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 I 

Sammanfattning 
 
Vi fick i uppdrag av Aros Industrikonsult AB att ta fram ett presentationsmaterial för en av deras 
tjänster, frekvensstudien. Frekvensstudien är ett effektivitetsförbättringsverktyg som kan användas 
för att utvärdera hur effektivt tiden utnyttjas i en viss verksamhet. För att skapa underlag till en 
analys av frekvensstudien som verktyg genomförde vi två frekvensstudier. Frekvensstudien är ett 
statistiskt datainsamling- och sammanställningsverktyg. Studiens planeras genom att 
avläsningsbaser utses och aktiviteter kodas. Under studien genomförs avläsningar med ett givet 
tidsintervall, exempelvis en gång per minut. Vid varje avläsning registreras vad som händer vid ett 
visst tillfälle på en slumpvis utvald avläsningsbas (t.ex. operatör eller maskin). Detta skapar ett 
statistiskt underlag som kan sammanställas på en mängd olika sätt vilket möjliggör analys av den 
del i verksamheten som önskas.  
 
Detta kompendium innehåller dessa två studier med tillhörande rapporter, en sammansällande 
rapport som utvärderar frekvensstudien samt det slutliga presentationsmaterialet. Rapporten visar 
att frekvensstudien är ett mycket flexibelt och användbart verktyg för att göra en nulägesanalys av 
verksamheten. Den kan användas inom många olika verksamheter och ger en tydlig bild över var 
styrkorna och svagheterna finns.  
 
 
 
 

Abstract 
 
We were assigned by Aros Industrikonsult AB to produce a presentation material for one of their 
products, the frequency study, to be used for marketing purposes. The frequency study is an 
efficiency tool which can be used to evaluate how efficient the time is being utilized in a given 
operation. In order to develop material for analysis of the frequency study we performed two 
studies. The frequency study is a data collection- and compilation tool. The study is initiated by 
coding read-off objects and activities. During the execution of the study read-off is performed at a 
given interval, e.g. once a minute. At every read-off the activity is registered at a randomly 
selected read-off object (e.g. operator or machine). This will create a statistic data base which can 
be combined in many ways to present desired information. 
 
This report contains the two performed frequency studies with corresponding reports, a 
compilation report were we evaluate the frequency study and the final presentation material. This 
report concludes that the frequency study is a very flexible and effective tool to evaluate current 
situation at a given operation. It can successfully be used at a wide variety of operations and does 
provide a clear picture of the strengths and weaknesses of a given operation. 
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1 Inledning 
Aros Industrikonsult AB är ledande inom produktionsteknisk konsultation. En av deras tjänster är 
frekvensstudien. Vi fick i uppdrag att skapa ett presentationsmaterial för frekvensstudien. För att 
kunna ta fram ett relevant material utförde vi två frekvensstudier inom två olika verksamheter. 
Dessa två studier skilde sig åt i karaktär då den ena var inriktad på personal och 
lågvolymsproduktion och den andra på automatiserad linjeproduktion med högvolymsproduktion. 
Detta gav oss goda möjligheter att analysera frekvensstudiens flexibilitet och förmåga att anpassas 
till olika användningsområden. De två olika frekvensstudierna ligger till grund för denna rapport. 
Med hjälp av resultatet av dessa två studier kommer vi att analysera frekvensstudien som 
kvalitetsförbättringsverktyg. Denna rapport är grunden för presentationsmaterialet. I rapporten 
kommer vi att referera till dessa två studier som ”Studie 1” och ”Studie 2”. För fullständing 
mätdata se bilagor. 
 
Förutsättningen för att kunna bedöma och analysera frekvensstudien som 
kvalitetsförbättringsverktyg är att man har enats om och har klart för sig vad begreppet kvalitet 
egentligen står för. Begreppet har brukats och missbrukats i olika sammanhang och vi anser det 
därför vara nödvändigt att reda ut begreppen innan vi påbörjar vår utvärdering av frekvensstudien. 
 
2 Syfte 
Att analysera och beskriva frekvensstudien som arbetsmodell för kvalitetsförbättringsarbete. 
 
3 Mål 
Att skapa ett presentationsmaterial som beskriver frekvensstudien som metod för att göra en 
nulägesanalys av tidens fördelning inom tillverkningsindustrin. 
 
 
4 Kvalitet 
Att ständigt vilja förbättra sin produkt eller tjänst är något som har vuxit mycket de senaste trettio 
åren. En stor orsak till detta var den ledande roll som japanerna tog under sjuttio och åttiotalet. Ett 
bra exempel på detta är Toyota som än idag är en av världens ledande företag när det gäller 
kvalitet och förbättringsarbete. Fördelarna är många med att ständigt arbeta med kvalitet och 
kvalitetsutveckling. Detta har lett till att fler och fler företag har integrerat ett systematiskt 
kvalitetsförbättringsarbete i sin verksamhet. Att ha ett kontinuerligt kvalitetsarbete leder till 
förbättrad lönsamhet genom att man förkortar led tider, stärker sin position på marknaden, 
minskar kassations- och omarbetningskostnader och högre produktivitet. Definitionerna på 
kvalitet är många och här följer de mest använda: 
 
”Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs. behov eller förväntning som är 
angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk.” ISO 9000:2000 
 
”Kvalitetsbristerna utgörs av samhällets totala förluster orsakade av produkten efter dess 
leverans.” Genichi Taguchi 
 
“Conformance to requirements.” Philip Crosby 
 
“Quality is a state in which value entitlement is realized for the costumer and provider in every 
aspect of the business relationship.” Mikel Harry, Six Sigma Academy 
 
“’Fitness for use.” Joseph Juran 
 
“…there are two common aspects of quality. One of these has to do with the consideration of the 
quality of a thing as an objective reality independent of the existence of man. The other has to do 
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with what we think, feel or sense as a result of the objective reality. In other words, there is a 
subjective side of quality.” Walter Shewhart 
 
Den definition som kanske är den tydligaste är den som Bo Bergman och Bengt Klefsjö använder 
i boken ”Kvalitet – från behov till användning”: 
 
”Kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov 
och förväntningar.” 
 
Alltså är god kvalitet ett företags eller en produkts förmåga att uppnå och helst överträffa kundens 
förväntningar. Då förväntningar skiljer sig åt mellan olika personer så är god kvalitet individuellt.  
 
Inom ett företag finns flera aspekter av kvalitet. Det finns intern kvalitet som exempelvis kan 
beröra hur effektiv tillverkningsprocessen är och hur personalpolitiken fungerar. Det finns även en 
mängd externa kvalitetsaspekter såsom exempelvis produktens konstruktion och funktion, 
leveranskvalitet, kundrelation med mera. Till att följa upp och utveckla kvalitetsarbetet har en hel 
del verktyg och metoder utarbetats. Vidare kommer de vanligaste verktygen att beskrivas.  
 
5 Verktyg och metoder 
Att arbeta med kvalitetsförbättring handlar om att identifiera problemområdena i tid och sätta in 
rätt insats på rätt plats. Detta görs med hjälp av olika verktyg och metoder. Det generella 
tillvägagångssättet för en hållbar arbetsmetod är: 
 
1. Studera och samla in data. 
2. Analysera data och dra slutsatser. 
3. Planera åtgärder baserat på resultatet av data. 
4. Utföra åtgärderna. 
5. Uppföljning. 
 
När det gäller verktyg pratar man ofta om de sju förbättringsverktygen som är: 
 
Datainsamling  Histogram 
Paretodiagram  Ishikawadiagram 
Uppdelning   Sambandsdiagram 
Styrdiagram 

5.1 Datainsamling 
Att samla in data och skaffa sig ett ordentligt faktaunderlag är det viktigaste steget inför ett 
kvalitetsprogram. Det är viktigt att veta syftet med datainsamlingen innan man sätter igång så att 
inte fel data samlas in. Om detta inte finns klart från början kommer hela arbetet att fallera. Frågor 
som är bra att ställa sig innan man skapar underlaget är: 
 
1. Vilket eller vilka är problemen och vad vill man ha svar på? 
2. Vad behöver vi veta för att belysa fråga 1? 
 
När man har svar på dessa frågor kan man börja samla in data.  

5.2 Histogram 
Ett histogram används för att sammanställa väldigt stora datamängder. Detta kan göras som ett 
stapeldiagram där staplarna representerar en viss grupp eller klass och utifrån det kan man 
illustrera hur en parameter eller faktor varierar. 
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5.3 Paretodiagram 
Styrkan med paretodiagram är att man på ett väldigt överskådligt sätt kan visa vilka fel som är 
allvarligast och som borde åtgärdas först. På detta sätt får man en naturlig ordning och spiller inte 
onödig tid och pengar på fel som inte är lika kritiska att åtgärda.  

5.4 Ishikawadiagram 
Detta verktyg kallas också för orsak/verkan-diagram eller fiskbensdiagram. Verktyget används 
när man har identifierat ett problem eller fel och nu vill man få fram vilka orsaker som kan ha lett 
fram till det. Ofta visar ett Ishikawadiagram vad som kan vara en trolig orsak till problemet eller 
felet. Andra gånger kan det peka på var man borde göra ytterligare datainsamling och hur detta 
underlag bör tas fram. 

5.5 Uppdelning 
Uppdelning är ett sätt att gruppera och dela upp data man fått för att göra den mer överskådlig. 
Man kanske först har gjort ett histogram och vill se om vissa grupper hör ihop. Till exempel bör 
data som är relaterad med operatörer grupperas och data rörande maskiner grupperas. På detta sätt 
är det enklare att hitta källan till problemet. 

5.6 Sambandsdiagram 
Detta är ett sätt att kontrollera styrparametrar mot egenskaper hos produkter. Ibland kan en 
uppdelning vara omöjlig att göra då är det lämpligt att göra ett eller flera sambandsdiagram. Här 
kan man då se om en viss egenskap hos en produkt varierar med vissa parametrar och enkelt se 
vad som orsakar variationen på varan eller produkten. 

5.7 Styrdiagram 
Idén med styrdiagram är att med hjälp av regelbundna stickprov få fram data på avvikelser och 
sammanställa dem som ett medelvärde eller standardavvikelse. När man sedan skapar en stabil 
process med en stabil avvikelse kommer man med hjälp av styrdiagrammet snabbt upptäcka om 
något händer med processen. 
 
Alla dessa verktyg är framtagna så att personalen på företaget ska lätt kunna använda dem. Syftet 
med dessa verktyg är att de skall vara en del av företagets kvalitetstänkande och 
förbättringsarbete. Det viktigaste innan man börjar använda dessa verktyg är att samla in relevant 
data och det är här en frekvensstudien är som starkast. 
 
6 Vad är en frekvensstudie? 
Frekvensstudien är en statistisk systematisk arbetsmodell för att samla in data och analysera hur 
effektivt tiden utnyttjas i en viss verksamhet. Studien kan ligga till grund för en framtida 
utveckling då den ger en god nulägesanalys av verksamheten. Man får en bra insikt i vilka styrkor 
och svagheter som finns. Detta är en god hjälp för att avgöra var en insats ger bäst utslag. Förutom 
insamlad data är observatörernas iakttagelser och erfarenhet en viktig del av frekvensstudien.  
 
