tydligt behov av förbättringar i samband med att den nya layouten av fabriken 

utformas.  
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1.3 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur layoutförslag kan utformas för manuella monteringslinor 

med hjälp av värderingar, principer och arbetssätt från bland annat Lean och ergonomi, för att 

minimera förekomsten av icke värdeskapande aktiviteter, förebygga fel, samt skapa goda 

förutsättningar för en ergonomiskt lämplig arbetsmiljö. Detta leder till följande frågeställningar:  

 

 Vilka icke värdeskapande aktiviteter finns i samband med monteringen av borrkronor på 

SMC Köping AB? 

 Hur kan förekomsten av icke värdeskapande aktiviteter minimeras i samband med ny 

layout för avdelningen för montering av borrkronor på SMC Köping AB?  

 Hur kan utformningen av arbetsstationerna för montering av borrkronor på SMC Köping 

AB förbättras med avseende på ergonomi och effektivitet? 

 Hur kan en generell modell för layoutförändringar se ut, baserat på teorier inom Lean och 

ergonomi?  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Denna studie kommer att fokusera på att se över lagerplanering och arbetsplatsutformning i 

samband med designförändringar, metodförändringar gällande monteringen kommer ej att 

undersökas.  
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2 LITTERATURSTUDIE 
Följande litteraturstudie kommer att belysa teorier som är relevanta för att besvara 

frågeställningarna (Tabell 1). Primärt har databaserna Scopus, Emerald och Business source Elite 

använts, utöver sökord har referenser som hänvisats till av andra källor använts då dessa har 

förefallit intressanta. 
 

Tabell 1: Frågeställningar 

 

I Figur 2 presenteras vilket teoretiskt område som är relevant för vilken frågeställning. Lean är i 

många fall den bakomliggande filosofin. För att förstå slutsatser, diskussion och i viss mån 

problem är det därför nödvändigt att utgå från en beskrivning av detta förbättringskoncept.  

 

 
Figur 2: Koppling mellan teori och frågeställningar 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

FS1: Vilka icke värdeskapande aktiviteter finns i samband med monteringen av borrkronor på 

SMC Köping AB?  

FS2: Hur kan förekomsten av icke värdeskapande aktiviteter minimeras i samband med ny 

layout för avdelningen för montering av borrkronor på SMC Köping AB? 

FS3: Hur kan utformningen av arbetsstationerna för montering av borrkronor på SMC Köping 

AB förbättras med avseende på ergonomi och effektivitet? 

FS4: Hur kan en generell modell för layoutförändringar se ut, baserat på teorier inom Lean och 

ergonomi? 

ERGONOMI 

STÄLLTIDSREDUKTION 

VERKTYG 

MATERIALHANTERING 

FS1 

FRÅGESTÄLLNING TEORETISKT OMRÅDE 

Processkartläggning 

Värdeflödesanalys 

Spagettidiagram 

FS2 

5S 

”SMED” 

FS3 

LEAN PRODUCTION 

ARBETSPLATSUTFORMNING 
FSLP 

FS4 
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2.1 VIKTIGA BEGREPP 
Syftet med detta avsnitt är att förmedla hur ett par grundläggande begrepp kommer att definieras i 

denna studie. 

2.1.1 VÄRDE 

Ett centralt tema i den här studien är begreppet värde, exempelvis i form av värdeskapande eller 

kundvärde. Värde är ett viktigt begrepp såväl inom filosofin, matematiken och ekonomi. 

Filosofin brottas med frågor i stil med om värden kan vara objektiva eller om värdeomdömen kan 

vara sanna. Inom ekonomin avser begreppet värde ett mått på en varas eller tjänst åtråvärdhet, här 

skiljs det ofta mellan bruksvärde och bytesvärde. Bruksvärdet syftar till en varas eller tjänst 

faktiska (subjektiva) nytta medan bytesvärdet är ett relativt mått på vad varan eller tjänsten är 

värd i förhållande till andra varor eller tjänster; dess pris (Söderström, 1996). 

 

Värde syftar i den här studien till bytesvärdet, det pris som kunder är villiga att betala för varor 

eller tjänster. Inom Lean är värdeskapande sådant som bidrar till produkten eller tjänstens 

färdigställande, motsatsen till slöseri, och därmed antas öka dess värde (Bicheno, 2007). Detta 

kan dock vara missvisande då kunder är intresserad av, och beredda att betala för, den färdiga 

produkten eller tjänsten och inte de enskilda aktiviteterna som har skapat varan eller tjänsten i 

fråga. Det är dessutom viktigt att poängtera att värdet är resultatet av aktiviteterna och inte 

aktiviteterna som sådana.   

2.1.2 KUND 

Bergman och Klefsjös (2007) definition av kunder är: 

 

”De vi som organisation vill skapa värde för” 

 

Normalt görs det skillnad mellan interna och externa kunder. De externa kunderna är de som i 

slutändan ska nyttja (värdet av) en produkt eller tjänst medan en intern kund definieras som den 

(eller de), inom organisationen, som nyttjar resultatet av en aktivitet. Enligt detta synsätt blir med 

andra ord ett specifikt tillverkningssteg leverantör till det nästkommande tillverkningssteget (dess 

interna kund).  

 

Bicheno (2007) menar att kund är ett av de viktigaste begreppen inom Lean. Det är den externa 

kunden som verksamheten ska optimeras runt och värdet maximeras för. Att förstå kundens 

verkliga behov är fundamentalt inom Lean (Bicheno, 2007).  
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2.2 LEAN 
I det här kapitlet beskrivs bakgrunden till Lean och några grundläggande begrepp, verktyg och 

tankesätt presenteras. En förståelse för detta område anses nödvändigt då allt från studiens 

frågeställningar till dess resultat har en anknytning till området.  

2.2.1 HISTORIK 

Toyota Production System (TPS) utformades i Japan efter andra världskriget. Womack, Jones 

och Roos (1990) menar att Toyotas utmaning var att erbjuda ett brett utbud av produkter till en 

relativt liten marknad samtidigt som både landets och företagets ekonomi var ansträngd, och inte 

tillät inköp av ny produktionsteknologi. Dessutom började anställda hos Toyota att kräva bättre 

arbetsförhållanden och tryggare anställningsavtal. Företaget bemötte dessa utmaningar genom att 

sträva efter att ha ett kontinuerligt enstycksflöde i sina fabriker, som var flexibelt och enkelt 

kunde anpassas utifrån efterfrågan från kunderna. För att uppnå denna flexibilitet behövde 

ställtider kortas ner, vilket uppnåddes genom att förekomsten av icke värdeskapande aktiviteter 

minimerades genom att processer ständigt förbättrades (Liker, 2004). För att hitta 

förbättringsmöjligheter i processerna nyttjade Toyota uppfinningsrikedomen hos sina anställda, 

som var och en förband sig att kontinuerligt komma med förbättringsförslag (Liker, 2004) och de 

anställdas krav på tryggare anställningsavtal möttes i och med att de erbjöds livstidsanställning 

(Womack, Jones, & Roos, 1990). Detta var början till Kaizen, ständiga förbättringar, som 

presenteras närmare i följande kapitel. 

 

Lean production är den västerländska versionen av TPS och begreppet Lean myntades av John 

Krafcik, en av forskarna inom IMVP, eftersom Toyota, jämfört med företag inom 

massproduktion, förbrukade mindre av allt, såsom mänskliga resurser, utrymme, tid för 

produktutveckling och investeringskostnader. Vidare menar han att en fabrik som arbetar enligt 

Lean kan mer än halvera sina lager, tillverka färre defekta produkter samt fler varianter av 

produkter (Krafcik, 1988). Womack, Jones och Roos (1990) tar upp några stora skillnader mellan 

Lean och massproduktion. Inom massproduktion produceras stora batcher av standardprodukter i 

dyra, specialiserade, maskiner med långa ställtider, medan Lean istället strävar efter produktion 

av många olika produktvarianter i billigare, mer flexibla, maskiner med korta ställtider, vilket 

möjliggör en kraftig reducering av batchstorlekar.  

 
2.2.2 BEGREPP OCH VERKTYG 

Många författare väljer att beskriva Lean med hjälp av ett tempel (Figur 3), se exempelvis 

Petersson et al (2008). Trots att det finns vissa skillnader i hur olika författare beskriver templet, 

finns emellertid oftast den solida grunden, standardisering, och de två pelarna Just-In-Time (JIT) 

och JIDOKA med. I detta avsnitt kommer några grundläggande begrepp rörande de två 

grundpelarna samt templets ”tak” Kaizen att presenteras. Efter detta ges en kort förklaring av 

verktygen 5S och fem varför som båda kan användas som hjälpmedel för att skapa templets 

grund, standardisering. 
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Figur 3: Leantempel 

KAIZEN 

Kaizen är japanska för ständiga förbättringar och målet med Kaizen är att kontinuerligt minska 

slöseri. Grundtanken är ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar genom standardisering 

av aktiviteter och processer. Det slutgiltiga målet är perfektion och för att uppnå detta är det är 

viktigt att alla på arbetsplatsen är delaktiga i förbättringsarbetet (Liker, 2004). Det är inte några 

radikala förändringar som tar plats, produkter och processer förbättras hela tiden gradvis, och ofta 

krävs endast en liten investeringsinsats. Åtgärderna som utförs inom Kaizen begränsas inte till 

det enskilda företaget utan omfattar även personalens hälsa och välmående utanför arbetsplatsen 

samt företagets leverantörer (Imai, 1992).  

MUDA 

Grundprincipen för Lean är att ständigt öka den inre effektiviteten genom att eliminera slöseri, 

aktiviteter som inte skapar något värde, dessa kallas inom Lean för Muda: 

 

ムダ 
 

Lean skiljer på två olika typer av slöseri; typ ett muda är inte värdeskapande i sig, men i 

dagsläget nödvändigt. Denna form av slöseri bör ses över och optimeras, men inte elimineras. 

Exempel på nödvändiga icke värdeskapande aktiviteter är till exempel inspektioner och 

dokumentation som fungerar som beslutsunderlag för ledningen (Liker, 2004). Typ två muda 

skapar inget värde, och fyller inte heller någon funktion och bör elimineras så fort det identifieras 

(ibid). Inom TPS beskrivs sju olika former av muda: överproduktion, väntan, onödiga 

transporter, onödiga rörelser (människor), onödiga processer, lager och defekta produkter 

(Ohno, 1988). Womack och Jones (2003) har lagt till en åttonde, mer kvalitetsrelaterad, form av 

slöseri: produkter som inte möter kundernas behov. Även Liker (2004) tar upp en åttonde form av 

slöseri, att inte nyttja anställdas kreativitet. 

Takt 

Kontinuerligt flöde 

Kanban 

JIT 

Standardisering (ex 5s) 

Inbyggd kvalitet 

Stoppa vid fel 

Poka-yoke 

JIDOKA 

 

Kaizen 

Mål: Högsta kvalitet, kortast 

ledtid och lägst kostnad 

Värderingar 

Attityder 
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JUST IN TIME 

Begreppet JIT innebär att material och resurser skall finnas tillgängliga där de behövs när de 

behövs, varken tidigare eller senare (Ohno, 1988). Kanban är ett verktyg som skapar 

förutsättningar för att produktion skall kunna ske JIT genom att produktion i ett steg av en 

tillverkningsprocess endast sker då det finns ett behov att uppfylla vid nästa steg i processen 

(Womack, Jones, & Roos, 1990). Detta leder till att produkter dras igenom processen snarare än 

att tryckas, det som kunderna vill ha tillverkas när de vill ha det (Womack & Jones, 2003). Den 

form av slöseri som huvudsakligen motverkas genom detta är överproduktion (Liker, 2004). 

JIDOKA 

Jidoka innebär att kvalitetssäkring byggs in i processer för att defekta produkter inte skall kunna 

passera till nästa steg i produktionen (Liker, 2004). Om någonting går fel skall produktionen 

stoppas och problemet åtgärdas, till exempel med hjälp av en automatisk stoppfunktion eller med 

hjälp av en larm- eller stoppknapp (Womack, Jones, & Roos, 1990). Jidoka omfattar även att 

felsäkerhet integreras i arbetsstationer, det ska helst inte kunna ske misstag. Denna typ av 

inbyggd felsäkerhet kallas poka-yoke, eller felförebyggande, och kan innebära exempelvis att 

maskiner stannar då avvikelser sker eller att operatörer görs uppmärksamma vid avvikelser via en 

varningslampa (Kobayashi, 1990).  

FEM VARFÖR 

För att undvika att samma problem uppstår om och om igen är det viktigt att eliminera den så 

kallade rotorsaken till problemet. Fem varför är en enkel metod inom TPS vars syfte är att finna 

problems rotorsak (Womack, Jones, & Roos, 1990). Metoden innebär att varje gång ett problem 

upptäcks ställs frågan ”varför?”, svaret på detta leder till ett nytt ”varför?”, och när frågan ställts 

fem gånger har förhoppningsvis problemets rotorsak identifieras. Ett exempel på detta, hämtat 

från Liker (2004), presenteras i Tabell 2. 

 
Tabell 2 Exempel på tillämpning av Fem varför (Liker, 2004) 

5 VARFÖR PROBLEM ÅTGÄRD 

Varför? ↓ Det är en oljepöl på golvet  Torka upp oljan 

Varför? ↓ En maskin läcker olja  Reparera maskinen 

Varför? ↓ Packningen har blivit dålig  Byt packning 

Varför? ↓ Dålig kvalitet på packningarna  Ändra specifikationer för packningar 

Varför? ↓ De var billiga, en bra ”deal”  Ändra inköpspolicy 

Rotorsak Inköparna utvärderas efter 

kortsiktiga besparingar 

Ändra policy för hur inköpare utvärderas 

5S 

En viktig del i Leankonceptet är ordning och reda, det skall vara lätt at hitta saker och lätt att 

hålla ordning. En metod för att uppnå detta är 5S, en välkänd metod för förbättringsarbete inom 

Lean (Hirano, 1995). De japanska S:en kan översättas enligt Tabell 3 från japanska till engelska 

och svenska. 
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Tabell 3: Översättning av 5S mellan olika språk  

JAPANSKA ENGELSKA SVENSKA 
Seiri Sort Sortera 

Seiton Set in order Strukturera 

Seiso Shine Städa 

Seiketsu Standardize Standardisera 

Shitsuke Sustain Se till (Bibehålla) 

2.2.3 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Wong et al (2009) har med hjälp av en litteraturstudie identifierat 14 olika huvudanvändnings-

områden för Lean, nämligen: processer, planering, lager, utrustning, layout, materialhantering, 

anställda, kvalitet, produktdesign, leverantörer, verktyg och tekniker, kunder, ergonomi och 

säkerhet samt ledning och kultur. De områden som är nya i denna modell är ledning och kultur 

samt ergonomi och säkerhet. Ledning och kultur innebär framförallt att ledningen har goda 

kunskaper inom Lean, att de kan förmedla dessa kunskaper till de anställda samt att det finns en 

välfungerande kommunikation mellan ledning och anställda. Säkerhet har alltid varit en viktig del 

av Lean och enligt TPS skall alltid säkerheten för de anställda vara högre prioriterad än själva 

produktionen (Liker, 2004). Genom att förbättra ergonomin på en arbetsplats kan säkerheten för 

de anställda ökas samtidigt som många icke-värdeskapande moment, som till exempel onödiga 

förflyttningar, kan elimineras och produktiviteten därmed öka. Dessutom kan god ergonomi bidra 

till att färre fel begås på grund av den mänskliga faktorn och således kan högre kvalitet uppnås 

(Wong & Wong, 2009). 