Definitionen av frekvensstudie såsom vi har genomfört dem skulle kunna formuleras såhär: 
Frekvensstudie är en mätmetod som kombinerar ett statistiskt underlag utifrån en mätning med 
iakttagelser och erfarenheter från observatörer och berörd personal i form av anteckningar samt 
observatörens erfarenheter från annan verksamhet. Denna kombination ger möjligheten att skapa 
sig en helhetsbild av verksamhetens nuläge samt vilka förutsättningar som finns för en rationell 
produktion. 
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6.1 Tidstyper 
Studien ger en bild av hur tiden fördelas på olika aktiviteter. Tiden klassificeras enligt följande 
grupper: ställverktid, operationsverktid samt fördelningstid 1, 2, 3 och 4. Vid planeringen av 
studien definieras samtliga aktiviteter som någon av dessa tidstyper. På detta sätt åskådliggörs 
tidens fördelning samt hur stor del av denna som används till förädlande arbete. Tidstyperna 
definieras enligt följande: 

 
Ställverktid: 
”Nödvändig tid för att förbereda och avsluta ett arbetsuppdrag.” 
Denna tid är inte att betrakta som förädlande tid och bör därför vara så liten som möjligt. 

 
Operationsverktid: 
”Nödvändig grundtid för att utföra ett arbetsuppdrag.” 
Detta är den tid som är att anse som förädlande och som man således kan tjäna pengar på. 
Operationsverktiden bör utgöra en så stor del av tiden som möjligt. 
 
Fördelningstid 1: 
”Tilläggstid som åtgår för att kunna utföra operationsverktid och ställverktid.” 
Exempel på detta kan vara materialhantering, arbetsrelaterade samtal, leta verktyg etc. 
 
Fördelningstid 2: 
”Tilläggstid som åtgår för pauser och sociala kontakter.” 
Man brukar även kalla denna typ av tid för personlig tid. Den personliga tiden brukar vara 
reglerad genom avtal och ligger i de flesta fall runt 5-6 % av den totala arbetsdagen. 
 
Fördelningstid 3: 
”Onödiga avbrott förorsakade av operatören.” 
Hit räknas exempelvis att operatören är overksam, påbörjar arbetet för sent trots att man finns på 
sin arbetsplats, orsakar något fel och blir tvungen att själv åtgärda det etc. 
Målsättningen här bör alltid vara att ligga på 0 % även om det i realiteten oftast är omöjligt. 
 
Fördelningstid 4: 
”Avbrottstider förorsakade av företagets system, rutiner eller organisation.” 
Exempel på detta kan vara möten, fackligt uppdrag, materialbrist, maskinservice etc. 
 
 
7 Hur går en studie till? 
Planeringen av studien är den viktigaste delen av hela studien eftersom man i studieupplägget 
skapar förutsättningarna till ett relevant statistiskt underlag. Vid planeringen av studien väljs ett 
antal avläsningsbaser ut av studiemannen i samråd med uppdragsgivaren. Här bestämmer man sig 
för vad man vill få ut av studien. Syfte och mål måste vara tydligt defilerat innan studien påbörjas. 
Som avläsningsbas kan både operatörer samt maskiner eller en kombination av dessa utses. 
Ytterligare relevanta storheter såsom platser och arbetsrelaterade aktiviteter väljs också ut och 
kodas.  
 
När studien sedan påbörjas genomförs avläsningar med ett givet tidsintervall, exempelvis en gång 
per minut, på slumpvis utvalda avläsningsbaser. Vid varje avläsningstillfälle knappas en kod in. 
Koden består av ett antal tecken som förslagsvis beskriver avläsningsbas, aktivitet och plats. 
Möjligheten finns att ta in andra parametrar som kan vara av intresse. Dessa data överförs sedan 
till dator via en dockningsstation.  
 



Analys av frekvensstudien som förbättringsverktyg 

 5 

Den egenutvecklade programvaran av AROS Industrikonsult AB Cats sammanställer den kodade 
informationen och skapar diagram och datablad med hur tiden har fördelat sig på de respektive 
parametrarna. Här finns näst intill obegränsade möjligheter till olika analyskombinationer och 
illustrationer. Avläsningsbaser, aktiviteter och platser kan kombineras på önskat sätt för att kunna 
utläsa den information man är intresserad av. Eftersom studierna sparas i en dator kan man alltid i 
efterhand ta fram mer data om så skulle behövas samt att man kan jämföra en gammal studie med 
en ny till exempel efter ett förbättringsarbete. 
 
Frekvensstudie kan med fördel användas inom en mängd olika områden. Alltifrån automatiserade 
processindustrier till funktionella verkstäder kan analyseras. Till och med organistiska 
administrativa organisationer kan utvärderas. Detta tack vare den näst intill obegränsade 
möjligheten till att skräddarsy studien till att redovisa önskade analysområden.  
 
Nedan följer två praktiska exempel på hur en skarp frekvensstudie kan se ut. De två 
frekvensstudierna är utförda i två från varandra mycket olika tillverkningsindustrier.  
Verksamheten i den del av tillverkningen som inkluderades i studie 1 är till största delen manuellt 
arbete vilket innebär att studie 1 fokuserar på operatörerna och hur deras arbetstid är fördelad på 
olika aktiviteter. Denna verksamhet är av lågvolymsproduktion. Studie 2 däremot är av typen 
automatiserad högvolymsproduktion. Detta innebär att operatörerna till stor del inte utför ett 
förädlande arbete (operationsverktid). Därför beslutade vi att definiera deras huvudsakliga 
uppgifter för att säkerställa produktion som operationsverktid. Exempel på sådana aktiviteter är 
övervakning och tömma/fylla på material. I denna studie spelade maskinerna en viktig roll för 
produktionen. Därför valde vi att lägga större delen av avläsningsbaserna på maskinparken.  
 
Studierna överlämnades och presenterades för företagens ledning och personal. Då informationen 
kan vara företagskänslig så har företagens namn tagits bort och annan icke relevant information 
från rapporterna i detta arbete.  
 
8 Studie 1 

8.1 Inledning 
En frekevensstudie är en mätmetod som kombinerar ett statistiskt underlag utifrån en mätning 
med iakttagelser och erfarenheter från obervatörer och berörd personal i form av anteckningar 
samt observatörens erfarenhet från annan verksamhet. Denna kombination ger möjligheten att 
skapa sig en helhetsbild av verksamhetens nuläge samt vilka förutsättningar som finns för en 
rationell produktion. 

8.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att: 

• Skapa en översiktsbild av nuläget på avdelningen 
• Få fram faktaunderlag samt relevanta mätetal för: 

- Arbetstidens fördelning 
- Störningar i arbetet 
- Förbättringsmöjligheter av rutiner, metoder och organisation 

 

8.3 Mål 
Att åskådliggöra verksamheten på avdelningen och på så sätt fungera som ett underlag i 
arbetet med ökad effektivitet och produktivitet. 
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8.4 Studiens omfattning 

8.4.1 Studieperiod 
Studien genomfördes måndag till och med onsdag 06.00-24.00, torsdag 06.00-22.00 samt fredag 
06.00-16.00 

 
Studiens planerades:                     2006-05-11 – 2006-05-12 
Provstudie genomfördes:              2006-05-12 
Huvudstudien genomfördes:         2006-05-15 – 2006-05-19  
  

8.4.2 Närvarotid 
 Närvarotiden under studien är att anse som representativ. 

8.4.3 Sjukfrånvaro 
Operatör 6 var sjuk under hela studieperioden. Operatör 7 var frånvarande från och med måndag 
eftermiddag och uteblev sedan från resten av studien. Operatör 22 var frånvarande måndag och 
tisdag. Under deras frånvarotid gjordes inga observationer på dem. De belastar således inte 
studieresultatet. 

8.4.4 Beläggning 
Beläggningen under studien är att anse som representativ.  
 

8.4.5 Resultatredovisning 
För att få ett så rättvisande operatörsgrupp-digram som möjligt har vi endast använt oss av de 
operatörer som har ansetts representativa för respektive grupp. 

8.5 Studieparametrar 
Följande studieparametrar har använts under studien: 
Avläsningsbas (Operatörer samt Pack-Line) 
Aktivitet 
Plats 
 
En komplett förtecknig av studieparametrar finns som bilaga C 

8.6 Iakttagelser och förslag till förändringar 

8.6.1 Organisation 
En väl fungerande organisation är grunden till ett fungerande företag. I denna typ av produktion är 
det viktigt med en tydlig arbets- och ansvarsfördelning. Personalen har ett brett 
kompetensområde, vilket gör produktionen mindre känslig för sjukfrånvaro etc. De samarbetar på 
ett fungerande sätt och bistår varandra efter behov.  
 
Vad som saknas är en planeringsfunktion som lägger upp arbetsmål samt arbetsfördelning för 
dagen. Kanske bör en skiftledare utses i varje skift. Denne skulle kunna vara på plats en kvart 
innan de övriga i skiftlaget för planeringsmöte med planeringen. När sedan de övriga i skiftlaget 
anländer håller skiftledaren ett kort informationsmöte med skiftlaget för att informera om dagens 
mål samt arbetsfördelning. 
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8.6.2 Bemanning 
Bemanningen i dagsläget är anpassad för en mycket hård arbetsbelastning, en 
arbetsbelastningsnivå som inträffar relativt sällan. I normalfallet verkar avdelningen vara 
överbemannat.  Dessutom varierar antalet operatörer mycket under arbetsdagen. Mellan 06.00 och 
07.00 samt mellan 16.00 och 24.00 är bemanningen lägst. Visserligen är produktiviteten av 
naturliga skäl något lägre då men allting flyter på till synes mer problemfritt då tack vare mindre 
trängsel i hyllraderna och mindre material på golvet. Då tycks alla vara mer på det klara med vilka 
arbetsuppgifter som ska uträttas. Kanske bör man sträva efter en mer jämn bemanning för att 
kunna styra upp arbetsrutinerna på en bättre sätt. Då skulle arbetsbelastningen bli jämnare och det 
skulle vara lättare att planera och fördela arbetet. Ett rent två-skift kanske skulle vara enklare att 
administrera? 

 
Bemanningen är problematisk då arbetsbelastningen är så varierande. Det vore bra om man med 
kort varsel kunde anpassa personalstyrkan efter behov. Någon form av bemanningspool vore bra. 
Personalen på företaget är en resurs för företaget i sin helhet och bör användas därefter. 
Arbetsbelastningen varierar även på andra avdelningar så möjligheten att låna personal mellan 
avdelningarna bör finnas. 

 
Studien visar att den personliga tiden överskrider den överenskomna tiden 30 minuter med cirka 
18 minuter. Totalt uppgår detta nästan till en heltidstjänst. Är detta operatörernas fel eller grundar 
sig detta i överbemanning? Med dagens arbetsbelastning inkräktar detta ej på leveransbehovet 
men det innebär en särkostnad. Detta påvisar att det finns en inneboende överkapacitet i 
bemanningen, vilket är en bra tillgång inför framtiden. 

8.6.3 Godsmottagning 
Resultatet av studien visar att godsmottagarnas operationsverktid uppgår till låga cirka 46 % (se 
bilaga I). Resten av tiden går åt till administrativt arbete och personlig tid, 25 % respektive 13,6 
%. Detta betyder inte att de som arbetar på godsmottagningen är ineffektiva. Arbetsbelastningen 
är mycket varierande, vilket tyder på att en varierande bemanning vore önskvärt. Kan man låna 
truckförare från packningen om det skulle visa sig att arbetstrycket ökade? Detta skedde ett par 
gånger utan tillsynes någon påverkan på packningsarbetet. 

8.6.4 Truckförare 
Studien visar att truckförarnas operationsverktid är 74,6 % (se bilaga N) samtidigt som packarnas 
operationsverktid uppgår till omkring 60 % (se bilaga J och L). En anledning till att truckförarnas 
operationsverktid är så stor beror på att de spenderar mycket tid inne på lagret, letandes efter varor 
att köra fram. En hel del tid åtgår dessutom till väntetid på att en annan truckförare eller autotruck 
ska slutföra ett arbete i en viss hyllrad. Vi blev något överraskade över att det behövdes så många 
truckförare i tjänst så stor del av tiden. Vi förväntade oss att de snabbt skulle hinna köra fram 
produkter till packningen för att sedan ha tid över till att bistå packningen. Detta inträffade inte. 
En truckförare borde hinna köra fram material snabbare än vad en packare hinner packa, speciellt 
med tanke på all den tid en packare spenderar med administrativa uppgifter. För packning Sverige 
uppgick den till 22,1 % (se bilaga L) och för packning export 17,3 % (se bilaga J). Vid vissa 
tillfällen var det lika många truckförare i tjänst som packare. Detta tyder på att arbetsmetoden för 
materialplockningen bör ses över.  

8.7 Pack-line 
Operationsverktiden för Pack-line är endast 25,9 % (se bilaga P). Detta innebär att det finns stora 
möjligheter till utökning av produktiviteten. En hel del maskinstopp pga olika typer av maskinfel 
har registrerats under studien. Dessa stopp har inte påverkat leveransbehovet då belastningen på 
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Pack-line i dagsläget är så låg. Vid ett eventuellt utökat behov skulle dessa stopp kunna orsaka 
problem. Varningssignaler och tillförlitlighet bör i ett sådant läge ses över. 

8.8 Arbetsmetoder 

8.8.1 Packning 
Arbetet flyter i dagsläget på ganska bra vid packningen, i normalfallet utan någon större stress. 
Det största frågetecknet som vi uppmärksammade är den stora tidsåtgången för administrativ tid. 
För packning Sverige uppgick den till 22,1 % (se bilaga L) och för packning export 17,3 % (se 
bilaga J). Detta måste kunna reduceras genom systemutveckling. Är det verkligen tidseffektivt att 
hämta order på kontoret? Kan de inte skrivas ut på plats?  

 
Det administrativa arbetet som packarna, truckförarna och godsmottagarna gör i dag måste 
effektiviseras. Det finns redan system med streckkodläsare och avläsningsterminaler som kan 
användas. Om detta sedan integreras med Movex och med W-lan skulle man kunna få bort en stor 
del av den administrativa tiden och en hel del tid skulle frigöras. 

 
Innan packning kan påbörjas måste rader och order manuellt paras ihop så att truckförarna inte 
skall bli tvungna att åka till samma plats flera gånger. Detta borde inte ske manuellt utan 
automatiskt. Ett verktyg borde skapas där programmet själv skapar plockrader och parar ihop 
vilka order som skall plockas tillsammans. På detta sätt frigörs tid för packarna som då får mer tid 
åt att packa. Dessa plockrader bör sedan fördelas på truckarna på ett intelligent sätt så att 
körsträckan minimeras. Förutsatt en utbyggnad blir av för att skapa mer plats vid packningen, så 
skulle golvytan kunna delas in i olika zoner så att packaren vet var produkterna kan återfinnas. 
Annars blir det ju dubbelt arbete om produkterna måste identifieras och sorteras två gånger. 

 
Vissa belastningsvariationer på AGV-truckarna kan minskas genom att boka hämtning från 
packningen i mindre partier åt gången. På så vis blir det en jämnare belastning på AGV-truckarna. 
Dröjsmål beroende på brist av tillgängliga AGV-truckar kan därigenom minskas. 

 
Ett sätt att kunna effektivisera packningen är att ge packarna tydliga mål för deras skift. Det vill 
säga skapa en rutin där planeringen och packningen går hand i hand. Ett informationsmöte vid 
skiftbytet där information delges om mål för pågående skift brukar gynna produktiviteten. När ett 
skift börjar skall varje person vare införstådd i hur mycket och vad som skall packas under deras 
skift. 

8.8.2 Skapa planeringsverktyg 
Planering är nödvändigt för en fungerande logistik! Ett verktyg för att kunna planera packningen 
effektivare bör arbetas fram. Genom att insamla data över hur lång tid framplockning samt 
packning tar kan man beställa transport direkt när en order kommer in och på så vis minimera 
belastningen på terminalen.  

 
I dagsläget har man mycket liten överblick över hur mycket och vad som ska packas framöver. 
Det borde vara möjligt att göra en hyfsat rättvisande planering. En mycket stor del i att kunna 
effektivisera ligger just i att kunna planera. I dagsläget vet man som bäst vad som skall packas till 
nästa dag vilket kan leda till att vissa order blir liggande i terminalen på grund av att ingen 
hämtning är planerad.  

 
Planerarna måste veta hur lång tid det tar att packa en order, hur många pallar den kommer att ta 
upp, hur lång tid det tar att packa, hur många som går åt att packa dessa order och därefter kunna 
boka lastbilar och personal efter ordervolymen för det dygnet. 
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Den korta leveransgarantin utmanar visserligen planeringens träffsäkerhet men hur stor del av alla 
order kommer egentligen in med 24 timmars varsel? En förhållandevis rättvisande planering 
borde kunna införas, baserad på kända order samt en uppskattning av eventuella sena order. 

8.8.3 Kundunika order 
Vissa produkter tillverkas unikt för en viss kund. Trots detta transporteras de till lagret via 
autotruckar, placeras på en hyllplats och matas in i systemet av en truckförare för att en kort stund 
senare transporteras till packningen. Detta är en onödig och kostsam omväg. Dessa kundunika 
order borde kunna undvika den omvägen och levereras till en specifik avlastningsplats av 
autotruckarna. 

8.8.4 Kanada order 
Order som går till Kanada ska lastas på en speciell pall. De kommer från tillverkningen på en 
vanlig pall för manuell omlastning till Kanada-pall. Kan man inte packa produkterna på rätt pall 
från början? 

8.8.5 Distributionsplanering 
Konkurrensen är i dagsläget hård för åkerierna på godstransportmarknaden. Det bör därför finnas 
goda möjligheter till att ställa större krav på dessa samarbetspartners när det gäller tidsstyrning av 
transporter. En fungerande optimerad packningslogistik kräver pålitliga distributörer som kommer 
vid avtalad tid.  

8.9 Lager 
Det råder akut platsbrist på färdigvarulagret. Detta är an följd av företagets 
marknadsföringskoncept med en 24-timmars leveransgaranti. Detta ställer höga krav på 
lagerkapaciteten. Vid en första anblick är det svårt att förstå hur ett så stort lager med optimerad 
logistik kan vara för litet, men summan av leveransgarantin samt en stor produktflora ställer höga 
krav på lagerkapaciteten. Vi antar att miniminivån av varje artikel är lägsta möjliga för att undvika 
”hyllvärmare”. En rutin för att rationalisera bort ”trögflytande” produkter bör införas. En produkt 
som exempelvis har legat på hyllan i sex månader platsar inte i huvudlagret. Ett stort bundet 
kapital i form av färdigvarulager är aldrig främjande för bokslutsredovisningen men vi antar att 
försäljningsargumentet väger tyngre än dessa kostnader.  

8.9.1 Optimering 
Lagret måste på något sätt optimeras. Hur detta ska genomföras är föremål för utredning. Ett 
alternativ är att byta ut truckflottan till en truckflotta med sidolyfttruckar. På detta sätt skulle 
hyllraderna kunna placeras närmare varandra och skulle på så sätt frigöra utrymme för fler 
hyllrader. Detta skulle vara en relativt snabb och effektiv insats och skulle i runda tal frigöra cirka 
800 pallplatser. Problemet är att denna kapacitetsökning snart skulle ”ätas upp” av framtidens 
expansion. Den enda långsiktiga lösningen är en utbyggnad. Detta skulle skapa mer lagerutrymme 
samt mer utrymme vid packningen. Bättre utrymme vid packningen skulle möjliggöra effektivare 
trucktransporter tack vare möjligheten att plocka fram produkter till fler order åt gången. Detta 
skulle även effektivisera packningen på så sätt att flera pallar kan packas samtidigt och planeras 
bättre.  

 
Om man byggde ut skulle man kunna kombinera fasta platser och flytande platser. På så sätt 
kunde man ha fasta platser närmast packning för de produkter som har hög omsättningshastighet. 
Denna del av lagret skulle kunna vara plocklager så att packarna själva kan hämta produkter ifrån. 
Detta skulle leda till en mer effektiv packning av order och mindre tid skulle gå åt till att leta 
varor.  
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8.9.2 Terminal 
Terminalen blir ibland full och skapar logistiska problem. Detta beror delvis på att distributörerna 
inte alltid kommer vid förväntad tid men också på att packningen inte är tillräckligt väl tidsstyrd. 
För att produktiviteten skall öka måste genomströmningen på terminalen öka. Med en bättre 
planeringsfunktion kommer man till slut kunna mer eller mindre timstyra de order som skall ut 
och på det sättet öka genomströmningen på terminalen. Detta kommer även att gynna 
arbetsmoralen på avdelningen då alla kommer att känna ett större ansvar när det gäller att packa 
rätt order till rätt tid. En utbyggnad skulle även här vara gynnsamt för framtiden. 

8.10 Avslutningsord 
Företaget är ett snabbt växande företag med snabb global marknadsexpansion. Detta ställer 
allt större krav på moderbolaget och dess organisation. Det är viktigt att ligga i framkant av 
utvecklingen för att kunna bemöta de allt större kraven.  
 
Avdelningen tycks besitta en inneboende överkapacitet, både hos personal och pack-line. 
Möjligheten finns därmed att genom ständiga kvalitetsförbättringar, förbättra arbetsmetoder 
och på så vis använda befintliga resurser effektivare.  
 
Grunden för ett effektivt utnyttjande av resurser är planering. Planeringsverktyg måste 
utarbetas för att kunna planera verksamheten och åskådliggöra prestationsmål för 
avdelningen. Bemanningen bör dimensioneras efter aktuell arbetsbelastning. En 
grundbemanning ska kunna hantera de normala fluktuationerna i arbetsbelastningen. När 
ovanligt stora arbetsbelastningar inträffar bör extrahjälp kunna inkallas. Variationer i 
arbetsbelastning förekommer även på andra avdelningar i företaget så en ”elitpool”, med 
allsidigt kompetent personal, skulle kunna gynna hela företaget.  
 