2.3 ERGONOMI 
Ergonomi beskrivs av Nationalencyklopedin (1991) som en tvärvetenskap som studerar 

samspelet mellan människor och deras arbetsredskap med hjälp av kombinerad kunskap från 

biologi, teknik och psykologi. Termen kommer från latin och betyder läran om människor i 

arbete (Edström, 1991). Skillnad görs mellan kraftergonomi, hur människokroppen påverkas av 

yttre krafter och hur människan använder sina krafter, och informationsergonomi, hur människor 

interagerar mentalt med exempelvis maskiner eller verktyg via interface (Edström, 1991).  

 

Ett viktigt område inom ergonomi är manuella lyftmoment, där en av de viktigaste 

frågeställningarna är hur mycket ett föremål som ska lyftas maximalt bör väga. NIOSH Revised 

Lifting Equation är utformad av The National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH) för att beräkna den högsta rekommenderade vikten på föremål som hanteras manuellt 

med dubbelhandfattning (Chengalur, Rodgers, & Bernard, 2004). För att beräkna denna tar 

verktyget hänsyn till avståndet från kroppens frontalplan (Figur 4), på vilken höjd samt på vilket 

avstånd från kroppens medianplan (Figur 4) föremålet befinner sig. Resultatet påverkas dessutom 

av hur långt föremålet skall förflyttas i höjdled, hur greppvänligt och stabilt det är samt hur 

många lyft som skall utföras per 15 minuter (Dempsey, 2002). Ett lyftindex beräknas därefter 

genom att värden på de tidigare faktorerna multipliceras med bestämda konstanter. Ett lyftindex 

under ett ses som säkert, med avseende på ryggskador, medan ett lyftindex över tre anses ha ett 

tydligt samband med ryggskador (Dempsey, 2002). Om optimala förhållanden råder är den 

rekommenderade maxvikten 23 kg (Chengalur, Rodgers, & Bernard, 2004). Anledningen till att 

rotationen (avståndet från medianplanet) har betydelse är att belastningen på nedre delen av 
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ryggraden ökar i och med ökning av vridning, skjuvkrafter och kompression (Chengalur, 

Rodgers, & Bernard, 2004). 

 
Figur 4: Kroppens anatomiska plan 

2.3.1 ERGONOMI OCH LEAN 
Lean och ergonomi är inte motsatser till varandra, tvärt om, Greenwald (2009) skriver: 

 

”If your company is embracing the concepts of Lean manufacturing, then join them! Ergonomic 

concepts go hand in hand with the principles of Lean manufacturing.” 

 

Då slöseri i form av onödiga rörelser och lyft reduceras förbättras organisationen inte enbart från 

ett Leanperspektiv utan även från ett ergonomiskt perspektiv (Greenwald, 2009). Wong et al 

(2009) listar ergonomi och säkerhet som ett av fjorton huvudområden inom Lean, författarna 

menar att satsningar på ergonomi bland annat förebygger fel från människor. 

2.3.2 ERGONOMISK DESIGN 
När en arbetsplats skall utformas med avseende på ergonomi tas hänsyn till människors förmåga 

att prestera (Chengalur, Rodgers, & Bernard, 2004). Anpassning av bland annat verktyg och 

arbetsmiljö utförs för att minska arbetets negativa inverkan på individen, både fysiskt och 

psykiskt (ibid). Generalis och Mylonakis (2007) menar att faktorer som spelar stor roll för 

arbetsplatsens ergonomi är arbetsplatsutformning, miljöfaktorer (som till exempel belysning och 

ljud), samspel mellan människa och maskin, design av verktyg och utrustning samt 

organisatoriska faktorer. 

 

Det finns många ergonomiska principer och riktlinjer fastställda, vilka används för att motverka 

risken för utmattning och stress som kan leda till både muskuloskeletala och neurovaskulära 

skador (Walder, Karlin, & Kerk, 2007). Walder et al (2007) listar några sådana principer, bland 

andra:  

 

 

Medianplan 

Frontalplan 

Sagittalplan 

Transversalplan 
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 Lokalisera arbete på optimalt antropometriska platser 

 Tillhandahåll justerbara arbetsstationer och olika storlekar på verktyg 

 Utnyttja tyngdkraften  

 Ta hänsyn till många olika arbetare med avseende på storlek, styrka och kognitiva 

förmågor 

 

Ergonomisk design kan användas för att skapa arbetsmiljöer som är säkra, effektiva samt leder 

till hög produktivitet. Wynn (2008) belyser fyra viktiga framgångsfaktorer för att uppnå viktiga 

ergonomiska mål, nämligen: Integrering med övriga förbättringsprojekt (exempelvis Kaizen), 

riskhantering med avseende på ergonomi, ergonomisk design samt tydliga roller för de personer 

som är involverade i ergonomiarbete. De ergonomiska mål som författaren avser skall uppnås via 

dessa framgångsfaktorer är att ergonomiska förändringar skall reducera förekomsten av skador 

med koppling till ergonomiska brister, nyttja resurser effektivt under implementeringen samt 

säkerställa att förbättringar blir bestående (Wynn, 2008).  

2.3.3 ERGONOMI OCH PRODUKTIVITET 
Enligt Chengalur et al (2004) ökar företag som satsar på ergonomi produktivitet och säkerhet 

samtidigt som anställdas hälsa förbättras och deras inställning till arbetet blir mer positiv . 

Generalis och Mylonakis (2007) menar att den totala produktiviteten till stor del påverkas av 

ergonomiska faktorer och att organisationer som satsar på ergonomi kan minska belastningen på 

personalen, och följaktligen sänka sina driftskostnader via till exempel sänkt sjukfrånvaro och 

minskad omsättningshastighet på personal. De anser även att goda ergonomiska förhållanden på 

en arbetsplats ökar produktiviteten genom att de anställdas arbetsmoral ökar. På så sätt kan 

designförbättringar med avseende på ergonomi vara kostnadseffektiva även genom 

prestationsförbättringar (Pheasant, 1991).  

2.4 ARBETSPLATSUTFORMNING 
En förändring av tillverkningsfilosofi går hand i hand med en förändring av arbetsplatsens 

utformning. Den moderna arbetsplatsen började utformas under den första industriella 

revolutionen, fokus låg på att maskiner hade olika funktionskrav vilket resulterade i att maskiner 

med liknande funktionskrav placerades i närheten av varandra, detta blev i omvärlden känt som 

American Armoury System (Black, 2007). Under den andra industriella revolutionen, i början av 

1900-talet, utvecklades det löpande bandet, där masstillverkningen av bilar hos Ford ofta lyfts 

fram som det främsta exemplet. Fokus låg på skalekonomi och ekonomisk orderkvantitet (Black, 

2007). Inom Lean förändrades den linjära tillverkningen och istället skapades U-formade celler 

med fokus på enstycksflöde och dragande system (Black, 2007).  

2.4.1 ARBETSPLATSUTFORMNING OCH LEAN 
Bicheno (2007) listar viktiga punkter som gäller för cellutformning enligt Lean filosofi, bland 

annat: 

 Kompakt och överskådlig 

 Ta bort alla hinder där operatören behöver gå 

 Eliminera platser där det kan samlas material 

 Placera start och slutstationer nära varandra 

 Placera maskiner och arbetsstationer tätt tillsammans  
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 Placera materialet så nära förbrukningsstället som möjligt, utan att det hindrar operatörens 

rörelser och så att operatören kan använda båda händerna samtidigt 

 

Det är dock mer komplicerat än att bara börja flytta maskiner för att skapa en u-cell-design, något 

som bland annat Taj et al (1998) uppmärksammat i en fallstudie där de använde sig av simulering 

för att fastställa vilka effekter som skulle ske vid en omorganisation. Författarna fick problem 

som berodde på maskiner som inte var anpassade för celltillverkning utan för massproduktion 

och karaktäriserades av bland annat långa ställtider. Vidare var vissa maskiner stora och krävde 

en stabil grund att stå på, vilket skulle resultera i extremt mycket arbete för att skapa u-formade 

celler med existerande utrustning (Taj, Cochran, Duda, & Linck, 1998).  

2.4.2 RIKTLINJER VID ARBETSPLATSUTFORMNING 
Vid utformning av en arbetsplats måste stor vikt läggas på antropometriska faktorer, arbetsplasten 

måste anpassas efter människans anatomiska och fysiologiska förutsättningar. De viktigaste 

områdena handlar om utrymme, räckvidd, hållning och styrka (Pheasant, 1991). Det måste finnas 

nog med utrymme för att personer skall kunna arbeta vid arbetsstationen utan att det blir för 

trångt. Chengalur et al (2004) belyser sju faktorer som bör finnas med i åtanke då layouten av en 

arbetsplats tas fram. 

 Saker som nyttjas av flera personer bör placeras centralt 

 Arbetsstationerna bör placeras för att underlätta sådan kommunikation som är av vikt 

 Det skall hållas rent och snyggt kring arbetsplatsen så att saker hålls synliga 

 Processer som utvecklar mycket buller, lukter eller värme alternativt är distraherande 

visuellt bör antingen modifieras eller placeras där de stör så lite som möjligt 

 Arbetsstationerna bör vara utformade så att produkten flödar genom dem på ett smidigt 

sätt, gärna i en och samma riktning (med minimal omhantering) 

 Det skall vara möjligt för personen som arbetar vid stationen att byta arbetsställning 

 

Arbetsplatsutformningen bör ta hänsyn till de anställdas önskemål och upplevda behov samt 

individers olika fysiska begränsningar. En tumregel som kan användas är att en arbetsplats skall 

vara utformad på så sätt att den skall gå att anpassa efter personer så pass mycket att 90 % av 

populationen skall kunna arbeta vid stationen utan att den är för hög/låg eller att sträckningarna 

blir för långa (Pheasant & Haslegrave, 2006). Om det arbetar både män och kvinnor vid 

arbetsplatsen är det vanligt att designen utformas för att tillfredsställa användare i storlek från den 

femte percentilen för kvinnor upp till den 95:e percentilen för män, vilket då täcker cirka 95 % av 

populationen (Pheasant & Haslegrave, 2006). 
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2.4.3 STÅENDE ARBETE 
Stående arbetsstationer är lämpliga då arbetet innefattar hantering av objekt som väger mer än 4,5 

kg, om det förekommer moment där nedåtriktad kraft behöver appliceras på arbetsstycket eller 

om arbetet medför långa sträckningar, antingen högt, lågt eller framför kroppen 

(Arbetarskyddsstyrelsen, 2010). Stående arbete lämpar sig även när det förekommer förflyttning 

mellan olika stationer. En arbetsstation där arbetet sker stående bör utrustas med golvmattor, 

alternativt bör de anställda förses med skor med svikt i sulan, som ger avlastning för den som 

arbetar under längre tid och anslutning till arbetsstationen bör det finnas möjlighet att sitta ner 

(Arbetarskyddsstyrelsen, 2010). 

 

Svenska arbetsmiljöverkets riktlinjer för arbetshöjd vid stående arbete är armbågshöjd (Figur 5), 

men då det gäller tyngre arbeten är det lämpligt med något lägre höjd och vid precisionsarbeten 

något högre (Arbetarskyddsstyrelsen, 2010). 

 

 
Figur 5: Lämpliga arbetshöjder för en svensk kvinna tillhörande den femte percentilen och en svensk man 

tillhörande den 95:e percentilen (Arbetarskyddsstyrelsen, 2010). 

 

Pheasant och Haslegrave (2006) har satt upp riktlinjer för lämpligt utrymme för en person som 

arbetar stående, avseende kroppsutrymme (KU), armbågsutrymme (AB) och räckvidd (RV) för 

armar. Vad gäller räckvidd används 5:e percentilen för kvinnor som gränsvärde, då det handlar 

om att nå, och för de övriga måtten 95:e percentilen för män, då det handlar om att få plats (Figur 

6). Arbetsplatsen bör utformas på så vis att överdrivna sträckningar, böjningar och vridningar 

undviks (Chengalur, Rodgers, & Bernard, 2004). 
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Figur 6: Riktlinjer för lämpligt utrymme för en person som arbetar stående, avseende kroppsutrymme (KU), 

armbågsutrymme (AB) och räckvidd (RV) för armar 

 

2.5 MATERIALHANTERING 
Inom Lean betraktas lager normalt som slöseri, delvis på grund av direkt kapitalbindning och 

delvis på grund av den mer indirekta effekten av att lager tenderar att dölja problem (Bicheno, 

2007). Bicheno (2007) beskriver tre olika typer av lager; produkter i arbete (PIA), färdigvarulager 

och råvarulager.  

 

Ett annat slöseri, som är starkt kopplat till materialhantering, är transporter (Bicheno, 2007). 

Material ska först transporteras till förvaringsplatsen för att sedan transporteras vidare till 

förbrukningsplatsen. Materialhantering är en central fråga vid konstruktion, och layout, av 

arbetsceller. Avsnittet är relevant för frågeställning tre: Hur kan utformningen av 

arbetsstationerna för montering av borrkronor på SMC Köping AB förbättras med avseende på 

ergonomi och effektivitet.  

2.5.1 KITTING ELLER LINE STOCKING 
I litteraturen finns i huvudsak två olika metoder för att hantera ingående monteringsmaterial 

beskrivna: Kitting och Line stocking. Bozer et al (1992) definierar ett kit som: ”en specifik 

samling komponenter som tillsammans behövs vid ett monteringsmoment”. I praktiken innebär 

Kitting att monteringsdetaljer förbereds och plockas i ordning i förväg för att därefter levereras 

till monteringslinan. Det finns många olika varianter av metoden, kittet kan vara statiskt (stanna 

vid en arbetsstation) eller mobilt (följa produkten) och tillverkas på prognos eller enligt JIT 

principer, centralt i samtliga fall är emellertid att ett specifikt antal komponenter som behövs vid 

monteringen förbereds i förväg (Bozer & McGinnis, 1992). Den andra vanliga varianten, Line 

stocking, innebär att alla komponenter fylls på vid monteringslinan i takt med att de förbrukas, 

här är det oftast lådans storlek som styr mängden komponenter (Hua & Johnson, 2010). Vid 

klassisk Line stocking är det viktigt att många komponenter syns samtidigt vid monteringslinan 

(Johansson & Medbo, 2004). En tredje metod för att leverera material till monteringslinor är 

Sekventiell leverering, vilket innebär att materialet levereras till monteringslinan i exakt samma 

 

 
 

 

1000 mm 

1000 mm 

0 mm 

RV 95 % män 

RV 5 % kvinnor 

AB 95 % män 

KU 95 % män 
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ordning som produkterna monteras längs linan. Metoden är vanligast då det finns många olika 

komponentvarianter för samma produkt (Johansson & Medbo, 2004). 

 

Den forskning som har gjorts inom området fokuserar främst på hur det ena eller andra systemet 

kan göras bättre. Fallstudier där en organisation har gått från det ena systemet till det andra har 

visat på motsatta resultat (Hua & Johnson, 2010). På grund av de motstridiga resultaten från 

fallstudierna är ett rimligt antagande att det ena systemet inte nödvändigtvis är bättre än det 

andra. Hua et al (2010) menar att i extremfallet hög produktvolym och låg variation är det 

troligast fördelaktigt att använda ett system där komponenterna förvaras i direkt anslutning till 

monteringen, det vill säga Line stocking. I den motsatta situationen, låg produktvolym och hög 

variation, är antagligen Kitting att föredra. I det senare fallet är varje produkt i princip unik, vilket 

innebär att det krävs en order för att veta vilka detaljer som ska användas till vilken produkt och 

därmed blir troligtvis Line stocking ineffektivt (Hua & Johnson, 2010). De flesta företag befinner 

sig någonstans i gråzonen mellan de två beskrivna extremsituationerna, troligt är dessutom att 

ytterligare faktorer spelar in i valet mellan Line stocking och Kitting. Hua et al (2010) diskuterar, 

utifrån en fallstudie, eventuella frågeställningar för framtida forskning som skulle underlätta till 

att ge klarhet i när det ena eller det andra systemet är fördelaktigt. Ett exempel på en sådan 

frågeställning är: Kitting är i sig inte en värdeskapande aktivitet, men vad händer då aktiviteten 

tas bort, flyttas dessa aktiviteter någon annanstans och i så fall i vilken utsträckning?   

2.5.2 DESIGN AV MATERIALFÖRSÖRJNINGSSYSTEM 
Forskning från Chalmers av bland andra Wänström och Medbo (2009) har visat på hur design av 

materialhantering kan påverka monteringsprocessen gällande bland annat flexibilitet, 

materialplanering och arbetseffektivitet. Författarna genomförde fallstudier på svenska företag 

och använde den insamlade empirin i en teoretisk modell baserad på japansk 

materialhanteringsfilosofi. Resultatet pekar på att den traditionella svenska förvaringen, som 

härstammar från behovet av långa transporter mellan företag och således till stor del består av 

EURO-pallar, kan förbättras avsevärt genom användande av långsmala förpackningar som är 

anpassade efter komponenterna samt djupare ställage (Wänström & Medbo, 2009). Vidare menar 

författarna att portabla ställage som är enkla att modifiera tillsammans med fritt utrymme 

underlättar vid införandet av nya produkter och bidrar till en mer flexibel monteringsprocess.  

 

Idén kring Narrow Bins diskuteras av Neumann och Medbo (2010) med hjälp av en modellerad 

monteringslina baserad på ansatsen med långsmala och djupa lådor istället för EURO-pallar (Big 

Boxes). Författarna använde sig av en modell som är utvecklad för att analysera och jämföra 

belastning för att utvärdera det nuvarande systemet kontra det hypotetiska. Resultatet visade att 

den Japanska modellen minskade maxbelastningen för ryggraden med mellan 29 % och 57 %, 

maxbelastningen för axlar mellan 23 % och 67 % och den ackumulerade ryggradsbelastningen 

minskade mellan 27 % och 65 %. Utöver de ergonomiska förbättringarna fann även forskarna att 

både gångavstånd och förvaringsutrymmen kunde minskas drastiskt med hjälp av det föreslagna 

materialhanteringssystemet (Neumann & Medbo, 2010). Dessa förbättringar bygger på att fler 

komponenter kan förvaras närmare varandra och närmare monteringen i mer optimal höjd, se 

Figur 7 för jämförelse mellan systemen. 
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Figur 7: Big Boxes vs Narrow Bins från Neuman & Medbo (2010) 

 

En svaghet i Neumanns och Medbos analys är att den endast tar hänsyn till operatörens arbete, 

och bortser från de förändringar som sker för materialhanteraren. I det fall där operatörerna har 

huvudansvaret även för materialförsörjningen är det möjligt att en effektivitetsökning uteblir. 

2.5.3 GYLLENE ZONER 
Lageroptimering är ett stort forskningsområde som till stor del ligger utanför denna studie, 

emellertid finns forskning från området som är applicerbar i det aktuella fallet. Ett exempel är 

idén om att nyttja så kallade gyllene zoner för optimering av lagerhantering. Den gyllene zonen 

är det område där det är mest lämpligt för materialhanteraren att arbeta ur ett ergonomiskt 

perspektiv, Jones och Battieste (2004) skriver:  

 

“By designing an operation in which personnel can perform standard routines safely and 

efficiently, operations usually become safer and more cost effective. Stocking in the golden zone 

allows organizations to realize these benefits.” 

 

Den gyllene zonen är området mellan materialhanterarens midja och axlar (Petersen, Siu, & 

Heiser, 2005). Pertersen et al (2005) visar med hjälp av ett teoretiskt experiment på de positiva 

effekterna av att ta hänsyn till gyllene zoner för lagerhusoptimering.  

 

Den tyska matematiken och filosofen Adolf Zeising menade att människokroppen följer 

principerna kring det gyllene snittet med midjan som avdelning mellan två tänkta sträckor 

(Motoc, Motoc, Bolintineau, Musuroi, & Munteanu, 2005). Gyllene snittet innebär att två 

sträckor har samma förhållande till varandra som den längre av de två sträckorna förhåller sig till 

den sammanlagda sträckan av de två första sträckorna: 

618,1



B

A

A

BA
 

 

Givetvis finns det stora variationer när det gäller just människor och längder, förhållandet ovan 

kommer dock användas som riktmärke för fortsatta beräkningar. 

 

Data från statistiska centralbyrån (2007) visar att medellängden hos svenska män år 2004-2005 

var 179,5 cm. För kvinnor var motsvarande längd 165,5 cm (Tabell 4). De åldrar som används 

vid fortsatta beräkningar är 25-64 år, då data finns lättillgänglig för detta åldersspann samtidigt 

som undertecknade menar att det är en godtagbar uppskattning vad gäller ålder på 

industriarbetare i Sverige. Medelvärdet av deras längder tillsammans med en teoretisk beräkning 

av deras midjehöjd – baserat på det gyllene snittet – redovisas i Tabell 4. Den beräknade 

medellängden för åldrarna 25-64 är ett medelvärde för de representerade åldersgrupperna, detta är 

en nödvändig approximation då storleken på populationerna är obekanta.  
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Tabell 4: Kroppslängd och teoretiskt midjehöjd för svenska män och kvinnor 2004-2005, hämtat från 

statistiska centralbyrån 2010. 

 

MÄN 2004-2005 MIDJEHÖJD KVINNOR 2004-2005 MIDJEHÖJD 
16-24 år 180 111,2 16-24 år 166,9 103,2 

25-34 år 181,3 112,1 25-34 år 166,8 103,1 

35-44 år 180,3 111,4 35-44 år 166,5 102,9 

45-54 år 179,9 111,2 45-54 år 165,4 102,2 

55-64 år 178,6 110,4 55-64 år 165,2 102,1 

65-74 år 177,1 109,5 65-74 år 163,8 101,2 

75-84 år 176,5 109,1 75-84 år 162,2 100,2 

16-84 år 179,5 110,9 16-84 år 165,5 102,3 

~25-64 180,0 111,3 ~25-64 166,0 102,6 

 

En teoretisk medelmidjehöjd för män inom svensk tillverkningsindustri är 111,3 cm och 

motsvarande för kvinnor 102,6 cm. Enligt statistiska centralbyrån (2010) var det 26 % kvinnor 

som jobbade som maskinoperatörer och montörer år 2008. Om motsvarande vikt läggs vid 

beräkningen av den generella midjehöjden för montörer och operatörer fås: 

 

0,1093,11174,06,10226,0  cm 

För att beräkna teoretisk axelhöjd används ”Den vitruvianske mannen” av Leonardo da Vinci från 

år 1492 (Figur 8). I denna mäter avståndet från övre delen av hjässan till axlarna 17 % av den 

totala kroppslängden, vilket i detta fall innebär ett medelavstånd på 30cm för operatörerna. Detta 

ger den generella axelhöjden för svenska montörer och maskinoperatörer som 146,4 cm. 

 

 
Figur 8: Vitruvianske mannen av da Vinci 

 

Avrundas resultaten för midje- respektive axelhöjd till närmaste 5 cm ligger den gyllene zonen 

mellan 110-145 cm (Figur 9). Jones och Battieste (2004) skriver att det generellt är bättre att lyfta 

från 40 tum till 60 tum, vilket svarar mot 101,6 till 152,4 centimeter vilket anses validera 

beräkningarna ovan. 
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Figur 9: Illustration av gyllene zonen 

 

I praktiken kan dessa mått användas som en riktlinje vid placering av material och komponenter, 

rimligt är att nyttja dessa gyllene zoner för material som används ofta samt för tyngre detaljer.  

2.6 STÄLLTIDSREDUKTION 

2.6.1 DEFINITIONER OCH RELEVANS  
Ställtidsreduktion är en av grundförutsättningarna för JIT (Li, 2005), en av grundpelarna inom 

Lean. Bakom ställtider ryms det ofta många icke värdeskapande aktiviteter såsom transport av 

verktyg och material, byte av komponenter och maskininställningar. En reducering av ställtider är 

därmed synonymt med en reducering av icke värdeskapande tid. Kortare ställtider innebär 

dessutom ett mer flexibelt flöde och möjlighet att reducera batchstorlek. 

 

McIntosh et al (1996) diskuterar problematiken med att det saknas en allmän definition av 

ställtider. Den vanliga synen är att ställtiden är den tid det tar för en process att ställas om från att 

producera den sista produkten i ett parti till den första godkända produkten i nästa parti. McIntosh 

et al (1996) föreslår en definition som dessutom tar hänsyn till produktionstakten; tiden från 

normal produktionstakt av första partiet till normal produktionstakt för nästa parti. En lite äldre 

definition är att ställtiden är den tid då en maskin står still mellan produktion av en produkt och 

nästa produkt (Bicheno, 2007). 

2.6.2 SMED 

“In the hope that any setup could be performed in under ten minutes, I named this concept 

single-minute exchange of die, or SMED, SMED was later adopted by all Toyota plants and 

continued to evolve as one of the principal elements of the Toyota Production System” 

Shingo (1985) 

 

SMED är den metod som är starkast förknippad med ställtidsreduktion. Precis som mycket annat 

inom Lean har metoden sitt ursprung i Japan där den under en längre tid har varit en viktig del av 

TPS. Upphovsmannen Shigeo Shingo, utbildad ingenjör och senare konsult, beskriver hur 

metoden vuxit fram under 19 år via praktiska och teoretiska studier av maskinställtider (Shingo, 

1985). Målet med SMED, eller ”Single-Minute Exchange of Die”, är att drastiskt reducera 

ställtider genom att tillämpa ett strukturerat tillvägagångssätt (Figur 10). 

 

Ca 1,7 m 

Gyllene Zon: 

1,10 m – 1,45 m 
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Figur 10: SMED Konceptuell bild 

 

1. Det första steget i Shingos SMED-metod är att identifiera och skilja på interna och 

externa aktiviteter. Interna aktiviteter är de aktiviteter som måste utföras då maskinen 

eller produktionen står still, medan externa aktiviteter kan utföras samtidigt som 

processen är igång. Att utföra de externa aktiviteterna parallellt med produktionen av 

föregående parti brukar enligt Shingo (1985) leda till en 30 till 50 procents reduktion av 

ställtiden. 

2. Nästa steg är att se över denna uppdelning med mål att konvertera interna aktiviteter till 

externa aktiviteter, vilket kan ske genom att, bland annat, utföra tekniska modifikationer 

av utrustning eller maskin. 

3. Det tredje steget i Shingos SMED-metod är att effektivisera omställningen ytterligare 

genom strömlinjeformning och effektivisering av både interna och externa aktiviteter 

(Shingo, 1985). 

Bicheno (2007) menar att Shingos SMED metod har varit den dominerande tekniken och visat 

sig överlägsen andra metoder för att angripa ställtidsproblem under de senaste årtionden. Det har 

emellertid gjorts ett antal försök att utveckla metoden. Singh och Khanduja (2010) föreslår en 

utveckling av SMED som bygger på Sex Sigmas strukturerade förbättringsmetodologi, baserat på 

en studie utförd på ett gjuteri i Indien. Sex Sigma, som klassiskt fokuserar på att reducera 

variation och skapa stabila processer, har sitt ursprung hos mobiltelefontillverkarna Motorola. 

Den inom Sex Sigma välkända akronymen DMAIC står för Define, Measure, Analyse, Improve 

och Control. Singh och Khanduja föreslår att ett extra T ska läggas till i slutet av akronymen – 

DMAICT – för Technology transfer (Singh & Khanduja, 2010). Figur 11 illustrerar hur Sex 

Sigmas problemlösningsmetodik kan användas för att angripa ställtidsproblematik, SMED 

teknikerna skulle passa in i detta ramverk under analysera och förbättra.  

 

STARTSITUATION: 
Extern och intern setup 
ej identifierad 

 

STEG 1:  
Identifiering av intern 
och extern setup 

 

STEG 2:  
Konvertera intern setup 
till extern setup 

 

STEG 3: 

Strömlinjerforma 

aktiviteterna 
 

INTERN SETUP 

 

EXTERN SETUP 
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Figur 11: DMAICT, fritt översatt från Singh & Khanduja (2010) 

 

De som har kommit längst i vidareutvecklandet, och kritiserandet, av tidigare metoder för 

ställtidsreduktion är en forskargrupp vid University of Bath i Storbritannien med Richard 

McIntosh i spetsen. McIntosh et al (1996) tar tidigt upp behovet av att betrakta design som en 

viktig del av reducerandet av ställtider och skriver: 

 

“Design has the effect of changing the manufacturing system which previously existed, and 

thereby imposing change on existing changeover procedures. Superfluous changeover activity 

can be designed out of existence” 

 (McIntosh, Culley, & Gest, 1996) 

 

McIntosh et al utmanar paradigmet att omställningsaktiviteter primärt ska ske på en 

organisationell nivå och menar att resultat även kan nås genom omdesign av, exempelvis, system 

och utrustning. Istället för att ändra den tidpunkt då aktiviteterna sker kan omdesign leda till att 

aktiviteterna överhuvudtaget inte behöver genomföras. McIntosh et al (1996) har en hypotes till 

varför design inte har uppmärksamts nämnvärt i tidigare litteratur rörande ställtidsreduktion, 

nämligen att många av SMEDs förespråkare har varit managementkonsulter vilka troligtvis 

föredrar att angripa problem som ligger närmare deras expertområde, nämligen det 

organisationella (McIntosh, Culley, & Gest, 1996).  