En utbyggnad av huvudlagret verkar vara oundvikligt för att kunna bemöta de allt växande 
kraven. Ett fortsatt optimeringsarbete av lager är trots detta nödvändigt för att skapa ett 
effektivt flöde i produkthanteringen. Utsortering av trögflytande produkter, förbättrade 
arbetsmetoder, effektivare administrativt system etc. måste vara ett fortsatt förbättringsarbete. 
 
 
9 Studie 2 

9.1 Syfte 
Syftet med denna frekvensstudie är att: 

• Analysera arbetsorganisationen på avdelningen. 
• Åskådliggöra operatörernas utnyttjande av arbetstiden. 
• Åskådliggöra stuts-, ring- och doslinans utnyttjandegrad. 
• Åskådliggöra den producerade volymen per timme. 
• Ge förslag till förändringar i verksamheten baserade på iakttagelser under 

studieveckan 
 

9.2 Mål 
Att med denna studie som kompletterande underlag åskådliggöra eventuella brister i 
verksamheten där insatser till förbättring behövs.  
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9.3 Studiens omfattning 

9.3.1 Studieperiod 
Studien genomfördes dygnet runt. 

 
Studien planerades:      2006-04-26 - 2006-04-28 
Provstudie genomfördes:      2006-04-28 
Huvudstudie genomfördes:                         2006-05-02 kl.06.00 - 2006-05-06 kl.06.00 
 

9.3.2 Närvarotid 
Närvarotiden under studieveckan är att anse som representativ. 

9.3.3 Beläggning 
Beläggningen under studieveckan är att anse som representativ. 

9.3.4 Studieparametrar 
Följande studieparametrar har använts under studien: 
Avläsningsbas (Operatörer samt maskiner) 
Aktivitet 
Plats 
En komplett förteckning av studieparametrarna finns under bilaga U. 

9.4 Iakttagelser och förslag till förändringar 

9.4.1 Organisation 
Grunden för framgång inom ett företag är en väl fungerande organisation. Organisationen i denna 
typ av produktion bör vara en hierarkisk struktur där samtliga befattningar är tydligt definierade 
och ansvarsreglerade. Organisationen ska utformas så att den säkerställer att produktionen uppnår 
de utsatta målen samt att säkerhetsföreskrifter, rutiner och övriga krav efterlevs. Systemet bör 
också vara utformat så att de mänskliga resurserna tillvaratas på bästa sätt. Utveckling av 
personalen innebär utveckling för företaget. Kreditering av ett gott arbete skapar motivation så ett 
bonussystem brukar gynna produktionsstatistiken. 

9.4.2 Kommunikation 
Organisationen tycks brista i vissa avseenden när det gäller kommunikation. Under studieveckan 
har vi vid upprepade tillfällen iakttagit uppgivenhet hos operatörer inför ovissheten om ledningens 
handlingsplan för att avhjälpa de av operatörerna inrapporterade tekniska problemen inom 
produktionen. Som en operatör uttryckte sig: ”Vi håller linorna igång med hjälp av konstgjord 
andning.” Att flera nätter i rad vara tvungen att för hand med en skruvmejsel mata fram 
reduceringar till släden utan att ha någon aning om när det ska åtgärdas eller varför det inte redan 
har blivit åtgärdat kan få vem som helst att tappa hoppet. Vilket slöseri med värdefulla resurser! 
Det är farligt när de anställda börja tappa hoppet. Då går luften ur företaget.  

 
Det verkar råda kommunikationsbrist mellan avdelningarna inom teknik, underhåll, produktion 
och logistik. Exempelvis blev man en natt tvungen att lasta dosor på lastpall med krage eftersom 
inga kartonger fanns på avsedd plats på grund av att lagerpersonalen inte hade laddat upp med 
tomma kartonger. Efter en tids misslyckat letande på lagret beslöt man sig för att lasta på pall för 
att sedan handförpacka dosorna senare men tidsförlust och merkostnad som följd. Allt detta på 
grund av brister i kommunikationen. 
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Ett fungerande system för dubbelriktad kommunikation bör införas för att mobilisera resurserna 
och arbeta mot ett gemensamt mål.  

9.4.3 Skiftbyte 
Skiftbytena fungerar idag hyfsat i det avseendet att produktionen sällan avstannar någon längre tid 
men det informeras endast om vilka tekniska problem som gäller för dagen. Inte om hur planen 
ser ut för att avhjälpa dem eller vad målsättningen är för pågående skift i form av produktion, 
underhåll och utbildning.  Idag existerar knappast skiftbyte i den bemärkelsen att hela skiftet är 
samlat för information. Vi har endast registrerat skiftbytestiden som 1,63 % av operatörstiden. (Se 
Ö). 

 
Skiftledaren bör tillhandahålla skiftlaget aktuell information angående arbetsuppgifter och 
arbetsmoment som ska genomföras under skiftperioden samt genomföra en arbetsfördelning vid 
skiftbytet. 

9.4.4 Information 
Minst en gång i veckan bör ett informationsmöte hållas med operatörerna om hur den kommande 
veckan ser ut i form av produktionsmål och produktionsplan. Detta ger de anställda en bättre blick 
av deras roll och ansvar i ett större perspektiv och verkar motivationshöjande. Det ger samtidigt 
de anställda möjligheten att ställa frågor och utbyta information.  

9.4.5 Bonus 
Det som gynnar företaget ska också gynna de anställda. En god idé vore att införa någon form av 
bonussystem. När man producerar över målvolymen bör detta krediteras. Hur detta system skulle 
kunna se ut i detalj för att skapa rättvisa måste utredas. Mer information inom detta område kan 
Mats Jämtenstål bidra med som har utvecklat ett lönevärderingssystem som kallas AIM (Aros 
IKAB mållönesystem). Att bli krediterad för ett gott arbete inspirerar och skapar motivation.  

9.4.6 Ansvarsfördelning och utbildning 
Det är viktigt att samtliga anställda har tydliga ansvarsområden. Flexibilitet är nödvändigt i den 
här typen av produktion men i det här fallet är flexibiliteten inte ett problem. Operatörerna är 
mycket bra på att assistera varandra vid behov. Det är snarare så att vissa stopp blir onödigt långa 
på grund av att operatören på den platsen är någon annanstans för att avhjälpa ett annat fel.  
 
Sista natten var ett tydligt exempel på brister i hanteringen av onormala situationer. Fredagen den 
5 maj 2006 vid fyra på eftermiddagen havererade roboten i cell 01 på doslinan. Operatörerna 
misslyckades med att återstarta roboten och stod sedan mer eller mindre handfallna. Hela systemet 
styrs tydligen utifrån cell 01 och om paletterna inte passerade och avlästes i den cellen skulle 
systemet inte förstå hur paletten såg ut och därmed skulle ingen annan aktivitet heller fungera. Det 
fanns ingen servicepersonal att tillgå och skulle heller inte finnas tillgänglig förrän efter helgen. 
Är detta verkligen rimligt?  

 
Sex timmar senare var det skiftbyte och nattskiftet tog vid. Där fanns en operatör som inte lät sig 
nedslås av det föregående skiftets uppgivenhet utan gav sig an med att manuellt försöka 
programmera systemet. Palett för palett kördes in i formspruta 523 och manuellt knappades 
statusen in för paletten. När sedan samtliga paletter var omprogrammerade kunde processen 
fortlöpa automatiskt. Genialt! Men varför krävdes det att en individ av enbart egenintresse och 
envishet lyckades lösa problemet efter sex timmars produktionsstopp? Det blir naturligtvis ett 
alltför stort projekt att utbilda samtliga operatörer i alla system men vore det inte till godo att de 
olika operatörerna hade några olika specialområden som kan utnyttjas i liknande situationer? Om 
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tillförlitligheten ökade och linorna rullade på som de är tänkta att göra skulle det finnas massor av 
tid för fortbildning under pågående produktion.   
 
Skiftledaren bör ansvara för arbetsfördelningen på golvet. När det redan står drygt tiotusen 
färdigsorterade reglar och blockerar utrymmet mellan stuts- och doslinan kanske inte 
regelsortering är den mest kritiska arbetsuppgiften? Detta såg vi exempel på under veckan. I 
stället borde skiftledaren ha bett operatören att t.ex. ta hand om materialberget mellan dos- och 
ringlinan. Skiftledaren bör också vara den som delegerar uppgifter till de övriga operatörerna när 
onormala situationer uppstår. En handlingsplan bör upprättas för hur man hanterar onormala 
situationer. Vad är problemet? Hur ska vi hantera problemet? Kan vi själva lösa problemet? Hur 
kan vi få assistans om det behövs?  

9.4.7 Bemanning 
I dagsläget krävs minst fyra personer för att hålla linorna igång. Om tillförlitligheten kommer upp 
i den nivå som är avsedd så kan bemanningen möjligen minskas med en operatör. Operatörerna 
sköter idag sina uppgifter på ett mycket bra sätt. Möjligen kan man reflektera över hur stor del av 
tiden som är passiv, dvs. tid när operatören inte är verksam eller intar en passiv övervakning av 
produktionen. Den personliga tiden utgör i snitt för operatörerna 10,7 % eller 51 minuter per 8-
timmarsskift. (Se Ö)  

9.5 Teknik 

9.5.1 Tillförlitlighet 
Den tekniska tillförlitligheten på linorna måste förbättras! Hög teknisk komplexitet med 
automation är ett mycket effektiv verktyg att uppnå god produktivitet på ett kostnadseffektivt sätt 
men tekniken måste fungera! Många långa stopp på grund av samma tekniska problem vid 
upprepade tillfällen under långa tidsperioder får inte accepteras. Den producerade volymen 
fluktuerar kraftigt beroende på hur funktionen är på linorna för dagen. (Se diagrammen om 
producerad volym per lina under bilaga 212 samt operationsverktid för stuts-, ring- och doslinan 
enskilt och totalt under bilaga CC-MM).  

 
Monteringsrobot 2 står för den mest problematiska monteringen i dagsläget. Under vår studie 
noterade vi 165 stopp av totalt 344 pga. fel på monteringsrobot 2.  (Se bilaga NN).   

 
Vi är inte insatta i hur upphandlingsavtalen ser ut på de olika linorna men vi tar för givet att 
driftsansvaret är avtalsreglerat och oavsett vem som bär ansvaret så måste servicepersonal finnas 
tillgänglig när det behövs.  

 
Vår uppfattning är att komplexiteten på linorna i vissa fall är onödigt stor. Vissa monteringar 
föregås av ett stort antal maskin- och robotstyrda förberedelsemoment. Varje rörelse tillför en 
felrisk och kostar tid. Vi är inga styr- och reglertekniker så vi kan bara konstatera problemet 
snarare än att komma med konkreta åtgärder. 

9.5.2 Brickor (Trays) 
Ett stort antal stopp orsakades av att brickorna i monteringscellerna på doslinan, (framförallt 09 
och 10), fastnade i varandra så när den tomma brickan skulle bytas mot en ny. Det finns två olika 
kvalitéer av brickor, de äldre av lite kraftigare kvalité och ett senare parti av en tunnare, mjukare 
kvalité. Det är de nyare, mjukare brickorna som ställer till problem. De sjunker ihop in i varandra 
när trycket av för många brickor staplade ovanpå blir för stort. Dessutom påträffades många 
skadade och spruckna brickor som borde sorteras ur produktion. Det borde vara en tämligen 
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kostnadseffektiv åtgärd att ersätta de problematiska mjuka brickorna mot en robustare variant 
samt att sortera bort defekta brickor.  

9.5.3 Varningssystem 
Tydligare signaler vid produktionsstopp bör införas. Blinkande ljussignaler, gärna kombinerade 
med auditiva signaler, bör införas för att förebygga onödig stopptid på grund av att operatörerna 
inte uppmärksammar stoppet. Vid ett flertal tillfällen har ett stopp i en viss cell inte 
uppmärksammats förrän paletter slutat passera en annan cell längre bort på linan var operatör för 
närvarande befinner sig. Detta orsakar onödigt långa stopp. Stopptiden på maskinparken i snitt är i 
dagsläget cirka 33 %, vilket är alltför högt (se bilaga BB). I vissa fall har det först efter en tid 
uppmärksammats att en formspruta har stannat. När den sen ska återstartas innebär det en lång 
uppstartningsprocess. Först uppvärmning, sen måste ett tjugotal komponenttillverkningar 
genomföras manuellt och produkten kasseras för hand på grund av att plasten i sprutan ej uppnått 
rätt arbetstemperatur. Detta tar lång tid och kostar både tid, material och mänsklig resurs. Om det 
är kostnadsineffektivt att åtgärda de tekniska bristerna i formsprutorna så vore det säkerligen 
kostnadseffektivt att tydliggöra varningssystemet vid stopp. 

9.5.4 Produktivitet 
Hur mycket kan produktiviteten ökas? Enligt uppgift är ultraljudssvetsen flaskhalsen på doslinan 
så vi förväntade oss att se en kö av paletter framför den men det inträffade inte. Detta innebär att 
linan inte går med full kapacitet. Detta beror på att verkningsgraden är för låg. Formspruta 523 har 
en verkningsgrad på 77,8% och formspruta 522 på låga 44,2% (se bilaga DD-EE).  

 
Nyckeln till ökad produktivitet beror på flera faktorer. Tillförlitligheten och verkningsgraden ska 
vara så hög som möjligt samtidigt som takttiden ska vara så låg som möjligt. Det är viktigt att 
minnas att den intressanta verkningsgraden är den hos packroboten. Det är ju där slutprodukten 
kommer ut. Dessutom är packrobotens verkningsgrad resultatet av verkningsgraden av samtliga 
celler på vägen. Linan blir aldrig effektivare än dess svagaste länk. Packroboten har enligt våra 
studier uppnått en verkningsgrad på 74,3 %. (Se bilaga FF). Vad som ska beaktas är att vi har 
gjort bedömningen att packroboten varit produktiv även om den för tillfället väntat på att dosor 
ska rulla in för paketering. Dessutom arbetar den relativt långsamt och genomför vissa onödiga 
moment. Detta medför att den är aktiv under en större del av tiden som bidrar till en högre 
operationsverktid men knappast till bättre produktivitet.  

 
Målet måste vara att hålla både formspruta 522 och 523 aktiva så stor del av tiden som möjligt 
och se till att resten av linan samt ring- och stutslinan klarar av att hantera den produktionstakten.  
 
När det gäller tillförlitligheten på linan så försämras den med antalet celler. Om paletten t ex ska 
passera tio celler med en tillförlitlighet på 90 % så blir tillförlitligheten på linan totalt inte bättre 
än 35 % (=0, 9^10)!  

9.6 Ekonomi 

9.6.1 Materialhantering 
Mycket material går till spillo. Containrar med spillmaterial kastas. Detta borde kunna minskas. 
Varför används bara den ena av kvarnarna vid ringlinan? Vid doslinan står ett antal lådor 
uppmarkerade med olika komponentnamn men innehållet är en salig blandning. Hur ska detta 
material hanteras? Det står massor av material i lådor mellan doslinan och ringlinan. Hur ska detta 
material hanteras?  
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Är överproduktionen lönsam? Är det lönsamt att skicka iväg material till Riga för handmontering? 
Om det är lönsamt så borde väl formsprutorna gå så mycket som möjligt? I dagsläget går i regel 
endast en av formsprutorna på respektive lina.  
 

9.6.2 Produktvariation 
Produktfloran är stor. Många olika varianter och färger skapar långa stopptider och materialspill. 
Kan man reducera antalet varianter? Kan man planera produktionsordningen så att antalet 
omställningar och färgbyten minimeras?  

9.6.3 Lagerhållning 
Vi har inte fördjupas oss i att undersöka lagerhållningen men uppfattningen var att lagret till stor 
del består av färdiga produkter. Denna typ av produktion kräver möjligtvis ett säkerhetslager men 
stora lager innebär alltid en kostnad i form av uppbundet kapital så det bör minimeras. 

9.7 Säkerhet 

9.7.1 Farliga material 
Den bristfälliga logistiken skapar onödiga säkerhetsrisker. Mängder av material blockerar 
framkomligheten. En stor del av brandbekämpningsutrustningen står skymd bakom material.  Ett 
antal gasolhandbrännare står sporadiskt utplacerade i lokalen. Dessa borde vara placerade i ett 
brandsäkert skåp. Städning och en noggrann materiallogistik handlar inte bara om att skapa en 
trevligare och mer hälsosam arbetsmiljö eller att utnyttja företagets resurser effektivare utan även 
om att minimera säkerhets- och olycksriskerna. Hur ser försäkringsvillkoren ut? 

9.7.2 Säkerhetsutbildning 
Ingen av de tillfrågade ansåg sig ha fått någon särskild säkerhetsutbildning. En 
säkerhetsutbildning måste vara obligatorisk för alla som befinner sig på verkstadsområdet. 
Verkstadsområdet är en farlig miljö och försiktighet måste iakttagas. Även vi borde ha fått en kort 
säkerhetsutbildning som inkluderade det väsentligaste om att hålla fingrarna borta från 
maskinerna, ögonduschar, brandposter, utrymningsvägar och varningssystem. 

9.8 Rutiner 
Tydligare rutiner är nödvändigt för att säkerställa en effektiv produktion. Det bör finnas en 
utvecklad handlingsplan för att bemöta såväl de normala situationerna såväl som de onormala. 
Ansvarsfördelningen ska vara tydlig så att alla vet vem man ska vända sig till och var denne 
befinner sig.  
 
Var sak på sin plats. All utrustning och material som behövs i den direkta produktionen ska finnas 
på sina uppmärkta platser. Då är det tydligt när något inom verkstadsområdet är felplacerat. 
Ordning och reda skapar många fördelar. Ett ögonkast ska räcka för att fastställa att det t ex råder 
brist på höga blåa ringar då dess avsedda plats står tom. 

9.9 Framtiden 
Under studieveckan har vi reflekterat över vissa förändringar i verksamheten som skulle kunna 
bidra till en effektivare produktion. 

9.9.1 Produktutveckling 
Det som i dagsläget vållar mest problem är bleckmontering-, reduceringsmontering- samt 
proppmontering. Är bleck överhuvudtaget nödvändigt. Skulle inte en formgjuten plasthulling 
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klara jobbet? Behöver reducering och propp vara monterade? Skulle de inte kunna följa med som 
tillbehör? På så vis skulle hela den problematiska delen av stutslinan rationaliseras bort. 

 
En marknadsundersökning skulle kunna ge svar på om det skulle vara möjligt att minska 
produktvariationen för att effektivisera produktionen och motivera detta för kunden med en 
prisreduktion. En minimering av antalet färger och former skulle öka produktiviteten. Behöver 
man verkligen tillverka både 20mm och 16mm stutsar när reduceringen klarar jobbet?  

9.9.2 Produktionsutveckling 
Trayning av reglar är en tidskrävande och en onödigt kostsam process. Kan detta automatiseras? 
Kan man begära att få reglarna färdigtrayade från leverantören?  
 
Vissa monteringsmoment består av många rörelser och moment. Kan man förenkla 
monteringsmomenten? 

 
Behöver en instruktion följa med slutprodukten? Om svaret är ja - fixa skrivaren. Om svaret är nej 
– ta bort den onödiga rörelsen.  

 
Ett annat moment som ställer till problem är ihopmonteringen av färdiga dosor. Behövs den eller 
kan ihopmonteringsbrickorna följa med som tillbehör?  
 
Finns det något värde i att kunna montera olika bakstycken på dosorna i framtiden? I dagsläget 
används bara en typ som svetsas fast av ultraljudssvetsen. Då ultraljudssvetsen har lägst takttid på 
linan kommer den att utgöra en flaskhals när tillförlitligheten ökar på linan i övrigt. Då skulle det 
vara en god idé att formgjuta hela dosan med bakstycke för att kunna ta bort ultraljussvetsen. 
Detta kan enligt uppgift lösas tekniskt. 
 

9.10  Avslutningsord 
Det finns obegränsade möjligheter till djupare analys av dataredovisningen och vi på Aros IKAB 
står gärna till tjänst med att tillhandahålla ytterligare information om någon avläsningbas, 
aktivitet, plats eller kombination av dessa är av särskilt intresse.  
 
 
10 Vad kan man få ut av studien? 
Det viktigaste målet men frekvensstudien är att få en bild av hur tiden utnyttjas på företaget. 
Tiden är begränsad och det är viktigt att den används på bästa sätt. Att slösa med sina anställdas 
värdefulla tid och kompetens genom att låta dem genomföra meningslösa sysslor borde vara att 
anse som en skam för ledningen. Det borde anses som den värsta formen av resursslöseri. De 
anställda är företagets viktigaste resurs och ett kontinuerligt arbete måste fortgå för att 
rationalisera bort onödigt arbete och för att tillvarata kompetensen på bästa sätt. Det borde vara 
ledningens plikt att med jämna mellanrum göra en nulägesanalys för att kartlägga brister så man 
ständigt kan arbeta med förbättringar. 
Frekvensstudien är det effektivaste verktyget för att ta fram ett underlag för hur tiden utnyttjas i 
verksamheten. Det är lätt att bli hemmablind och alltid inte lätt att se om tiden används på bästa 
sätt. Ofta har man en känsla av att vissa brister förekommer men det kan vara svårt att göra något 
konkret för att åtgärda dessa brister utan att vara på det klara med exakt hur mycket dessa brister 
kostar i tid och pengar. Dessa informationsluckor fyller frekvensstudien ut på ett effektivt sätt.  
 