 

McIntosh et al (2000) fortsätter sitt arbete mot en uppdaterad version för ställtidsreduktion 

genom att visa på brister i Shingos SMED-metod. De menar att det finns en fara med att, utan att 

ifrågasätta, följa de steg som hör till metoden (se Figur 10) i och med att det finns en risk att 

förbättringsprocessen blir ineffektiv. SMED-metodens primära fokus är att identifiera och skilja 

mellan interna och externa aktiviteter, vilket innebär att andra förbättringsalternativ, såsom 

eliminering av aktiviteter och aktivitetseffektivisering, hamnar sekundärt och tas upp endast i 

Shingos tredje steg; strömlinjeformningen av aktiviteter, som av bland andra Shingo (1985) givits 

mindre uppmärksamhet än de två tidigare stegen. McIntosh et al (2000) argumenterar att vissa 

tekniker som involverar aktivitetseliminering om möjligt bör ske på ett tidigare stadium i 

förbättringsprocessen.  
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I en senare studie belyser Culley et al (2003) problematiken med att bibehålla 

omställningstidsförbättringar över tiden. Förbättringar av omställningstider tycks tendera att 

försämras med tiden (Culley, Owen, Mileham, & McIntosh, 2003). Denna problematik angriper 

författarna genom att ställa upp ett antal hypoteser kring vad som kan påverka huruvida en 

förbättring blir långvarig eller inte. I studien jämförs omställningstiden innan förbättringsarbetet, 

direkt efter samt en tid senare. Den faktor som visade sig ha störst betydelse för långvarigheten 

hos en förbättring var omdesign av hårdvara, exempelvis verktyg och maskiner. Näst viktigast var 

faktorn; krav på omställningsprestanda (Culley, Owen, Mileham, & McIntosh, 2003). 

 

Med hänsyn till den kritik och de problem som forskargruppen vid Bath har tagit upp gällande 

Shingos SMED, i synnerhet problematiken med att designfaktorer tidigare tilldelats liten 

uppmärksamhet och risken med att metoden kan hämma kreativa lösningar, har en omtolkning av 

Shingos SMED-metod utförts av forskargruppen (McIntosh, Owen, Culley, & Mileham, 2007). 

Genom att betrakta ställtidsreduktion som en ständigt pågående process, där en förändring av 

aktiviteter kan ske lika gärna som en omplanering av när dessa aktiviteter sker, har en ny 

konceptuell modell tagits fram, se Figur 12.  

 
Figur 12: Omtolkning av Shingos SMED, översatt från McIntosh et al (2007) 

 

I denna modell ryms designförändringar under förbättringskonceptet ”förändring av nuvarande 

aktiviteter”. 
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2.7 TEORETISK REFERENSRAM 
Arbetsplatsutformning, ergonomi, materialhantering, Lean och ställtidsreduktion har utgjort 

huvudområdena för litteraturstudien.  Den teoretiska referensramen (Figur 13) visar hur 

teoriområdena kommer att tillämpas vid framtagningen av ett layoutförslag.  

 
Figur 13: Teoretisk referensram 

 

Då en eller flera designer har tagits fram och ändringarna implementerats bör det resulterande 

layoutförslaget ständigt förbättras via antingen metodförändringar, för bland annat 

materialhantering, eller ytterligare designförbättringar.  

 

Nästa steg är att finna en metod där teoriområdena som listas i Figur 13 på ett tydligt vis kan 

bidra vid framtagningen av en ny layout.  
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3 METOD 
I det här kapitlet kommer studien att diskuteras utifrån ett vetenskapligt perspektiv. I vardera 

stycke sker först en kortfattad genomgång av relevanta begrepp och därefter motiveras de val 

författarna har gjort för denna studie. Kapitlet avslutas med en genomgång av det praktiska 

tillvägagångssättet. 

3.1 FORSKNINGSSYFTE 
Syftet med forskning delas av Saunders et al (2007) in i tre huvudkategorier; utforskande-, 

beskrivande- och förklarande forskning. Vilket syfte forskningen har är kopplat till de 

undersökningsfrågor forskningen ämnar besvara. Syftet med ett specifikt forskningsprojekt 

behöver inte nödvändigtvis tillhöra endast en kategori och det är möjligt att syftet förändras då 

forskarna får nya insikter samt idéer under forskningsförloppet (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2007). 

 

Utforskande forskning används främst när frågeställningarna är av typen varför eller hur. 

Forskningssyftet är vanligast då problemet är nytt och outforskat och forskarna försöker få 

förståelse för problemet och avgöra vilka variabler som är av intresse, normalt påbörjas forskning 

av denna typ med ett brett perspektiv som smalnar av efterhand. Beskrivande forskning försöker 

besvara frågeställningar av typen vad och vem, forskarna undersöker vad som karaktäriserar de 

aktuella frågeställningarna. Den tredje forskningstypen, förklarande forskning, bedrivs då 

forskarna försöker fastställa kausalitet – orsakssamband – mellan variabler, ofta med hjälp av 

statistiska metoder och större datamängder (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007). 

 

Forskningssyftet i denna studie är främst att utforska relevanta variabler (FS2, FS3), men även till 

att beskriva dessa variabler (FS1). Studien kommer alltså att bedriva utforskande forskning med 

beskrivande inslag. 

3.2 FORSKNINGSANSATS 
Saunders et al (2007) menar att det primärt skall fattas två beslut gällande forskningsansats; skall 

studien vara induktiv eller deduktiv och skall kvalitativ eller kvantitativ data användas.  

3.2.1 INDUKTIV ELLER DEDUKTIV 
En induktiv ansats innebär att forskaren utgår från verkligheten för att skapa sig en uppfattning, 

och utifrån insamlad data utveckla en teori. En deduktiv strategi, å andra sidan, innebär att 

forskaren utgår från existerande teori som sedan testas empiriskt (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2007). 

 

Haig (2005) föreslår en bredare metod, abduktiv metodteori. I denna metod analyseras data för att 

identifiera robusta empiriska regelbundenheter vars antagna orsakssamband söks via ett abduktivt 

resonemang. Om de förklarande teorierna tycks rimliga görs försök att utveckla de kausala 

mekanismerna genom att jämföra det aktuella fenomenet med tidigare relevanta och välförstådda 

områden (ibid). Slutligen, när teorierna är välutvecklade testas de mot sina rivaler i avseende på 

hur väl de förklarar fenomenet (ibid).  
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Forskningsstrategin för den här studien är framförallt abduktiv. Empiri kommer att samlats in och 

sedan kommer studier av existerande teori, framförallt rörande Lean, materialhantering och 

ergonomi, tillämpas för att identifiera och föreslå förbättringsområden samt ta fram ett 

layoutförslag för en manuell monteringslina för tung tillverkning. Ett förslag kommer att tas fram 

på en modell som, efter validering, bör kunna nyttjas mer generellt för liknande layoutarbete.  

3.2.2 KVALITATIV- ELLER KVANTITATIV ANSATS 
Yin (2009) menar att frågeställningar som är formulerade som varför och hur bäst besvaras med 

hjälp av en fallstudie. Fallstudier kräver en djup förståelse för fenomen i den miljö där de uppstår, 

vilket leder till att den naturliga forskningsansatsen blir kvalitativ och resultatet således inte 

generaliserbart utanför det sammanhang där studien utförts. Nyckelordet för kvantitativ forskning 

är generaliserbarhet och används vanligen då forskare ämnar täcka in en större population.  

3.2.3 FORSKNINGSSTRATEGI 
Vid val av forskningsstrategi är det viktigaste inte vilken metod som används, menar Saunders et 

al (2007), utan att den valda metoden leder till att frågeställningarna besvaras och att syftet 

uppfylls. En viss strategi är nödvändigtvis inte bättre än någon annan, emellertid är somliga 

strategier mer lämpade vid en deduktiv- eller en induktiv ansats (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2007). 

  

Det finns tre förutsättningar att ta hänsyn till vid beslut om vilken forskningsstrategi som ska 

användas, (a) typ av frågeställning, (b) omfattningen av kontroll över beteendemässiga händelser 

och (c) Omfattningen av fokus på samtida händelser (Yin, 2009). Tabell 5 visar de fem vanligaste 

forskningsstrategierna; experiment, urvalsundersökningar, arkivanalys, historisk analys och 

fallstudie, samt vilka förutsättningar dessa normalt kräver. 

 
Tabell 5 Val av forskningsstrategi (Yin, 2009) 

FORSKNINGSSTRATEGI 

TYP AV 
UNDERSÖKNINGS-
FRÅGA (A) 

KRÄVER KONTROLL 
ÖVER 
BETEENDEMÄSSIGA 
HÄNDELSER (B) 

FOKUSERAR PÅ 
SAMTIDA 
HÄNDELSER (C) 

Experiment Hur, varför Ja Ja 

Urvalsndersökning Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket 

Nej Ja 

Arkivanalys Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket 

Nej Ja/Nej 

Historisk studie Hur, varför Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför Nej Ja 

 

Den här studiens undersökningsfrågor fokuserar främst på frågeställningen hur, vilket direkt 

utesluter urvalsundersökning och arkivanalys som primära forskningsstrategier. Beteendemässiga 

händelser kommer inte att kunna kontrolleras och studien kommer att fokusera på nutida 

händelser, vilket innebär att en fallstudie är den lämpligaste forskningsstrategin.  

 

Frågeställningarna som sådana är starkt knutna till det specifika fallet SMC Köping AB där 

fallstudien också kommer att utföras.  
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3.2.4 URVALSMETOD 

Ett urval kan antingen vara ett sannolikhetsurval, icke-sannolikhetsurval eller en kombination av 

de två (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007). Vid ett sannolikhetsurval är chansen för samtliga 

element i den aktuella populationen att bli valda lika stor. Denna typ av urvalsmetod används 

främst då forskarna söker ett generaliserbart resultat, och ofta används statistiska metoder för att 

validera resultatet. Resultat från ett icke-sannolikhetsurval kan inte generaliseras då inte hela 

populationen har inkluderats i forskningen.  

 

Utifrån beskrivningen ovan och det tidigare ställningstagandet; utforskande fallstudie med en 

kvalitativ och abduktiv ansats, kommer urvalet inte att vara ett sannolikhetsurval. Studien 

kommer att utföras genom observation av monteringsprocess och montörer vid SMC Köping AB. 

Företaget bedömdes som lämpligt för denna studie genom ett bedömningsurval. Vid val av vilka 

montörer som skall observeras samt vilka personer inom företaget som skall intervjuas kommer 

återigen främst metoden bedömningsurval att användas. Även snowballsampling, en urvalsmetod 

där forskaren frågar respondenter efter andra intressanta respondenter att tillfråga, är aktuellt.  

3.2.5 DATAINSAMLINGSMETOD 
Saunders et al (2007) skiljer på primärdata och sekundärdata. Primärdata samlas in med hjälp av 

intervjuer, enkätundersökningar eller observationer medan sekundärdata tidigare har samlats in i 

något annat syfte och inte nödvändigtvis är relevant för det aktuella fenomenet (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2007). Sekundärdata kan bland annat vara dokumenterade data från publicerat 

material, exempelvis böcker och journaler eller enkätbaserad data från tidigare redan analyserade 

studier gjorda i annat syfte än det aktuella. 

  

Vid fallstudier finns det sex huvudkällor till data; dokumentationer, arkiv, intervjuer, direkta 

observationer, deltagande observationer och fysiska artefakter (Yin, 2009). Enligt Yin (2009), är 

inte någon av metoderna bättre än de andra utan det är bäst att använda en kombination eftersom 

de har olika styrkor och svagheter och därmed kompletterar varandra.  

 

Denna fallstudie kommer att samla in primärdata genom direkta observationer av bland annat 

möten och monteringsarbete. Vidare kommer ostrukturerade intervjuer med bland annat 

produktionsledare och personal involverad i planering och arbete kopplat till monteringslinan att 

utföras. Ostrukturerade intervjuer valdes framför strukturerade då författarna tror att denna 

intervjuform kommer att få de intervjuade att känna sig mer bekväma i situationen. Vid 

planeringen av en ny layout kommer dokumentation av bland annat fabrikslayout att användas. 

Studien kommer att samla in data från fler källor vilket innebär att triangulering kan användas för 

att få mer övertygande och korrekt information, jämfört med om data endast hade kommit från en 

källa (Yin, 2009). 

3.3 METODPROBLEMATIK 
Det finns många risker och fallgropar vid forskning, något som forskare försöker undvika genom 

att beakta studiers reliabilitet och validitet (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007). Dessa två 

begrepp, och de åtgärder som vidtagits för att undvika fallgroparna, diskuteras nedan.  



 

26 

 

 

3.3.1 RELIABILITET 
En hög reliabilitet, eller pålitlighet, innebär att upprepade mätningar leder till samma resultat, 

måttet är därmed en indikator för stabilitet. Saunders et al (2007) bryter ner begreppet till tre 

frågeställningar: 

 

1. Kommer mätningar leda till samma resultat vid andra tillfällen? 

2. Kommer andra observatörer göra liknande observationer? 

3. Är det enkelt att se hur slutsatser dragits från rådata? 

 

Datainsamlingen kommer i den här studien främst att ske med hjälp av observationer. Här finns 

det en viss risk att observationsbias kommer att ske, vilket innebär att observationerna som 

sådana leder till att den som observeras beter sig på ett annat vis än vad denne skulle ha gjort 

annars. Vidare kommer observatörerna att aktivt att ställa frågor och interagera med de och det 

som observeras, något som ytterligare riskerar att ha en negativ inverkan på reliabiliteten i och 

med observationsbias, emellertid kommer denna typ av frågor leda till att observatörerna 

säkerställer att de förstår vad de observerar – vilket stärker studiens reliabilitet.  

3.3.2 VALIDITET 
Carmines (1979) definierar validitet som i vilken utsträckning studien har undersökt det den 

ämnade undersöka. Det är viktigt att svaret som ges i undersökningens slutsats svarar på de 

undersökningsfrågor som formulerades då forskningen påbörjades (Carmines, 1979). Skillnad 

görs mellan extern och intern validitet (ibid). Intern validitet handlar om huruvida forskningen 

har besvarat frågeställningarna medan extern validitet handlar om huruvida studiens slutsatser 

kan appliceras på liknande problem i framtiden – lösningens generaliserbarhet (ibid).   

 

Studiens undersökningsfrågor är i huvudsak kopplade till det specifika fallet, SMC Köping AB, 

och den externa validiteten riskerar därmed att bli låg. Resultatet blir därför svårt att generalisera 

utanför den aktuella kontexten. Genom att jämföra och bekräfta den aktuella fallstudiens resultat 

med hjälp av befintlig teori kan den analytiska validiteten stärkas, och således ökar studiens 

trovärdighet (Yin, 2009).  

 

För att öka den interna validiteten kommer en genomgång av undersökningsfrågorna att ske i 

slutet av rapporten, detta bör då leda till att interna validitetsbrister upptäckts och kan åtgärdas i 

tid.  

 

3.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Studien initierades genom att författarna deltog i och observerade monteringsprocessen vid SMC 

Köping AB. Författarna fick en bra förståelse för hur monteringen gick till och vilka ingående 

moment som var viktiga. Därefter genomfördes ostrukturerade intervjuer med bland annat 

montörer, kvalitetsingenjör och produktansvarig för att få en inblick i monteringsprocessen samt 

en ökad produktkännedom och ökad kunskap om organisationens kvalitetsarbete.  

 

En litteraturstudie genomfördes därefter med fokus på Lean, arbetsplatsutformning, 

ställtidsreduktion, materialhantering och ergonomi för att ta del av den kunskap som finns inom 

de aktuella områdena. För att kartlägga aktiviteter och särskilja värdeskapande aktiviteter och 
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slöseri skapades en processkarta kompletterad med en aktivitetslista samt ett spagettidiagram, 

dessa metoder är beskrivna i nästa avsnitt.  