Tack vare de i princip obegränsade kombinationsmöjligheterna att jämföra och illustrera 
parametrar är en frekvensstudie idag ett oslagbart verktyg för ett företag som vill bedriva ett 
fungerande kvalitetsförbättringsprogram. En av frekvensstudiens många styrkor är att all data 
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lagras i ett program som heter CATS vari man kontinuerligt kan jämföra parametrar och illustrera 
diagram och resultat. Alla parametrar man har med i studien kan jämföras och man är inte låst till 
att kontrollera en process i taget utan man kan studera flera processer samtidigt. Till exempel så 
studerades både maskiner och operatörer i studie 2 men i studie 1 studerades huvudsakligen 
operatörer. Man kan även tänka sig en studie där man vill veta vad som händer på vissa platser i 
ett företag eller man kanske vill undersöka en administrativ process eller bara en enda maskin. Det 
går att göra övergripande studier med många avläsningsbaser för att sedan med resultatet av den 
studien göra en smalare studie. Som exempel kan man se i studie 2 att de hade stora problem med 
stutslinan. Här skulle man kunna göra en smalare studie för att få in ännu mera data och på så sätt 
få en bra grund för vidare åtgärder. Det dyker dessutom ofta upp nya brister som har varit helt 
okända för ledningen. Ett exempel på detta är packline-maskinen i studie 1. Ledningen visste att 
den inte utnyttjades maximalt och gissade att den skulle ha en operationsverktid på cirka 35 % 
men studien visar att den endast hade en operationsverktid på 25,9 %. Detta medför en insikt om 
att det finns en stor inneboende överkapacitet på packningslinan som kan komma till nytta vid en 
framtida expansion.  
 
En annan okänd faktor var storleken på kostnaden beroende på att man gärna drog över några 
minuter på fikarasterna. Att detta inträffade visste man om men inte hur mycket det kostade 
företaget. Den tillåtna personliga tiden var 6,25 %, eller 30 minuter, enligt avtal. I verkligheten 
uppgick den i snitt hos operatörerna till 10 %. Detta innebar att man varje dag betalade för en 
heltidstjänst extra helt i onödan. Dessutom var studieveckan i detta avseende en ”bra” vecka 
eftersom våran närvaro, enligt uppgift, förbättrade statistiken jämfört med andra veckor.  
 
En annan intressant faktor i studie 1 var hur stor del av tiden som ägnades åt administrativa 
uppgifter. Denna tid bör minimeras då den ej är förädlande eller producerande tid. Studien visar 
att tiden för administrativa uppgifter för packning Sverige uppgår till 22,1 % av tiden och för 
packning export 17,3 %. Detta är en uppseendeväckande hög andel av tiden. Här är det tydligt att 
effektiviserande insatser skulle få en stor positiv effekt. 
 
Det viktigaste problemet som framkom av rapporten i studie 1 var nog bemanningsproblematiken. 
Eftersom arbetsbelastningen varierar kraftigt från dag till dag så var man i princip ständigt 
överbemannade. Det framkom framförallt hos godshanterarna. De hade en operationsverktid på 
45,9 %. Det innebär att inte ens hälften av arbetstiden var man sysselsatt med uppgifter som är att 
klassa som produktiva. Detta problem återfanns även hos andra operatörer. Att detta problem 
förekom var känt men inte att dess omfattning var så anmärkningsvärd. När man nu hade 
resultatet på papper var det lättare att göra alla införstådda i problematiken och att snabbt skrida 
till handling. Insikten sporrade ledningen att se över bemanningen och förändringar ifördes 
snabbt. Man behövde en bemanning som var mer flytande över flera ansvarsområden så att 
insatser kan riktas där de behövs. Detta var inget större problem att införa då personalen redan 
hade en bred kompetens och utan några svårigheter kunde rycka in där det behövdes. 
 
När det gällde uppgifterna som framkom angående truckförarna var de till en början något 
förbryllande. De hade den högsta operationsverktiden av alla operatörer. Den låg på 74,6 % av 
arbetstiden. Detta var något uppseendeväckande då truckförarna till antalet för det mesta var lika 
många som packarna. De borde då hinna med att köra fram en mängd material till packarna för att 
sedan kunna bistå vid packningen. Detta inträffade dock inte. Detta berodde på att man inte hade 
en effektiv lagerlogistik. Huvudproblemet till detta var att det var för trångt på lagret, vilket 
resulterade i onödigt långa körningar med truck för att insamla material. Den snabba insatsen till 
att lösa detta problem blev att flytta ut trögflytande produkter från lagret samt att dislokalisera ett 
antal artiklar till ett annat lager.  
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När det gäller studie 2 så var den något annorlunda till sin karaktär. Här handlade studien lika 
mycket om att studera maskiner som att studera människor. Man var väl medveten om att 
tillförlitligheten på vissa maskiner var alltför låg men man ville få en bättre överblick över var 
problemen orsakade störst förluster. När studien inleddes förväntade sig uppdragsgivaren att 
resultatet skulle peka på att personalen inte gjorde tillräckliga insatser men det blev inte riktigt 
som väntat. I stället visade studien att de största problemen var organisatoriska. Man saknade 
service- och underhållssupport under kvällar och helger, lokalen efterlevde inte 
brandskyddsföreskrifter, enorma mängder material kom till spillo pga. alltför dålig tillförlitlighet 
på ett antal maskiner, man hade dålig kommunikation både mellan avdelningarna och inom 
avdelningen, man saknade någon skiftansvarig som ledde och motiverade skiftlaget samt att det 
fanns tydliga brister i utbildningen av personalen. Alla dessa brister framkom under studieveckan. 
Det är en stor styrka med frekvensstudien att när man är på plats under studieveckan finns goda 
möjligheter att ta in en mängd information utöver den data som insamlas i studien. Detta kan 
exempelvis vara hur operatörerna beter sig mot varandra, vad de tycker om jobbet, hur de trivs på 
arbetsplatsen, hur de mår och vad de skulle vilja ändra på. Eller övriga saker såsom allmänna 
rutiner, oskrivna regler, efterlevnad av  säkerhetsföreskrifter osv.  
 
Tillverkningen bestod av tre automatiserade linor. Stutslinan och ringlinan producerade detaljer 
som sedan monterades ihop till slutprodukt på huvudlinan, doslinan. Stutslinan var den lina som 
under studien påvisade de allvarligaste bristerna. Det var väntat att den linan skulle uppvisa sämst 
produktivitet men inte att den till 52,1 % skulle stå still pga. olika typer av maskinstopp! Detta 
blev en väckarklocka för ledningen att ta tag i problemet. Även om det var välkänt för 
produktionschefen att problemen på stutslinan var omfattande så visste inte ens han att problemen 
var så allvarliga. Tack vare studien hade han nu exakta uppgifter om hur allvarliga problemen var 
och hur mycket dessa brister kostade företaget. Det var nu lätt att se att insatser var nödvändiga 
och även var insatserna måste riktas för att få ut bästa effekt.  Stutslinan uppnådde en 
operationsverktid på endast 45,6 %. Den svagaste länken på linan var reduceringsroboten som 
stod still till 66,9 % av tiden och hade en operationsverktid på 30,2 % av tiden. Lyckligtvis kunde 
den resterande linan fortlöpa utan denna montering när vissa ordrar av sådan typ som inte krävde 
reducering producerades. Detta inträffade under 20,7 % av tiden.  
 
Resultatet för ringlinan är däremot trevligare läsning. Här låg operationsverktiden på 75,9 %. 
Dessutom stod linan still under 11,9 % av tiden pga. att man hade tillräckligt med ringar så man 
stängde helt enkelt ner produktionen ett tag. Detta visar att möjligheten finns till att utöka 
produktionen utan några andra effektiviseringsinsatser än att utnyttja ringlinan under en större del 
av tiden. Endast 7,9 % av tiden utgjordes av stopp förorsakade av maskinfel.   
 
Alla dessa styrkor och svagheter går numera att tydligt utläsas i studierapporterna. 
Frekvensstudiens gav ledningen ett tydligt och användbart underlag för att genomföra 
kvalitetsförbättrande förändringar i verksamheten.  
 
11 Slutsats 
Frekvensstudien är ett mycket effektivt verktyg för förbättringsarbete. Några av frekvensstudiens 
främsta styrkor är att: 
 
• Möjligheten att skräddarsy studien för att passa en viss typ av verksamhet  
• De stora illustrationsmöjligheterna 
• Möjligheten att sammanställa den data som insamlats på önskat sätt 
• Verksamhetens svagheter och styrkor påvisas tydligt 
• Möjligheten att omsätta brister i faktisk kostnad för företaget 
• Den ger en god inblick i verksamheten tack vare studiemännens observationer under 

studieperioden 
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Med dessa sex punkter i åtanke skapade vi presentationsmaterialet (bilaga OO-UU) och hand 
outen(bilaga VV) somvar en del av vårat mål med själva analysen av frekvensstudien . 
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Analys av frekvensstudien som förbättringsverktyg 
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Bilaga A Presentation totala studien 
 

57,1%

20,9%

9,5%

0,7%

11,9%

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4

 
 
 
OPERATIONSVERKTID 
 50 Godshantering in 72 1,74 
 51 Godshantering ut 65 1,57 
 52 Materialtransport 1 140 27,54 
 53 Packning Sverige 284 6,86 
 54 Packning export 655 15,83 
 55 Varukontroll 21 0,51 
 56 Pack-line på 125 3,02 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 2 362 57,07 
 
 FÖRDELNINGSTID I 
 100 Administrativt arbete 538 13,00 
 101 Daglig städning 27 0,65 
 102 Samtal arbetskamrat 148 3,58 
 103 Åtgärda fel 39 0,94 
 104 Söka/leta… 19 0,46 
 105 Materialpåfyllning 15 0,36 
 106 Pallhatering (tomma pallar) 39 0,94 
 107 Underhåll av truck 21 0,51 
 109 Väntetid 17 0,41 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID I 863 20,85 
 
 FÖRDELNINGSTID II 
 200 Personlig tid 393 9,50 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID II 393 9,50 
 
 FÖRDELNINGSTID III 
 300 Operatör overksam 8 0,19 
 301 Operatör saknas 12 0,29 
 302 Operatör åtgärdar eget fel 2 0,05 
 303 Maskinstopp pga operatör saknas 6 0,14 
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 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 28 0,67 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 108 Reklamationshantering/Komprimator 57 1,38 
 400 Lageroptimering 10 0,24 
 401 Möte/information 61 1,47 
 402 Pack-line av 301 7,27 
 403 Samtal Observatör 18 0,43 
 404 Maskinstopp pga maskinfel 28 0,68 
 405 Maskinstopp pga väntetid 18 0,43 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 493 11,90 
 
 EJ REDOVISAD TID 
 998 Ej närvarande 644 
 999 Ej anträffbar 20 
 SUMMA EJ REDOVISAD TID 664 
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Bilaga B Operatörslista 
 
  
 Kod: Benämning: 
 
 01 Operatör 1 
 02 Operatör 2 
 03 Operatör 3 
 04 Operatör 4 
 05 Operatör 5 
 06 Operatör 6 
 07 Operatör 7 
 08 Operatör 8 
 09 Operatör 9 
 10 Operatör 10 
 11 Operatör 11 
 12 Operatör 12 
 13 Operatör 13 
 14 Operatör 14 
 15 Operatör 15 
 16 Operatör 16 
 17 Operatör 17 
 18 Operatör 18 
 19 Operatör 19 
 20 Operatör 20 
 21 Operatör 21 
 22 Operatör 22 
 23 Operatör 23 
 24 Operatör 24 
 25 Operatör 25 
 26 Operatör 26 
 27 Operatör 27 
 28 Operatör 28 
 29 Pack-line 
 30 Pack-line 
 31 Pack-line 
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Bilaga C Aktivitetslista 
 