Metoden förenklad systematisk lokalplanering (FSLP) utgjorde grunden för arbetet med att ta 

fram en ny monteringslayout. Resultatet presenterades under arbetsgången för berörda montörer 

och reviderades med deras synpunkter i åtanke. Ett större möte hölls då framtagna koncept 

diskuterades med samtliga berörda montörer och produktionsledare.  

 

Studien avslutades med detaljutformning av det valda layoutkonceptet och med framtagandet av 

en mer generell modell för layoutförändring inom ett ramverk för Lean.  

 

3.5 ARBETSVERKTYG 
I detta avsnitt förklaras de verktyg som används i studien. Processkartläggning är en god start för 

att öka förståelsen för processer och kompletteras väl med ett spagettidiagram. FSLP är ett 

strukturerat arbetssätt som är enkelt att förstå och bidrar till att svara på FS3. Valen av dessa 

verktyg föreföll rimligt då de är enkla att använda samt har stöd i litteraturen. 

3.5.1 VERKTYG: VÄRDEFLÖDESANALYS OCH PROCESSKARTLÄGGNING 
Enligt Bergman och Klefsjö (2007) har en process en början och ett slut och består av ett nätverk 

av aktiviteter, som repeteras om och om igen. Innan processen finns en leverantör, och vid 

processens slut en kund. Processens syfte är att skapa värde för kunden. 

 

För att skapa en visuell, detaljerad, bild av ett företags processer och möjliggöra analyser för 

vilka aktiviteter som är värdeskapande respektive icke värdeskapande kan en processkartläggning 

utföras (Bicheno, 2007). Genom detta kan problem som finns i processen, avseende exempelvis 

kvalitetsbrister eller slöseri, föras upp till ytan. Ett första steg i processkartläggningen är att 

definiera var den process som skall kartläggas börjar och slutar, vilka kunder och leverantörer 

den har samt vilket värde den ämnar skapa (Ljungberg & Larsson, 2001). Därefter studeras 

processen ingående och en preliminär visuell bild skapas. För att det skall gå smidigt att utforma 

processkartan är det lämpligt att skriva ner alla ingående aktiviteter samt objekt in och ut ur dessa 

på ”fästisar”. På så vis är det enkelt att flytta om samt lägga till aktiviteter och objekt för att skapa 

en så verklig bild som möjligt av nuläget. När detta är gjort är det lämpligt att dokumentera 

kartan på en dator för att lättare kunna sprida den ut i organisationen. 

 

För att processkartan skall vara så enkel som möjligt att förstå, även av personer som har 

begränsad kunskap om processen, är det lämpligt att använda så få symboler som möjligt. 

Larsson och Ljungberg (2001) menar att det i de flesta fallen räcker med två symboler, en för 

objekt in/ut och en för aktiviteter, dessa symboler illustreras i Figur 14. Aktiviteterna bör 

benämnas så att det tydligt framgår vad aktivitetens syfte är, till exempel sammanfoga detaljer 

snarare än svetsa. 

 

 
Figur 14: Symboler för delprocess/aktivitet samt objekt in/ut för processkartläggning (Ljungberg & Larsson, 

2001) 

Delprocess/Aktivitetet 
Objekt in/ut 



 

28 

 

 

 

Denna övergripande karta kan sedan kompletteras med mer detaljerad information såsom 

tidsåtgång, lagernivå och behov av resurs eller maskin. 

 

3.5.2 VERKTYG: SPAGETTIDIAGRAM 
Spagettidiagrammet har fått sitt namn efter att det efter färdigställandet ofta till utseendet 

påminner om en skål med kokt spagetti. Medan processkartor och värdeflödeskartor främst syftar 

till att kartlägga aktiviteter fokuserar spagettidiagrammet på produkters, människors eller 

informations fysiska flöde genom fabriken (Flinchbaugh, 2009). Bicheno (2007) menar att 

diagrammet är ett effektivt verktyg för att skapa en bättre layout och den främsta metoden för att 

finna bästa rutten för materialhanteraren. Flinchbaugh (2009) trycker på vikten av att 

kartläggningen sker ute i fabriken och utgår från hur det är, snarare än hur det ska vara.  

 

Vid kartläggningen behövs en penna och en planlösning över fabriken. Diagrammet skapas sedan 

genom att följa det flöde som ska kartläggas samtidigt som streck dras för att illustrera flödets 

fysiska väg. Genom att därefter analysera kartan, bland annat kan den totala transportsträckan 

enkelt beräknas, kan ofördelaktiga layouter och onödiga transporter identifieras.    

3.5.3 VERKTYG: FSLP 
Förkortningen FSLP står för förenklad systematisk lokalplanering och är en arbetsmetod vars 

syfte är att ta fram en layoutplan för ett specifikt område. Verktyget är uppdelat i sex olika steg 

som systematiskt leder fram till en komplett layoutplan. Beskrivningen nedan baserar på Muther 

& Wheeler (1962). 

 

 
Figur 15: Schematisk bild över arbetsgång med FSLP, tagen från Muther & Wheeler (1962) 

 

Figur 15 visar schematiskt hur metoden går till. Det första steget är att identifiera de funktioner 

som ska utföras vid det aktuella området som ska planeras. Närhetsbehovet, en bedömning av hur 

viktigt det är att funktionerna ligger nära varandra, ska därefter listas i en matris. Vid 

bedömningen används en skala som går från Absolut nödvändig (A) via Extra inflytelserik (E), 

Inflytelserik (I), Ordinär närhet (O) till Utan betydelse (U) samt Ej önskvärd (X). Till detta listas 

även orsaken till den önskade närheten. 
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Nästa steg är att fastställa vilka funktionskrav som de olika funktionerna har. Detta innebär bland 

annat att lista om funktionen kräver speciell elförsörjning, ventilation eller om det finns en 

brandrisk förknippad med funktionen. Till detta anges dessutom utrymmeskravet funktionen har, 

både i form av faktiskt utrymme samt arbetsutrymme.   

 

I steg tre används papper och penna för att markera funktioner i form av en cirkel och deras 

närhetsbehov ritas upp med hjälp av streck. Först markeras de viktigaste närhetsbehoven med 

fyra parallella streck. Omarbetning sker successivt för att få ett optimalt relativt förhållande 

mellan de olika funktionerna. På samma vis fylls samtliga funktioner och deras närhetsbehov ner 

på papper, ju viktigare funktion, desto fler sträck. Då ett optimalt förhållande har skapats noteras 

storlekskravet för vardera funktionen på pappret. Resultatet av steg tre är en optimal relativ 

placering av funktionerna i förhållande till varandra. 

  

Det fjärde steget går ut på att nyttja resultatet från steg tre för att skapa förslag på några faktiska 

layouter. Här är det viktigt att layoutförslagen är skalenliga, förslagsvis kan skalan vara 1:100. 

 

Med hjälp av en, eller flera, värderingsmatriser väljs det bästa förslaget ut. Kriterierna som 

används bör ses över noga och skalan är densamma som användes i steg ett, A-O, men här står 

bokstäverna för Absolut perfekt, Effektiv lösning, Intressant lösning, Ordinär lösning, Utan 

betydelse respektive Ej önskvärd . Syftet med värderingsmatrisen är att i största möjliga mån få 

en objektiv bedömning. Bedömningen kan med fördel utföras av fler av varandra oberoende 

parter för att validera att samma resultat fås. 

 

Det sista steget går ut på att detaljutforma den valda layoutlösningen, markera maskiner och 

operationer i detalj och ta hänsyn till bland annat nödutgångar och serviceutrymmen. Modifiera 

lösningen vid behov, det är viktigt att den valda lösningen går att genomföra. 

3.5.4 VERKTYG: 5S 
5S beskrivs av Hiroyuki Hirano i boken 5 Pillars of the Visual Workplace (1995). Här ges en 

kortfattad sammanfattning av vad de olika S:en innebär, med denna bok som grund. De tre första 

stegen är grunden till 5S medan de två sista handlar om att skapa goda förutsättningar för att 

bibehålla ordning. 

 

Sortera innebär att det görs en genomgång av de objekt som finns på arbetsplatsen och allt som 

inte används tas bort. Vissa saker, som exempelvis används sällan, flyttas till lager längre bort. 

Det kan ibland vara svårt att fatta beslut om huruvida ett objekt är nödvändigt eller inte och en 

metod för att reda ut detta är att märka ”osäkra” föremål med en röd markering och sedan ta 

ställning till om de är nödvändiga, om de finns i rimliga kvantiteter samt om de lagras på rätt 

plats. Då detta är gjort kan osäkra objekt placeras i ett särskilt lager för rödmärkta produkter för 

att se om någon har behov av dem. Objekt vars nödvändighet är av mer säker karaktär kan kastas 

bort, säljas, omplaceras alternativt behålla sin plats.  

 

Efter att sorteringen är färdig är det dags att skapa struktur. Detta kan göras exempelvis genom 

att nya lagerlösningar och lämpliga märkningssystem införs för att det skall bli lättare att hitta 

saker samt placera dem på rätt ställe efter användande. Ställning tas även till vad som skall 

förvaras var. Saker som används ofta placeras närmare arbetsstationen än de som används sällan. 
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Vid sorteringen tas även hänsyn till att arbetsplatsen skall vara säker och att det skall vara lätt att 

städa arbetsytor, förvaringsutrymmen och golv.  

 

Städning skall enligt metoden ske varje dag så att saker alltid hålls rena och klara för användning. 

I samband med rengöringen av exempelvis maskiner kommer dessutom en daglig inspektion ”på 

köpet”, och små fel kan åtgärdas innan de stör produktionen. Städningen förbättrar dessutom 

säkerheten då det, exempelvis, är mindre risk att halka på ett rent golv samt lägre risk att skada 

sig om saker finns på bestämda platser och skräp städas undan.  

 

Standardisera är egentligen resultatet av att de första tre stegen utförs på ett adekvat sätt, att de 

blir en del av den dagliga rutinen samt att det finns felsäkerhet, poka-yoke, inbyggd i systemet. 

Ansvariga utses för de aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla ordningen och 5S-arbetet 

skall ingå som en självklarhet i alla arbetares vardag, dessutom skall det ske kontinuerlig 

utvärdering av hur 5S-arbetet fungerar, gärna visuellt presenterat på en plats där alla kan se.  Om 

dessa steg inte följs är det stor risk att arbetsplatsen återgår till sitt gamla tillstånd trots att steg 1-

3 genomförts.  

 

Det sista steget, se till, handlar om att 5S som arbetssätt följs på ett disciplinerat sätt. Det hjälper 

inte att det finns rutiner om de inte följs. För att medarbetare skall bli engagerade krävs att 

ledningen visar sitt stöd samt på ett bra sätt lyckas förmedla varför det är viktigt att jobba med 

5S. Det är viktigt att lyfta fram vilka fördelar det ger respektive person på arbetsplatsen, om inte 

rent praktiskt så eventuellt som någon typ av bonus. Även i detta steg är det bra att visa resultat 

av arbetet visuellt så att var och en kan se att det arbete de lägger ner på 5S faktiskt ger resultat. 
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4 NULÄGESBESKRIVNING  
Borrkronor består förenklat av två huvudkomponenter som kallas för rullar och ben. Ben och 

rullar tillverkas i två separata flöden som går samman vid en manuell montering. Författarna 

påbörjade denna studie genom att bekanta sig med monteringsprocessen genom att delta i- och 

observera monteringen. Data som presenteras nedan baseras på författarnas observationer och 

erfarenheter samt samtal med operatörer och andra personer involverade i aktiviteter som sker i 

samband med monteringen. 

 
Figur 16: Chargerrulle i genomskärning 

 

 
Figur 17: Open-air-rulle i genomskärning 

 

Det finns tre huvudtyper av borrkronor för borrning av spränghål; Pilot, Charger (Figur 16) och 

Open-Air (Figur 17). Pilotkronan är äldst och har den lägsta efterfrågan av de tre. Open-Air är i 

dagsläget den krona som produceras mest, men premiumprodukten Charger blir allt vanligare.  

4.1 MONTERINGSLAYOUTEN 
Idag sker monteringen vid två bänkar som är uppställda som ett ”L”, detta skapar mycket 

utrymme för att lasta upp ben och rullar vid bänkarna. Fixturer och verktyg är placerade bakom 

ryggen på montören vilket innebär att det krävs en vridning för att placera ben och rullar på 

avsedd plats. Monteringsdetaljerna förvaras utspritt längs väggarna i anslutning till monteringen. 

Tvättmaskinen för Chargerben och -rullar ligger på andra sidan av fabrikshallen.  

 

 
Figur 18: Utklipp från nuvarande fabrikslayout med aktuellt (nedre) och framtida (övre) monteringsområde 

markerat, en större bild finns i Bilaga A 
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I Figur 18 är det nya monteringsområdet och det framtida rödmarkerade. På sikt kommer även el-

centralen (kvadratiskt område mellan de båda markerade områdena i figuren) att flyttas vilket 

frigör ytterligare yta. Tvättmaskinen (högst upp till höger i det övre markerade området) är svår 

att flytta och kommer därför primärt att betraktas som ett fast objekt. Det nya monteringsområdet 

kommer således att ha mindre utrymme till förfogande än det gamla, då tvättmaskinen tar upp en 

del av den nya ytan. 

4.2 MONTERINGSPROCESSEN  
Monteringsprocessen påbörjas genom att en arbetsorder skrivs ut med hjälp av en dator. Denna 

arbetsorder innehåller information om vilken typ av produkt som ska tillverkas i vilken kvantitet 

samt vilka monteringsdetaljer som ingår i produkten. Centralt i fabriken står en planeringstavla 

där varje order finns utmärkt med en magnet som talar om var i fabriken de ingående benen och 

rullarna befinner sig. När montören kontrollerat att både ben och rullar är klara för montering är 

det dennes uppgift att se till att magneten flyttas till korrekt plats på tavlan.  

 

Lagerhyllor med ben respektive rullar finns i anslutning till monteringen och på dessa finns 

hyllbeteckningar för att det ska vara lättare att hitta de olika artiklarna. I nuläget används dock 

inte dessa beteckningar och montörerna måste således hitta ingående delar till aktuell arbetsorder 

genom att leta efter den pall som är märkt med samma nummer som arbetsordern. Det finns idag 

inget system för att komponenter som används ofta ligger närmare arbetsstationerna. 

 

Då ben och rullar har lokaliserats och hämtats, med truck, samlas de detaljer som behövs för den 

specifika kronan ihop och placeras vid monteringsbänken. Chargerdetaljer levereras 

enstycksförpackade i påsar som ligger i kartonger med blandade batchnummer och dessa måste 

således sorteras och kittas innan monteringen kan påbörjas.   

 

Den allt vanligare premiumkronan, Charger, ställer stora krav på att smuts och dylikt inte 

förekommer vid monteringen, varför ingående ben och rullar tvättas innan de monteras. De lyfts 

innan tvättningen över till en form med plats för nio ben och nio rullar, vilket innebär att den 

maximala tvättkapaciteten i dagsläget är begränsad till tre borrkronor per tvätt (20 min). Till 

benen finns lyftverktyg men rullarna, som väger upp till 32kg, måste lyftas för hand. Formen är 

hög och går ej att sänka, denna utformning leder till många tunga lyft med stor hävarm. Efter 

tvättningen lyfts ben och rullar till en vagn för att därefter transporteras till monteringsbänken. 

 

Vid monteringsstationen lyfts ben och rullar upp på monteringsbänken, även här saknas 

lyftverktyg för rullarna. Open Air lyfts sedan till en fixtur där ben och rulle monteras ihop. Vid 

denna montering måste samtliga cylinderrullar placeras för hand i cylinderbanorna, detsamma 

gäller för Pilot.  Innan Charger- och Pilotben lyfts till fixturen tätas de för att undvika att det 

kommer in skräp i samband med svetsningen. På Charger skruvas ventiler på manuellt med en 

insexnyckel, vilket tar lång tid samt sliter på montörens handleder. Pilotbenen tätas med en 

kopparplatta, som fästs med en låsring, samt en kopparplugg. Kopparplattan och pluggen tas bort 

efter att kronan färdigsvetsas och dessa delar återanvänds sedan av monteringen. 

Kopparbrickorna varierar något i mått, inom de olika storlekarna, och montören måste ibland 

prova flera olika brickor för att hitta en som fungerar till aktuellt ben. Väl vid fixturen måste 
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samtliga kulor i kulbanan matas i för hand samt knackas ner i kulbanan med ett verktyg. För att 

få ner kulorna måste ibland rullen snurras manuellt, vilket är trögt på både Charger och Pilot.  

 

Varje ben monteras på ovanstående beskrivet vis ihop med en rulle som därefter lyfts till en 

svetsfixtur där tre sådana ”ben-rullar” punktsvetsas samman till en borrkrona. Borrkronan lyfts 

sedan ner i en pall som slutligen transporteras vidare till färdigsvetsning då den är full alternativt 

då aktuell arbetsorder är färdigmonterad. 

 

Den ovanstående processen sammanfattas nedan i en processkarta för montering av Charger 

(Figur 19). Kartläggningen har skett i enlighet med den metod som är beskriven i sektion 3.5.1. 

De aktiviteter som är rödmarkerade har identifierats som icke värdeskapande, de gula som 

nödvändiga, men inte värdeskapande i sig, och de gröna som värdeskapande
2
. 

 

 
Figur 19: Processkarta över monteringsprocessen, för en version med högre upplösning hänvisas till Bilaga B 

 

Av totalt 22 aktiviteter är 15 icke värdeskapande (68 %), och utgörs främst av lyft, transporter 

och förberedelser. 5 av 22 (23 %) är icke värdeskapande men nödvändiga, exempelvis flytten av 

tavellappen. Aktiviteten skapar inget direkt värde, men det finns ett internt intresse av att kunna 

följa produkterna. Slutligen är det två av aktiviteterna (9 %) som bidrar till att produkten blir 

                                                

 
2 Vilka aktiviteter som är värdeskapande, icke värdeskapande respektive icke värdeskapande men nödvändiga finns 

även att läsa i tabell 6. 



 

34 

 

 

färdigställd och därmed skapar värde. Den övre delen av processkartan är de aktiviteter som 

utgör ställtiden för monteringen medan den nedre delen främst utgör själva monteringen.   

 

Ett stickprov av den tidsåtgång som krävdes för de olika aktiviteterna har tagits. Dessa ska 

betraktas som just ett stickprov och är inte generaliserbara, men kommer att användas som en 

grund för utvärdering och analys. 
Tabell 6: Aktivitetslista med tidsåtgång 

  
NR AKTIVITET KLASSIFICERING HJÄLPMEDEL 

ANTAL 
KRONOR MIN 

MIN 
/KRONA 

S
T

Ä
L

L
T

ID
S

A
K

T
IV

IT
E

T
E

R
 

1 Hämta arbetsorder Ej värdeskapande Dator 
 

3,0 0,3 

2 Flytta tavellapp Nödvändig  
 

3,0 0,3 
3 Hämta detaljer och dokumentera Ej värdeskapande Vagn 9st 31,0 3,4 
4 Lokalisera ben Ej värdeskapande  9st 1,0 0,1 
5 Lokalisera rullar Ej värdeskapande  9st 1,0 0,1 
6 Hämta ben Ej värdeskapande Truck 9st 4,0 0,4 
7 Hämta rullar Ej värdeskapande Truck 9st 4,0 0,4 
8 Frakta ben och rullar till tvätt Ej värdeskapande Vagn 9st 2,0 0,2 
9 Ladda tvätt Ej värdeskapande  9st 27,0 3,0 

10 Tvätta ben och rullar Nödvändig Tvättmaskin (parallellt med montering) 9st 60,0 6,7 
11 Ladda ur tvätt Ej värdeskapande  9st 21,0 2,3 
12 Frakta ben och rullar till bänk Ej värdeskapande Vagn 9st 3,0 0,3 
13 Placera ben och rullar på bänk Ej värdeskapande Eventuellt lyftverktyg 9st 10,5 1,2 

        Totalt 170,5 
 

M
O

N
T

E
R

IN
G

SA
K

T
IV

IT
E

T
E

R
 14 Förbered ben Nödvändig   3st 8,0 2,7 

15 Dokumentera batchnummer Ej värdeskapande  3st 2,0 0,7 

16 Placera ben i fixtur Ej värdeskapande Eventuellt lyftverktyg 1/3st 0,3 1,0 
17 Flytta rulle Ej värdeskapande  1/3st 0,3 1,0 
18 Förbered sammanfogning Värdeskapande  1/3st 2,3 7,0 
19 Sammanfoga ben och rullar Värdeskapande  1/3st 1,0 3,0 
20 Flytta benrulle Ej värdeskapande Eventuellt lyftverktyg 1/3st 0,3 1,0 
21 Trycka ihop 3ben-rullar Nödvändig Fixtur 1st 1,0 1,0 
22 Funktionstest Ej värdeskapande  1st 0,3 0,3 
23 Sammanfoga benrullar Nödvändig Svets 1st 2,3 2,3 

24 Flytta krona Ej värdeskapande Lyftverktyg 1st 0,3 0,3 
25 transport till kund Ej värdeskapande Vagn 9st 1,0 0,1 

          Totalt   20,4 

 

Från aktivitetslistan (Tabell 6) ser vi att en typisk ställtid har en nettoarbetstid (fram till och med 

placera ben och rullar på bänk) på 170,5 minuter, detta tar ej hänsyn till att vissa aktiviteter kan 

ske parallellt. Dessa tider förutsätter att inget avbrott har skett under ställningen. Då författarna 

deltog vid monteringen var det emellertid vanligt att störningar i form av saknade verktyg, 

felplacerade ben och dylikt skedde vilket bidrog till att förlänga somliga tider ytterligare, vidare 

är tiden den faktiska arbetstiden och tar inte hänsyn till raster eller andra avbrott. Monteringstiden 

för en krona är 20,4 minuter eller 3 kronor per timme, detta är den takt som eftersträvas, vilket 

betyder att det i dagsläget inte finns något utrymme för ställtid.  

 

  



 

35 

 

 

Processkartläggningen har kompletterats med ett spagettidiagram (Figur 19) där en erfaren 

montör har observerats under ställningen inför en ny arbetsorder. En större version av 

spagettidiagrammet finns i Bilaga C. 

 
Figur 20: Spagettidiagram över ställningen för montering av Charger, en större bild finns i Bilaga C 

 

Sträckan mellan Chargertvätten och monteringsområdet tillryggaläggs många gånger, detta beror 

till stor del på att endast tre kronor kan tvättas åt gången. Rosa streck (mörka) symboliserar 

montörens gångväg medan de orangea (ljusa) strecken betyder att montören körde en truck. 

Trucken hämtas i hallen bredvid, vilket alltså är utanför området.  
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5 FRAMTAGNING AV LAYOUTFÖRSLAG  
Här följer en presentation av resultatet från arbetet med FSLP. Resultatet bygger på 

beskrivningen i kapitel 3.5.3. 

5.1 NÄRHETSVÄRDERING 
Utifrån processkartan listades de aktiviteter som utfördes i samband med monteringen, till dessa 

aktiviteter identifierades platser (somliga aktiviteter utförs på samma plats). Därefter värderades 

de olika aktiviteternas behov av närhet till varandra, i detta steg identifierades åtta A samband, 

fem E+ samband, tio E samband, fjorton I samband och tio O samband samt en icke önskvärd 

närhet (X). Tillsammans med värderingen presenteras, i sambandsmatrisen nedan (Figur 21), 

orsaken till det önskade sambandet, som i detta fall framförallt var minska gångavstånd, minska 

transporter och ergonomi. Dessa orsaker är på många sätt jämförbara med någon form av slöseri 

inom Lean.  

 

 
Figur 21: Närhetsvärderingsmatris, en läsbar version finns i Bilaga D 

 

En större version av matrisen ovan finns presenterad i Bilaga D. Många av de viktiga A-

sambanden hör till lyftanordningen, kolumn 18. Vidare kräver svetsfixturen ventilation i 

samband med att svetsning sker. Både lyftanordningen och ventilationen är emellertid 

takmonterade och befinner sig ovanför övrig inredning. Andra viktiga A samband är närhet 

mellan förbered sammanfogningen (monteringsbänken) och sammanfoga ben-rulle 

(monteringsfixturen). Vissa viktiga närheter, exempelvis placera i svetsfixtur (11) och 

punktsvetsa krona (12) är aktiviteter som utförs på samma plats vilket innebär att närheten per 

automatik redan är uppfylld. Andra viktiga (E+) närheter identifierades bland annat mellan tvätta 

ben och rullar och förbered ben samt mellan förbered sammanfogningen och sammanfoga ben-

rulle.  

 

Många samband är identifierade som ”utan betydelse” (U), detta innebär att aktiviteten som 

sådan inte har något egentligen samband med den andra aktiviteten eftersom vissa moment måste 

utföras däremellan; exempelvis sekvensen A-B-C. A måste utföras innan B och B måste utföras 
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innan C. Det finns därmed en önskad närhet mellan AB och BC men endast indirekt mellan AC, 

denna klassas alltså som utan betydelse för att hålla ner komplexiteten  

5.2 FUNKTIONSKRAV 
Funktionskraven presenteras i Tabell 7. Fastställandet av dimensioner skedde med hjälp av en 

tumstock, frågetecken har satts där det saknas dimensioner, detta främst för att ny utrustning är en 

viktig del av layoutplaneringen. 

 
Tabell 7: Funktionskrav 

 

Den takmonterade lyftanordningen (10x5,5m) är en viktig begränsning. Det är viktigt att 

anordningen kan användas utan problem vid båda monteringsstationerna samt vid tvätten. 

Tvätten kräver serviceutrymme på bägge sidor och tar upp 16 kvadratmeter plus en arbetsyta 

framför. Ett önskemål från montörerna är att ha en egen dator att skriva ut arbetsorder från.  

 

Monteringsborden sägs vara anpassade för att få plats med 12 stycken ben och rullar från någon 

av de största modellerna, men mer troligt är emellertid att 3,6 är en multipel av tre EURO-pallar.   
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VÄRDERINGSSKALA 
 A = 4 = Absolut nödvändig  
 E = 3 = Extra inflytelserik  

 I = 2 = Inflytelserik  
 O = 1 = Ordinärt behov  
 U = 0 = Utan betydelse  

 - = Ej erforderligt  

 

FUNKTION (PLATS) m m2 m2 

1. Skriva ut arbetsorder (dator) - 1 - - O - - - 

2. Gå till tavlan (Tavlan) - - - - - - - - 

3. Hämta ben och rullar (Lager) 2x(6x1,20) 14 38 - - - - A 

4. Tvätta ben och rullar (Tvätt) 4x4 16 20 - A - - A 

5. Hämta kulor/rullar/låspinnar (detaljlager) ? ? - - - - - - 

6. Hämta specialdetaljer (Detaljlager) ? ? - - - - - - 

7. Förbered kit (Arbetsyta) 1,2x0,8 0,96 - - - - - - 

8. Förbered ben (Monteringsbänk) 0,8x3,6 2,88  A - - - A 

9. Förbered sammanfogningen (Monteringsbänk) 0,8x3,6 2,88 - - - - - A 

10. Sammanfoga ben-rulle (Fixtur) d0,65 0,33 - - - - - A 

11. Placera i svetsfixtur (Svetsfixtur) 0,70x0,45 0,32 - - - - - A 

12. Punktsvetsa krona (Svetsfixtur) 0,70x0,45 0,32 - - O E A - 

13. Placera i flyttverktyg (pall) 80x120 0,96 - - - - - A 

14. Svetsventilation* - - - - O - - - 

15. Verktygstavla (allmäna verktyg) 1,50x0,20 0,3 - - - - - - 

16. Kulramar (Förvaringsplats) 1,50x0,20 0,3 - - - - - - 

17. Lyftverktyg (Förvaringsplats) 1,50x0,20 0,3 - - - - - - 

18. Lyftanordning (takmonterad) 5,5x10 108 - - O - - - 

19. Skyddsutrustningsförråd 2,05x0,55 1,13 - - - - - - 

20. Truck/pallstaplare (Parkering) ? ? - - - - - - 
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5.3 OPTIMAL RELATIV LAYOUT 
Arbetet med att finna en optimal lösning skedde iterativt med papper och penna, under arbetet 

konstaterades att två arbetsstationer innebär att vissa funktioner existerar två gånger. Resultatet 

från arbetet har förts över digitalt i Figur 22 nedan, i Tabell 8 listas funktionerna. 

 

 
Figur 22: Optimal relativ placering av funktioner 

 
Tabell 8: Funktioner vid montering 

FUNKTIONER 
1 Skriva ut arbetsorder (dator) 12 Punktsvetsa krona (svetsfixtur) 

2 Gå till tavlan (tavlan) 13 Placera i flyttverktyg (pall) 

3 Hämta ben och rullar (lager) 14 Svetsventilation 

4 Tvätta ben och rullar (tvätt) 15  Verktygstavla (allmänna verktyg) 

5 Hämta kulor/rullar/låspinnar (detaljlager) 16  Kulramar (förvaringsplats) 

6 Hämta specialdetaljer (detaljlager) 17  Lyftverktyg (förvaringsplats) 

7 Förbered kit (arbetsyta) 18 Lyftanordning (takmonterad) 

8 Förbered ben (monteringsbänk) 19 Skyddsutrustningsförråd 

9 Förbered sammanfogningen (monteringsbänk) 20 Truck/pallstaplare (parkering) 

10 Sammanfoga ben-rulle (fixtur) 21 Tomma pallar 

11 Placera i svetsfixtur (svetsfixtur) 

 

Linjerna i figuren representerar önskade närheter, ju högre värderade desto tjockare linjer. De 

röda cirklarna har ett starkt närhetsbehov med lyftanordningen som befinner sig ovanför 

monteringsområdet. Funktion 4, tvätten, är placerad vid en vägg och är svårflyttad.  
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5.4 KONCEPTPRESENTATION 
Från den optimala relativa placeringen av funktionerna skapades fyra layoutförslag. Dessa är 

uppbyggda av ett antal symboler som presenteras i Figur 23 nedan, i den tillhörande tabellen 

(Tabell 9) finns en symbolförteckning. 
 