OPERATIONSVERKTID 
 KOD BENÄMNING 
 050 Godshantering in 
 051 Godshantering ut 
 052 Materialtransport 
 053 Packning Sverige 
 054 Packning export 
 055 Varukontroll 
 056 Pack-line på 
 FÖRDELNINGSTID I 
 KOD BENÄMNING 
 100 Administrativt arbete 
 101 Daglig städning 
 102 Samtal arbetskamrat 
 103 Åtgärda fel 
 104 Söka/leta... 
 105 Materialpåfyllning 
 106 Pallhatering (tomma pallar) 
 107 Underhåll av truck 
 Batteribyte etc. 
 109 Väntetid 
 Godsmotagning võntar på leverans. Packare väntar 
 på maskin. 
 FÖRDELNINGSTID II 
 KOD BENÄMNING 
 200 Personlig tid 
 FÖRDELNINGSTID III 
 KOD BENÄMNING 
 300 Operatör overksam 
 301 Operatör saknas 
 302 Operatör åtgärdar eget fel 
 303 Maskinstopp pga operatör saknas 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 KOD BENÄMNING 
 108 Reklamationshantering/Komprimator 
 400 Lageroptimering 
 401 Möte/information 
 402 Pack-line av 
 403 Samtal Observatör 
 404 Maskinstopp pga maskinfel 
 405 Maskinstopp pga väntetid 
 EJ REDOVISAD TID 
 KOD BENÄMNING 
 999 Ej anträffbar 
 EJ REDOVISAD TID 
 KOD BENÄMNING 
 998 Ej närvarande 
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Bilaga D Platslista 
 
 Kod: Benämning:  
 1 Gods in 
 2 Gods ut (Terminal) 
 3 Packning 
 4 Lager 
 9 Annan plats 
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Bilaga E Presentation dag för dag 
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Ställtid
Op.tid

Fördelningstid 1
Fördelningstid 2 

Fördelningstid 3
Fördelningstid 4

 
 1 060515 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Godshantering in 7 0,89 
 51 Godshantering ut 6 0,76 
 52 Materialtransport 188 23,80 
 53 Packning Sverige 40 5,06 
 54 Packning export 178 22,53 
 55 Varukontroll 1 0,13 
 56 Pack-line på 34 4,30 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 454 57,47 
 FÖRDELNINGSTID I 
 100 Administrativt arbete 91 11,52 
 101 Daglig städning 5 0,63 
 102 Samtal arbetskamrat 37 4,68 
 103 Åtgärda fel 7 0,89 
 104 Söka/leta... 12 1,52 
 105 Materialpåfyllning 2 0,25 
 106 Pallhatering (tomma pallar) 14 1,77 
 107 Underhåll av truck 3 0,38 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID I 171 21,65 
 FÖRDELNINGSTID II 
 200 Personlig tid 59 7,47 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID II 59 7,47 
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 FÖRDELNINGSTID III 
 300 Operatör overksam 5 0,63 
 303 Maskinstopp pga operatör saknas 3 0,38 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 8 1,01 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 108 Reklamationshantering/Komprimator 13 1,65 
 400 Lageroptimering 5 0,63 
 401 Möte/information 2 0,25 
 402 Pack-line av 65 8,23 
 403 Samtal Observatör 3 0,38 
 404 Maskinstopp pga maskinfel 7 0,89 
 405 Maskinstopp pga väntetid 3 0,38 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 98 12,41 
 TOTALT: 790 
 Andel av total studietid: 20,66 % 
Endast en dag redovisas här. 

 
 

Bilaga F Presentation timme för timme 
 1 00.00 - 00.59 
 FÖRDELNINGSTID I 
 100 Administrativt arbete 1 33,33 
 101 Daglig städning 1 33,33 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID I 2 66,67 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 404 Maskinstopp pga maskinfel 1 33,33 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 1 33,33 
 TOTALT: 3 
 Andel av total studietid: 0,07 % 
 
 7 06.00 - 06.59 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Godshantering in 3 1,23 
 51 Godshantering ut 3 1,23 
 52 Materialtransport 82 33,61 
 53 Packning Sverige 1 0,41 
 54 Packning export 31 12,70 
 55 Varukontroll 1 0,41 
 56 Pack-line på 7 2,87 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 128 52,46 
 FÖRDELNINGSTID I 
 100 Administrativt arbete 22 9,02 
 101 Daglig städning 4 1,64 
 102 Samtal arbetskamrat 17 6,97 
 103 Åtgärda fel 5 2,05 
 104 Söka/leta... 5 2,05 
 105 Materialpåfyllning 1 0,41 
 106 Pallhatering (tomma pallar) 3 1,23 
 107 Underhåll av truck 9 3,69 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID I 66 27,05 
 FÖRDELNINGSTID II 
 200 Personlig tid 11 4,51 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID II 11 4,51 
 FÖRDELNINGSTID III 
 303 Maskinstopp pga operatör saknas 1 0,41 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 1 0,41 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 108 Reklamationshantering/Komprimator 10 4,10 
 400 Lageroptimering 3 1,23 
 402 Pack-line av 21 8,61 
 403 Samtal Observatör 4 1,64 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 38 15,57 
 TOTALT: 244 
 Andel av total studietid: 5,90 % 
 
 8 07.00 - 07.59 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Godshantering in 6 2,26 
 51 Godshantering ut 1 0,38 
 52 Materialtransport 74 27,92 
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 53 Packning Sverige 31 11,70 
 54 Packning export 38 14,34 
 55 Varukontroll 2 0,75 
 56 Pack-line på 3 1,13 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 155 58,49 
 FÖRDELNINGSTID I 
 100 Administrativt arbete 24 9,06 
 101 Daglig städning 4 1,51 
 102 Samtal arbetskamrat 24 9,06 
 103 Åtgärda fel 4 1,51 
 104 Söka/leta... 4 1,51 
 105 Materialpåfyllning 1 0,38 
 106 Pallhatering (tomma pallar) 2 0,75 
 107 Underhåll av truck 1 0,38 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID I 64 24,15 
 FÖRDELNINGSTID II 
 200 Personlig tid 15 5,66 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID II 15 5,66 
 FÖRDELNINGSTID III 
 303 Maskinstopp pga operatör saknas 2 0,75 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 2 0,75 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 108 Reklamationshantering/Komprimator 8 3,02 
 400 Lageroptimering 1 0,38 
 401 Möte/information 1 0,38 
 402 Pack-line av 14 5,28 
 403 Samtal Observatör 5 1,89 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 29 10,94 
 TOTALT: 265 
 Andel av total studietid: 6,40 % 
Endast de tre första timmarna redovisas här. 
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Bilaga G Godsmottagare 
 

46,0%

36,8%

13,7%

3,5%

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4

 
 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Godshantering in 52 16,51 
 51 Godshantering ut 44 13,97 
 52 Materialtransport 31 9,84 
 54 Packning export 1 0,32 
 55 Varukontroll 17 5,40 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 145 46,04 
 FÖRDELNINGSTID I 
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 100 Administrativt arbete 78 24,76 
 101 Daglig städning 2 0,63 
 102 Samtal arbetskamrat 13 4,13 
 103 Åtgärda fel 1 0,32 
 106 Pallhatering (tomma pallar) 1 0,32 
 107 Underhåll av truck 8 2,54 
 109 Väntetid 13 4,13 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID I 116 36,83 
 FÖRDELNINGSTID II 
 200 Personlig tid 43 13,65 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID II 43 13,65 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 401 Möte/information 7 2,22 
 403 Samtal Observatör 4 1,27 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 11 3,49 
 EJ REDOVISAD TID 
 998 Ej närvarande 95 
 SUMMA EJ REDOVISAD TID 95 
 

 
 
 
 
 
 

Bilaga H Packning export 
 

 
 
 OPERATIONSVERKTID 
 51 Godshantering ut 3 0,27 
 52 Materialtransport 174 15,62 
 53 Packning Sverige 3 0,27 
 54 Packning export 485 43,54 

59,7% 

27,7% 

10,4% 
0,5% 1,6% 

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4 
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 SUMMA OPERATIONSVERKTID 665 59,70 
 
 FÖRDELNINGSTID I 
 100 Administrativt arbete 192 17,24 
 101 Daglig städning 10 0,90 
 102 Samtal arbetskamrat 55 4,94 
 103 Åtgärda fel 25 2,24 
 104 Söka/leta... 7 0,63 
 105 Materialpåfyllning 8 0,72 
 106 Pallhatering (tomma pallar) 7 0,63 
 107 Underhåll av truck 2 0,18 
 109 Väntetid 3 0,27 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID I 309 27,75 
 
 FÖRDELNINGSTID II 
 200 Personlig tid 116 10,41 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID II 116 10,41 
 
 FÖRDELNINGSTID III 
 300 Operatör overksam 1 0,09 
 301 Operatör saknas 4 0,36 
 302 Operatör åtgärdar eget fel 1 0,09 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 6 0,54 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 401 Möte/information 14 1,26 
 403 Samtal Observatör 4 0,36 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 18 1,62 
 
 EJ REDOVISAD TID 
 998 Ej närvarande 66 
 999 Ej anträffbar 1 
 SUMMA EJ REDOVISAD TID 67 
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Bilaga I Packning Sverige 
 
 
 

 
 

58,8% 

29,7% 

8,2% 
0,4% 2,9% 

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4 
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 OPERATIONSVERKTID 
 51 Godshantering ut 2 0,37 
 52 Materialtransport 109 19,96 
 53 Packning Sverige 193 35,35 
 54 Packning export 17 3,11 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 321 58,79 
 
 FÖRDELNINGSTID I 
 100 Administrativt arbete 124 22,71 
 102 Samtal arbetskamrat 26 4,76 
 103 Åtgärda fel 3 0,55 
 104 Söka/leta... 2 0,37 
 105 Materialpåfyllning 2 0,37 
 106 Pallhatering (tomma pallar) 2 0,37 
 107 Underhåll av truck 2 0,37 
 109 Väntetid 1 0,18 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID I 162 29,68 
 
 FÖRDELNINGSTID II 
 200 Personlig tid 45 8,24 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID II 45 8,24 
 
 FÖRDELNINGSTID III 
 300 Operatör overksam 1 0,18 
 302 Operatör åtgärdar eget fel 1 0,18 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 2 0,36 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 401 Möte/information 12 2,20 
 403 Samtal Observatör 4 0,73 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 16 2,93 
 
 EJ REDOVISAD TID 
 998 Ej närvarande 52 
 999 Ej anträffbar 2 
 SUMMA EJ REDOVISAD TID 54 
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Bilaga J Truckförare totalt 
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 OPERATIONSVERKTID 
 50 Godshantering in 1 0,11 
 51 Godshantering ut 3 0,34 
 52 Materialtransport 616 70,40 
 53 Packning Sverige 8 0,91 
 54 Packning export 24 2,74 
 55 Varukontroll 1 0,11 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 653 74,61 
 
 FÖRDELNINGSTID I 
 100 Administrativt arbete 43 4,91 
 101 Daglig städning 3 0,34 
 102 Samtal arbetskamrat 19 2,17 
 103 Åtgärda fel 1 0,11 
 104 Söka/leta... 7 0,80 
 105 Materialpåfyllning 4 0,46 
 106 Pallhatering (tomma pallar) 11 1,26 
 107 Underhåll av truck 5 0,57 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID I 93 10,62 
 