 
Figur 23: Symboler använda i layoutpresentation 

 
Tabell 9: Symbolförteckning för Figur 23 

SYMBOLFÖRTECKNING 
1 Svets 11 El-central 

2 Verktygstavla 12 Vagn med färdigmonterade kronor 

3 Svetsfixtur 13 Pallstaplare och tomma pallar 

4 Datorarbetsplats 14 KÖ: Charger (rullar och ben) 

5 Skyddsutrustningsskåp 15 KÖ: Övriga (rullar och ben) 

6 Frekvent använda monteringsdetaljer 16 Område för svets och svetsutrustning 

7 Monteringsbänk och fixtur 17 Övriga monteringsdetaljer (med/utan dörr) 

8 Kort pallställ 18 Chargertvätt 

9 Pallställ 19 Takmonterat lyftverktyg 

10 FIFU-lager   

 

I samtliga konceptförslag representerar varje ruta 50 centimeter. Tvättmaskinen samt de stora 

pallställen har samma placering i alla koncept. Hänsyn har tagits till att brandutrymningsvägar 

skall hållas fria samt att det krävs tre meter fri yta framför pallställen för att möjliggöra åtkomst 

med truck.  
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I Tabell 10 presenteras fyra olika koncept som bygger på symbolerna ovan. 

 
Tabell 10: Layoutförslag A till D 

  LAYOUTFÖRSLAG 

Parallella bänkar, vriden lyftanordning (A) Parallella bänkar (B) 

  

L-formation (C)  Parallellt vridna bänkar (D) 
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Koncept A bygger till stor del på den optimala relativa placeringen som identifierades i avsnitt 

5.3. Två monteringsbänkar är placerade parallellt med kortsidorna mot tvättmaskinen. 

Förflyttning av rullar och ben sker direkt från tvättmaskinen till en bänk med ett rullband (jämför 

butiksband). Själva monteringen sker i slutet av monteringsbänken. Detaljlagret är placerat vid 

el-centralen (som på sikt är tänkt att flyttas), bredvid detaljlagret finns utrymme för ett först-in-

först-ut (FIFU) flow rack där lådor (primärt för Chargerdetaljer) kan lastas in bakifrån och tas ut 

från framsidan. Längs väggen finns utrymme för en eller två mindre ställage, där ouppackade 

lådor med cylinderrullar och kulor kan förvaras. Ett skåp för skyddsutrustning samt en arbetsplats 

med PC finns placerade längs den vänstra väggen. 

 

I Koncept B har bänkarna flyttas närmare varandra och den takmonterade lyften har vridits 90 

grader. Monteringsdetaljer förvaras nedanför bänkarna och ett FIFU rack är placerat bakom el-

centralen. Eftersom bänkarna är placerade intill varandra krävs det en rullbandslösning för 

bänken närmast nödutgången för att det ska vara möjligt att lasta upp ben och rullar. Båda 

bänkarna står med kortsidan mot Chargertvätten vilket innebär att det är likvärdiga vad gäller 

montering av Chargerkronor.  

 

I det tredje konceptet, C, har L-formationen flyttats ner mot tvätten. En av bänkarna står närmare 

Chargertvätten och är tänkt att primärt nyttjas för monteringen av Charger. Långsidorna på båda 

bänkarna är enkla att komma åt och monteringsmiljön är bekant sedan tidigare. Två köer, en för 

Chargerben och –rullar samt en för övriga ben och rullar, har planerats i anslutning till 

monteringsområdena. Eftersom området under lyftverktyget är lika stort som tidigare, men nu 

även ska täcka delar av Chargertvätten, krävs att monteringsområdena ligger inom en mindre yta 

än innan flytten.  

 

Arbetet med att skapa en optimal relativ placering (avsnitt 5.3) tyder på att någon form av 

symmetri är att föredra. I koncept D har symmetrin med parallella monteringsbänkar utnyttjas 

men bänkarna har vridits 90 grader. Montörerna arbetar rygg mot rygg och området mellan 

montörerna utnyttjas till verktygsförvaring. Detaljlagret för frekvent använda detaljer är placerat 

mycket nära montörerna mellan arbetsstationerna. Två köer, en för Charger och en för övriga, 

står längs truckgången till höger i bilden. Svetsfixturen och vagnen med färdigmonterade kronor 

står i bägge monteringsområdena till höger i bilden. Precis som i de tidigare koncepten finns PC-

arbetsplats och förvaringsskåp markerade.  
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5.5 KONCEPTVÄRDERING 
De framtagna koncepten har värderats med hjälp av en värderingsmatris (Tabell 11). Bland de 

viktigaste värderingsfaktorerna finns låg investeringskostnad, tillräckligt utrymme för förvaring, 

ergonomi, arbetsmiljö samt få transporter och lyft. Dessa faktorer och andra har givits en vikt 

baserat på deras betydelse relativt varandra. Ett FIFU system för Chargerdetaljer är exempelvis 

något viktigare än ett liknande förvaringssystem för övriga detaljer, då de tidigare har ett bäst 

före datum och ett högt behov av spårbarhet. Bedömningen av vikterna är subjektiv men hänsyn 

har tagits både till befintlig teori och till åsikter som framkommit vid intervjuer och 

observationer. 

 
Tabell 11: Värderingsschema 

VÄRDERINGSSCHEMA  
PROJEKT  DATUM  NR 
Optimering av monteringsflöde  2011-01-18 2 

SYFTE  FAKTORVÄGNING   
Värdering av layoutförslag  Joakim och Johanna 

VÄRDERING BERÄKNING  
Joakim och Johanna Joakim och Johanna 

ALTERNATIV  VÄRDERINGSSKALA  
A: Parallella bänkar  A = 4 = Absolut perfekt  
B: Parallella bänkar, vriden lyftanordning  E = 3 = Effektiv lösning  
C: L-formation  I = 2 = Intressant lösning  
D: Parallellt vridnabänkar  O = 1 = Ordinär lösning  

U = 0 = Utan betydelse  
X = - = Ej önskvärd  

VÄRDERINGSFAKTOR  VIKT 
VÄRDERING/POÄNG  

A B C D 

Få lyftmoment 7 
E E O O 

21 21 7 7 

Få transporter 7 
O O E E 

7 7 21 21 

Korta gångsträckor 5 
O I U E 

5 10 0 15 

Ombyggnation/installation 3 
U E E O 

0 9 9 1 

 Ergonomi 8 
X O O E 

-8 8 8 24 

 Flöde 6 
O O U E 

6 6 0 18 

Tillräckligt med förvaringsutrymme 10 
E E E E 

30 30 30 30 

 Fri truckväg  5 
E E E E 

15 15 15 15 

Öppen planlösning 5 
U U I U 

0 0 10 0 

FIFU övriga detaljer (Kulor, cylinderrullar) 4 
O O O O 

4 4 4 4 

FIFU för Charger 7 
E E E E 

21 21 21 21 

Låg investeringskostnad 10 
I I I O 

20 20 20 10 

Arbetsmiljö  7 
O X O O 

7 -7 7 7 

TOTAL SUMMA    128 144 152 173 
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Koncept D, parallellt vridna bänkar, har den högsta totalsumman av de fyra layoutförslagen, 

vilket till stor del beror på ett bra flöde, god ergonomi och korta gångsträckor. Förslag A tappar 

mycket poäng på att taklyften inte täcker hela området och koncept B har en oacceptabel 

arbetsmiljö där montörerna svetsar för nära varandra och den ena bänken blir mycket svårlastad. 

Koncept C, faller på ett dåligt flöde där framförallt färdigmonterade kronor från bänken närmast 

tvättmaskinen måste transporteras runt hela monteringsområdet för att levereras till nästa 

produktionssteg. Dessutom bidrar utrymmesbristen mellan monteringsbänkarna till att 

gångsträckorna blir långa. 

 

Slutsatserna från värderingsmatrisen ovan är att koncept D, parallella bänkar, är att föredra 

framför en flytt av det gamla systemet med en L-formation (C) och de två nya layoutförslagen A 

och B. För att till fullo nyttja fördelarna med koncept D krävs emellertid en del nyinvesteringar i 

form av bland annat nya förvaringshyllor, monteringsbänk med band samt ett FIFU-rack.  

5.5.1 PRESENTATION AV LÖSNINGSFÖRSLAG 
För att validera resultatet från konceptvärderingen hölls ett möte med majoriteten av montörer 

och de bägge produktionsledarna samt produktionschef. Vid mötet presenterades koncepten och 

arbetsmetoden, för och nackdelar lyftes fram för de olika monteringslayouterna och med hjälp av 

montörerna togs ett konsensusbeslut om att jobba vidare med huvudkoncept D, vridna parallella 

monteringsbänkar.  

5.6 DETALJPLANERING OCH REKOMMENDATIONER 
Från konceptutvärderingen och även bekräftat från montörer och övriga intressenter vid ett 

konceptpresentationsmöte (se avsnitt 5.5.1), beslutades att koncept D – vridna parallella bänkar – 

skulle arbetas vidare med. Detta avsnitt kommer att diskutera detaljutformningen av 

arbetsstationerna och utnyttja teoriavsnittet som stöd vid resonemang. Dessutom kommer det 

valda konceptet att jämföras med nuläget. 

5.6.1 MONTERINGSBÄNKAR 
I den klassiska layouten för monteringsstationerna står monteringsfixturen bakom montören, 

detta innebär att montören måste lyfta rulle och eventuellt ben med en mindre lämplig vridning 

(se avsnitt 2.3). Om arbetsstationen istället utformats rakt, fixturen placerad vid sidan av 

monteringsbänken istället för bakom, kan vridningen undvikas. En sådan lösning kräver dock att 

materialet matas mot montören med hjälp av exempelvis en bandtransportör (Figur 24). Bandet 

kan kontrolleras, antingen automatiskt eller manuellt, till exempel med hjälp av en fotpedal. 

Transportören underlättar dessutom då materialet lastas upp på monteringsbänken från 

exempelvis tvättmaskinen, nettoresultatet blir färre och mindre skadliga lyft. En höj och sänkbar 

bandtransportör rekommenderas, alternativt höj och sänkbart golv. 
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Figur 24 Exempel på bandtransportör 

 

En annan lösning är att höjden på bandtransportören sätts enligt resonemanget 26 % kvinnor och 

74 % män i åldrarna 25-64 år, efter ett medelvärde (se avsnitt 2.5.3). I och med att arbetet som 

sker är av något tyngre karaktär bör, enligt arbetsmiljöverkets rekommendationer, arbetshöjden 

vara något lägre än armbågshöjd (vilket antas vara ungefär likvärdigt med midjehöjd). I detta fall 

uppskattas 10 cm under midjehöjd som lämplig arbetshöjd och enligt den tabell som presenteras i 

avsnitt 2.5.3 skulle detta innebära en lämplig höjd på 1,0 m. 

 

Om bandtransportören har en fast höjd bör den alltså ligga nära 1,0 m. För att själva 

monteringsarbetet, i bänkens slut, skall kunna ske under mer ergonomiska förhållanden kan sista 

delen av arbetsytan utgöras av ett höj och sänkbart arbetsbord med anpassade verktygstavlor, se 

exempel Figur 25. 

 

 
Figur 25 Exempel på höj och sänkbara arbetsbord och tillhörande verktygstavlor 

5.6.2 MATERIALHANTERING 
För vissa av Chargerdetaljerna finns det ett ”bäst-före-datum”, idag finns det inget system för att 

det äldsta materialet används först. När det gäller de övriga monteringsdetaljerna, kulor och 

rullar, förvaras dessa i pallställ tillsammans med ben och rullar. Dessa monteringsdetaljer bör 

förvaras separat i ett FIFU-rack (Figur 26). En sådan förvaring samlar alla detaljer vid ett och 

samma ställe och ser till att äldst material förbrukas först. Lagret synliggörs och i enlighet med 

resonemanget från 2.5.2 nyttjas ett djupare ställage, vilket innebär kortare gångsträckor för 

materialhanteraren.  
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Figur 26 Exempel på FIFU-rack (GBD.se) 

 

Metoden för att hantera material är idag en blandning av kitting och line stocking (2.5.1). Detta är 

i sig inte något problem, däremot ligger många av materialhanteringsuppgifterna idag hos 

montörerna. Inom Lean förespråkas att samla många icke värdeskapande aktiviteterna hos en 

materialhanterare istället för att sprida ut dessa hos montörer och operatörer. Färdigförberedda kit 

hade reducerat ställtiderna för Charger ytterligare, då sortering och förberedning av detaljer idag 

är tidskrävande, ickevärdeskapande, moment.  

 

Förvaringen av övriga monteringsdetaljer bör även de övervägas att flyttas från klassisk 

hyllförvaring till modernare lösningar. Industribyråer med utdragbara hyllplan som klarar av upp 

mot 150 kg möjliggör mer förvaring på en optimal höjd (Figur 27). De största fördelarna blir att 

fler detaljer kan förvaras i området för den gyllene zonen (se avsnitt 2.5.3) och att fler detaljer 

kan förvaras närmare monteringsområdet. Nackdelarna är att färre detaljer syns vid 

monteringsstationen (vilket är viktigt vid line stocking enligt avsnitt 2.5.1) och att 

monteringsdetaljerna till viss mån göms undan och kan bli svårare att lokalisera för en mindre 

erfaren montör. Om en sådan lösning väljs är det viktigt att lådor märks upp tydligt för att 

underlätta för montörerna då de ska hitta detaljer. Denna motsägelse bör utredas vidare i framtida 

forskning. 

 
Figur 27 Exempel på industribyrå för förvaring av detaljer 

5.6.3 KÖ FÖR INGÅENDE MATERIAL 
I det nya monteringsområdet kommer golvet att målas om. Detta bidrar till att arbetsplatsen 

känns ren och ljus vilket är viktigt ur arbetsmiljösynpunkt. Ingående material, i form av pallar för 

rullar och ben, bör förvaras i direkt anslutning till monteringen. Ett område bör markeras på 

golvet där dessa pallar ska stå. Detta blir början till ett mer dragande system, en form av kanban. 
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Ett tomt område signalerar till de interna leverantörerna att monteringsstationerna behöver 

ingående material.   

5.6.4 STÄDA 
I samband med flytten bör en ordentlig genomgång ske av verktyg och övrig utrustning. Avsnittet 

5S (3.5.4) beskriver tillvägagångssättet. En tydlig struktur där detaljers platser är tydligt 

uppmärkta kommer inte bara att underlätta för de mindre erfarna montörerna, utan även bespara 

mer erfarna montörer problem med verktyg och utrustning som hamnat på fel plats. 

 

Istället för hyllor, som enkelt samlar skräp, föreslår författarna användning av verktygstavlor där 

lådor kan hängas upp. Detta tar dessutom mindre plats än klassiska hyllor. 

5.6.5 ELFÖRSÖRJNING 
Genom att placera arbetsstationerna parallellt räcker det med elförsörjning från en kabelstege 

som går mellan de båda stationerna.  

5.6.6 PALLSTÄLL  
I dagsläget finns det inget direkt system för var i pallstället olika artiklar placeras, vilket ibland 

leder till svårigheter att lokalisera det material som skall användas. Ett enkelt sätt att komma till 

rätta med detta problem vore att nyttja den tavla som redan idag används för att berätta var i 

produktionen en viss order befinner sig. I nuläget placeras pallen i pallstället och sedan flyttas 

lappen för att visa att ordern finns i lager. Om denna rutin kompletteras med att personen som 

ställer in pallen i pallstället gör en notering på lappen om vilken pallplats ordern har placerats på 

kommer detta att underlätta när pallen sedan skall lokaliseras. 

5.6.7 PALLSTAPLARE 
Målet bör vara att arbeta med ett dragande flöde, där markerade områden på golvet skickar en 

signal om att det finns ett behov av material. Innan detta är fullt fungerande är det lämpligt att 

investera i en pallstaplare dedikerad till monteringen för att undvika onödiga transporter och 

gångsträckor i samband med truckbehovet. En pallstaplare (Figur 28) anses mer lämpad för 

inomhus bruk än en truck samt anses uppfylla det aktuella behovet. 

 

 
Figur 28: Exempel på pallstaplare 
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6 RESULTAT 
I detta avsnitt sker en kortfattad presentation av studiens resultat gällande klassificering av 

aktiviteter, layoutförslag, potentiell tidsbesparing och, slutligen, en generell modell för 

layoututveckling med fokus på Lean och ergonomi.  

6.1 NULÄGESANALYS 
Genom en processkartläggning konstaterades att 15 aktiviteter av totalt 22 ej skapar något värde. 

Dessa aktiviteter utgörs främst av lyft, transporter och förberedelser. Fem av de 22 aktiviteterna 

är ej värdeskapande i sig men i dagsläget nödvändiga, vilket leder till att endast två av 22 

aktiviteter är direkt värdeskapande. Tidsmässigt är cirka 50 % av monteringsaktiviteterna 

värdeskapande. När det gäller ställtiden är ingen aktivitet värdeskapande och 63 % av 

tidsåtgången kan räknas som rent slöseri. Se Bilaga E för aktivitetslistan kompletterad med 

tidsåtgång. 

6.2 LAYOUTFÖRSLAG 
Ett layoutförslag har tagits fram där fokus legat på Lean och ergonomi. I avsnitt 5.6 beskrivs 

konceptets detaljplanering och i avsnitt 6.3 beräknas konceptets förbättringspotential. 

 

 
Figur 29: Föreslaget koncept 

 

I det föreslagna konceptet nyttjas symmetrin med parallella monteringsbänkar, som framkom 

som optimal vid layoutframtagningen. Montörerna arbetar rygg mot rygg och området mellan 

montörerna utnyttjas till verktygsförvaring. Detaljlagret för frekvent använda detaljer är placerat 

mycket nära montörerna mellan arbetsstationerna. Två Kanbanköer, en för Charger och en för 

övriga borrkronor, står längs truckgången till höger i Figur 29. Svetsfixturen och vagnen med 

färdigmonterade kronor står till höger i bilden. Med hjälp av rullbänkar möjliggörs ett rakare 

flöde där montören inte behöver vrida sig i samband med lyft av rullar och ben till 

monteringsfixtur, vilket skapar bättre ergonomiska förutsättningar. Det föreslagna detaljlagret gör 

det möjligt att placera tunga och frekvent använda detaljer på en mer optimal höjd, vilket 

ytterligare bidrar till en mer ergonomisk arbetsmiljö. För närmare beskrivning av konceptet och 

tillvägagångssättet se avsnitt 5. 
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6.3 FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL 
Utifrån det nya konceptförslaget och tillhörande detaljplanering har uppskattningar gjorts på hur 

stora besparingar som kan göras med den nya modellen, gällande gång- och trucksträcka samt 

tidsbesparingar beroende på minskad förekomst av slöseri. Vad gäller gångsträckan har en 

uppskattning gjorts av avstånden i det ursprungliga spagettidiagrammet (Bilaga C) för att bedöma 

nuläget. En uppskattning av ungefärliga avstånd med det nya konceptet har sedan gjorts på 

liknande sätt, i Bilaga E finns de uppskattade tiderna för de aktiviteter som skulle ingå i den nya 

layouten. Den totala besparingen i sträcka uppskattas till 158 gångmeter respektive 126 

truckmeter och den totala tidsbesparingen för ställaktiviteterna uppskattas till 50 minuter för en 

batch på nio borrkronor. Dessa förbättringar förutsätter implementering av samtliga förslag från 

kapitel 5.6, såsom kitting och Kanbankö. Andelen rent slöseri under ställtiden uppskattas minska 

från 63,0 % till 47,5 % medan monteringstiden är oförändrad. Det bör observeras att 

uppskattningarna baserar på ett stickprov vilket innebär att variationen är obekant och tiderna 

skall ses just som uppskattningar. 

6.4 MODELL FÖR LAYOUTPLANERING 
Ett viktigt syfte med denna studie var att i praktiken tillämpa värderingar, principer och arbetssätt 

från Lean, kombinerat med relaterade teorier såsom ergonomi och arbetsplatsutformning, vid en 

layoutförändring inom tillverkningsindustrin. Figur 30 (med tillhörande Tabell 12) visar hur de 

olika teoriområdena bidragit till ett nytt layoutförslag med hjälp av FSLP. 

 
Figur 30: Illustration över sambandet mellan arbetsplatsutformning, Lean production och andra områden 

 

Tabell 12: Steg och moment från FSLP tillhörande Figur 23 

STEG MOMENT STEG MOMENT 
1 Närhetsvärderingsmatris 4 Konceptframtagning 

2 Funktionsbehovsmatris 5 Val av koncept 

3 Optimal relativ layout 6 Detaljutformning 

VISIONER ARBETSSÄTT  VERKTYG 

Processkartläggning 
Värdeflödesanalys 

Spagettidiagram 

FSLP 

1 

2 

3 

4 

5 6 

Slöseri 

ARBETSPLATSUTFORMNING ERGONOMI MATERIALHANTERING 

Värderingar 
5s 

Värderingar 

LAYOUT 
Ny design 

Nya metoder 

MÅLSÄTTNING VERKTYG 

Ständiga 

förbättringar 

STÄLLTIDSREDUKTION LEAN PRODUCTION 

Omtolkning av SMED 
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En processkarta tillsammans med en värdeflödesanalys och ett spagettidiagram skapar en visuell 

bild av nuläget och lyfter fram eventuella problem. Aktiviteterna från processkartan utgör 

grunden för närhetsvärderingsmatrisen, det första steget i FSLP. Risken att funktioner förbises 

minskas om en grundlig processkartläggning genomförs. Då orsakerna till en önskad närhet 

anges används slöserier från Lean samt ergonomiska riktlinjer. Dessa värderingar följer sedan 

med under det andra till fjärde steget i FSLP. 

 

Vid konceptvärderingen tas hänsyn till värderingar och mål från Lean i form av bland annat 

önskemål om bättre flöde och utrymme för Kanbanköer. I samband med värderingen bedöms 

förslagen även utifrån viktiga aspekter från ett ergonomiskt perspektiv. Detta sker i det femte 

steget i FSLP. 

 

Detaljutformningen av arbetsplatsen, steg sex i FSLP, nyttjar kunskap från forskningsområdet för 

bland annat materialhantering, exempelvis djupare ställage och nyttjande av gyllene zoner.  

 

Ett av målen med en ny monteringslayout är kortare ställtider. McIntosh omtolkning av SMED är 

en iterativ process av ständiga förbättringar via omdesign eller metodförändringar. Efter att en 

större layoutförändring har genomförts, i det här fallet det genererade förslaget från FSLP, 

fortsätter arbetet med ständiga förbättringar, bland annat genom förbättrade metoder för 

materialhantering.  
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 
I denna studie har ett förslag på en monteringslayout tagits fram och detaljplanerats utifrån Lean, 

ergonomi, arbetsplatsutformning, materialhantering och ställtidsreduktion. Studiens 

frågeställningar presenteras i Tabell 13.  

 

 

FS1 besvarades med hjälp av en kartläggning av de aktiviteter som skedde i samband med 

monteringen följt av en identifiering av värdeskapande samt icke värdeskapande aktiviteter 

genom att studera in- och utobjekt kopplade till monteringens olika aktiviteter. En aktivitet 

räknades som värdeskapande endast om dess utobjekt var förädlat. Metoden anses av författarna 

uppfylla syftet på ett bra sätt samtidigt som metoden är objektiv då en aktivitets in- och utobjekt 

är lätt att identifiera. För att ge en konkret bild av slöseri i form av transporter skapades ett 

spagettidiagram över ställningen och monteringen av en specifik arbetsorder. Spagettidiagrammet 

är enkelt att använda och ger en visuell bild av nuläget som är lätt att ta till sig även för personer 

som ej är insatta i Lean-arbetet. Verktyget förespråkas dessutom av bland annat Bicheno (2007) 

som menar att det är ett av de bästa verktygen vid planering för materialhanterarens rutter. 

 

FS2 besvaras i och med den detaljplanering som tagits fram utifrån litteraturstudien rörande 

Lean, ergonomi, arbetsplatsutformning, materialhantering och ställtidsreduktion. Litteraturen 

förespråkar bland annat ett dragande system för att undvika slöseri i form av lager och 

överproduktion. Slöseri i form av transporter kan minimeras genom ett effektivt flöde med 

välplacerade lager i nära anslutning till förbrukningsområdet. Konkreta metoder för att reducera 

förekomsten av icke värdeskapande aktiviteter är bland annat 5S, Kanban och Kaizen. Den metod 

som framförallt har använts för att konkretisera metoder för att minimera slöseri är FSLP, där 

kunskap från litteraturstudien bland annat har styrt värderingar av olika koncept. FSLP är en 

enkel metod som är lätt att anpassa efter specifika behov samt enkelt kan ta hänsyn till 

värderingar från valda teoretiska områden. En svaghet med metodens förmåga till anpassning är 

att den riskerar att bli subjektiv, vilket har motverkats genom att samtliga områden som viktats 

högt också lyfts fram i litteraturen eller av berörd personal vid SMC Köping AB. 

 

FS3 har även den besvarats med hjälp av FSLP. Ergonomi har genom hela layoutplaneringen 

viktats högt och författarna har bedömt de olika koncepten utifrån hur väl de uppfyller 

ergonomiska rekommendationer. Förändringarna gällande minskning av icke värdeskapande 

aktiviteter anses även bidra till en högre inre effektivitet då montörer får mer tid över till sådant 

som skapar värde. Från litteraturstudien avseende ergonomi framkom dessutom att ergonomiska 

förbättringar leder till effektivitetsförbättringar (2.3.3). 

Tabell 13: Frågeställningar 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

FS1: Vilka icke värdeskapande aktiviteter finns i samband med monteringen av borrkronor på 

SMC Köping AB?  

FS2: Hur kan förekomsten av icke värdeskapande aktiviteter minimeras i samband med ny 

layout för avdelningen för montering av borrkronor på SMC Köping AB? 

FS3: Hur kan utformningen av arbetsstationerna för montering av borrkronor på SMC Köping 

AB förbättras med avseende på ergonomi och effektivitet? 

FS4: Hur kan en generell modell för layoutförändringar se ut, baserat på teorier inom Lean och 

ergonomi? 
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FS4 besvaras med hjälp av modellen som presenteras i Figur 30, avsnitt 6.4. Här har metoder och 

teorier använda för att besvara FS1-3 nyttjats för att skapa ett förslag till en generell modell för 

framtagning av nya layouter. Metoden är framtagen baserad på ett specifikt fall och det sista 

steget är ännu inte testat, vilket innebär att det finns behov att validera metoden genom ytterligare 

fallstudier, gärna under en längre tid. Undertecknade är emellertid positivt inställda till metodens 

tillämpbarhet då verktygen är enkla att använda och det sista steget i metoden stämmer väl 

överens med ett viktigt arbetssätt inom Lean; ständiga förbättringar. 

 

Sammanfattningsvis anser sig författarna ha besvarat samtliga frågeställningar och därmed 

uppfyllt studiens syfte. Någonting som stärker studiens analytiska validitet är det faktum att 

samtliga använda metoder har stöd i litteraturen och slutsatserna baseras på befintlig teori. 

 

Studiens reliabilitet anses hög eftersom metoderna är enkla och för de områden där det funnits 

utrymme för egna tolkningar har författarna använt sig av befintlig teori som stöd vid bland annat 

värderingar. Vad gäller de samtal och observationer som har utförts under studien väcktes en 

fråga om huruvida observationsbias kommer att ha en negativ inverkan för resultatet. 

Bedömningen är att risken för detta är låg då författarna har observerat mer än en montör. 

Montörerna gav också ett positiv intryck till studien då de såg den som en möjlighet att föra fram 

idéer och åsikter och därmed inte antas ha något intresse av att undanhålla information.  
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BILAGA B: PROCESSKARTA MONTERA BORRKRONA
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BILAGA D: NÄRHETSVÄRDERINGSMATRIS 
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BILAGA E: BERÄKNING AV TIDSBESPARING 
 

 
  

NR AKTIVITET 
ANTAL 

KRONOR MIN 
MIN 

/KRONA 

TIDS-
BESPARING 

S
T

Ä
L

L
T

ID
SA

K
T

IV
IT

E
T

E
R

 

1 Hämta arbetsorder 
 

3,0 0,3 0 

2 Flytta tavellapp 
 

3,0 0,3 0 

3 Hämta detaljer och dokumentera 9st 31,0 3,4 25 
4 Lokalisera ben 9st 1,0 0,1 1 

5 Lokalisera rullar 9st 1,0 0,1 1 

6 Hämta ben 9st 4,0 0,4 4 
7 Hämta rullar 9st 4,0 0,4 4 

8 Frakta ben och rullar till tvätt 9st 2,0 0,2 2 

9 Ladda tvätt 9st 27,0 3,0 0 

10 Tvätta ben och rullar 9st 60,0 6,7 0 
11 Ladda ur tvätt 9st 21,0 2,3 0 

12 Frakta ben och rullar till bänk 9st 3,0 0,3 3 

13 Placera ben och rullar på bänk 9st 10,5 1,2 10 

    Totalt 170,5 18,9  

M
O

N
T

E
R

IN
G

SA
K

T
IV

IT
E

T
E

R
 

14 Förbered ben 3st 8,0 2,7 0 

15 Dokumentera batchnummer 3st 2,0 0,7 0 

16 Placera ben i fixtur 1/3st 0,3 1,0 0 
17 Flytta rulle 1/3st 0,3 1,0 0 

18 Förbered sammanfogning 1/3st 2,3 7,0 0 

19 Sammanfoga ben och rullar 1/3st 1,0 3,0 0 

20 Flytta benrulle 1/3st 0,3 1,0 0 
21 Trycka ihop 3ben-rullar 1st 1,0 1,0 0 

22 Funktionstest 1st 0,3 0,3 0 

23 Sammanfoga benrullar 1st 2,3 2,3 0 
24 Flytta krona 1st 0,3 0,3 0 

25 transport till kund 9st 1,0 0,1 0,5 
      Totalt   20,4 50,5 

 

 