 FÖRDELNINGSTID II 
 200 Personlig tid 99 11,31 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID II 99 11,31 
 
 FÖRDELNINGSTID III 
 301 Operatör saknas 5 0,57 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 5 0,57 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 400 Lageroptimering 5 0,57 
 401 Möte/information 17 1,94 
 403 Samtal Observatör 3 0,34 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 25 2,85 
 

74,6% 

10,6% 

11,3% 

0,6% 2,9% 

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4 
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 EJ REDOVISAD TID 
 998 Ej närvarande 196 
 999 Ej anträffbar 7 
 SUMMA EJ REDOVISAD TID 203 
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Bilaga K Pack-line 

26,0%

1,9%

72,1%

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4

 
 
 
 
 OPERATIONSVERKTID 
 56 Pack-line på 125 25,99 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 125 25,99 
 
 FÖRDELNINGSTID III 
 300 Operatör overksam 2 0,42 
 301 Operatör saknas 1 0,21 
 303 Maskinstopp pga operatör saknas 6 1,25 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 9 1,88 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 402 Pack-line av 301 62,58 
 404 Maskinstopp pga maskinfel 28 5,82 
 405 Maskinstopp pga väntetid 18 3,74 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 347 72,14 
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Bilaga K Producerad volym 
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Bilaga L Presentation totala studien 
 

3,9%

57,7%11,5%

3,9%

0,6%

22,4%

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4

 
 
STÄLLVERKTID 
 1 Maskinomställning 99 1,84 
 2 Färgbyte 21 0,39 
 3 Verktygsbyte 27 0,50 
 4 Omställning av produktionslinje 65 1,21 
 SUMMA STÄLLVERKTID 212 3,94 
 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Maskinproduktion 2 167 40,20 
 51 Aktiv övervakning 370 6,86 
 52 Passiv övervakning 240 4,45 
 53 Tömma/fylla på brickor 114 2,11 
 54 Påfyllning/Tömmning av material 76 1,41 
 55 Manuellt montage 128 2,37 
 56 Kvalitetskontroll av slutprodukt 8 0,15 
 57 Paketering 8 0,15 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 3 111 57,70 
 
 FÖRDELNINGSTID I 
 100 Åtgärdar fel 138 2,56 
 101 Sortering av reglar 34 0,63 
 102 Palltransport 62 1,15 
 103 Materialhämtning 20 0,37 
 104 Produktionsplanering/terminalarbete 41 0,76 
 105 Samtal arbetskamrat 145 2,69 
 106 Samtal arbetsledare 14 0,26 
 107 Samtal supportpersonal 13 0,24 
 109 Vänta på support 11 0,20 
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 111 Söka/leta:_ 6 0,11 
 113 Skiftbyte 32 0,59 
 114 Hjälper arbetskamrat 14 0,26 
 115 Daglig städning 26 0,48 
 116 UH av verktyg och utrustning 4 0,07 
 117 Materialhantering 61 1,13 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID I 621 11,50 
 
 FÖRDELNINGSTID II 
 200 Personlig tid 210 3,90 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID II 210 3,90 
 
 FÖRDELNINGSTID III 
 300 Maskinstopp pga operatör saknas 14 0,26 
 301 Maskinstopp pga operatör overksam 2 0,04 
 304 Operatör åtgärdar eget fel 2 0,04 
 305 Operatör overksam 13 0,24 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 31 0,58 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 232 4,30 
 401 Maskinstopp pga mont.fel 109 2,02 
 402 Maskinstopp pga efterföljande mont.fel 132 2,45 
 403 Maskinstopp pga maskinhaveri 114 2,11 
 404 Maskinstopp pga materialbrist 8 0,15 
 405 Maskinstopp pga service/reparation 48 0,89 
 406 Maskinstopp pga "pass through" 81 1,50 
 408 Maskinstopp pga planerat stopp 418 7,75 
 409 Produktreparation 18 0,33 
 411 Service/reparation 9 0,17 
 412 Möte/information 23 0,43 
 415 Väntetid pga Servicearbete 14 0,26 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 1 206 22,36 
 
 EJ REDOVISAD TID 
 998 Ej närvarande 288 
 999 Ej anträffbar 24 
 SUMMA EJ REDOVISAD TID 312 
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Bilaga M Avläsningsbaser 
 
Kod: Benämning: 
 01 Op 1 
 02 Op 2 
 03 Op 3 
 04 Op 4 
 05 Op 5 
 06 Op 6 
 07 Stutslina: Bleck 
 08 Stutslina: Reducering 
 09 Stutslina: Propp 
 10 Doslina: Ringrobot 
 11 Doslina: Formspruta 522 
 12 Doslina: Formspruta 523 
 13 Doslina: Ultraljudssvets 
 14 Doslina: Paketering 
 15 Ringlina 
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Bilaga N Aktivitetslista 
 
STÄLLVERKTID 
 KOD BENÄMNING 
 
 000 
 001 Maskinomställning 
 002 Färgbyte 
 003 Verktygsbyte 
 004 Omställning av produktionslinje 
 OPERATIONSVERKTID 
 KOD BENÄMNING 
 
 050 Maskinproduktion 
 051 Aktiv övervakning 
 052 Passiv övervakning 
 053 Tömma/fylla på brickor 
 054 Påfyllning/Tömmning av material 
 055 Manuellt montage 
 Syftar till handmontering vid plats 030. 
 056 Kvalitetskontroll av slutprodukt 
 057 Paketering 
 FÖRDELNINGSTID I 
 KOD BENÄMNING 
 
 100 Åtgärdar fel 
 101 Sortering av reglar 
 102 Palltransport 
 103 Materialhämtning 
 104 Produktionsplanering/terminalarbete 
 105 Samtal arbetskamrat 
 106 Samtal arbetsledare 
 107 Samtal supportpersonal 
 108 Vänta på material 
 109 Vänta på support 
 110 Vänta på... 
 111 Söka/leta:_ 
 112 Söka/leta:_ 
 113 Skiftbyte 
 114 Hjälper arbetskamrat 
 115 Daglig städning 
 116 UH av verktyg och utrustning 
 117 Materialhantering 
 FÖRDELNINGSTID II 
 KOD BENÄMNING 
 
 200 Personlig tid 
 FÖRDELNINGSTID III 
 KOD BENÄMNING 
 
 300 Maskinstopp pga operatör saknas 
 301 Maskinstopp pga operatör overksam 
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 302 Maskinstopp pga handhavandefel 
 303 Operatör kommer sent/slutar tidigt 
 304 Operatör åtgärdar eget fel 
 305 Operatör overksam 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 KOD BENÄMNING 
 
 400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 
 401 Maskinstopp pga mont.fel 
 402 Maskinstopp pga efterföljande mont.fel 
 403 Maskinstopp pga maskinhaveri 
 404 Maskinstopp pga materialbrist 
 405 Maskinstopp pga service/reparation 
 406 Maskinstopp pga "pass through" 
 407 Maskinstopp pga personalbrist 
 408 Maskinstopp pga planerat stopp 
 409 Produktreparation 
 410 Planerad städning 
 411 Service/reparation 
 412 Möte/information 
 413 Fackligt uppdrag 
 414 Läkarbesök 
 415 Väntetid pga Servicearbete 
 EJ REDOVISAD TID 
 KOD BENÄMNING 
 
 999 Ej anträffbar 
 EJ REDOVISAD TID 
 KOD BENÄMNING 
 
 998 Ej närvarande 
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Bilaga O Platslista 
 
        Kod:        Benämning: 
 001 cell doslina 
 002 cell doslina 
 003 cell doslina 
 004 cell doslina 
 005 cell doslina 
 006 cell doslina 
 007 cell doslina 
 008 cell doslina 
 009 cell doslina 
 010 cell doslina 
 011 cell doslina 
 012 cell doslina 
 013 cell doslina 
 021 cell ringlina 
 022 cell ringlina 
 023 cell ringlina 
 024 cell ringlina 
 030 handmonteringsbord 
 041 cell stutslina 
 042 cell stutslina 
 043 cell stutslina 
 044 cell stutslina 
 045 cell stutslina 
 504 formspruta 504 
 520 formspruta ringlina 
 521 formspruta ringlina 
 522 formspruta doslina 
 523 formspruta doslina 
 524 formspruta 524 
 525 formspruta 525 
 526 formspruta 526 
 527 formspruta 527 
 528 formspruta stutslina 
 529 formspruta stutslina 
 530 formspruta 530 
 901 golvyta 901 
 902 golvyta 902 
 903 golvyta 903 
 904 golvyta 904 
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Bilaga P Presentation dag för dag 
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 1 060502 
 STÄLLVERKTID 
 1 Maskinomställning 17 1,83 
 2 Färgbyte 5 0,54 
 3 Verktygsbyte 10 1,07 
 4 Omställning av produktionslinje 13 1,40 
 SUMMA STÄLLVERKTID 45 4,83 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Maskinproduktion 328 35,23 
 51 Aktiv övervakning 50 5,37 
 52 Passiv övervakning 65 6,98 
 53 Tömma/fylla på brickor 31 3,33 
 54 Påfyllning/Tömmning av material 38 4,08 
 56 Kvalitetskontroll av slutprodukt 1 0,11 
 57 Paketering 5 0,54 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 518 55,64 
 FÖRDELNINGSTID I 
 100 Åtgärdar fel 10 1,07 
 101 Sortering av reglar 11 1,18 
 102 Palltransport 14 1,50 
 103 Materialhämtning 7 0,75 
 104 Produktionsplanering/terminalarbete 11 1,18 
 105 Samtal arbetskamrat 33 3,54 
 106 Samtal arbetsledare 2 0,21 
 107 Samtal supportpersonal 1 0,11 
 111 Söka/leta:_ 1 0,11 
 113 Skiftbyte 8 0,86 
 115 Daglig städning 5 0,54 
 116 UH av verktyg och utrustning 1 0,11 
 117 Materialhantering 2 0,21 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID I 106 11,39 
 FÖRDELNINGSTID II 
 200 Personlig tid 44 4,73 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID II 44 4,73 
 FÖRDELNINGSTID III 
 304 Operatör åtgärdar eget fel 1 0,11 
 305 Operatör overksam 8 0,86 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 9 0,97 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 49 5,26 
 401 Maskinstopp pga mont.fel 15 1,61 
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 402 Maskinstopp pga efterföljande mont.fel 21 2,26 
 403 Maskinstopp pga maskinhaveri 1 0,11 
 405 Maskinstopp pga service/reparation 20 2,15 
 406 Maskinstopp pga "pass through" 21 2,26 
 408 Maskinstopp pga planerat stopp 72 7,73 
 409 Produktreparation 4 0,43 
 411 Service/reparation 3 0,32 
 412 Möte/information 3 0,32 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 209 22,45 
 TOTALT: 931 
 Andel av total studietid: 18,58 % 
Endast dag ett redovisas här. 
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Bilaga Q Timme för timme 
 

 1 00.00 - 00.59 
 STÄLLVERKTID 
 1 Maskinomställning 1 0,46 
 SUMMA STÄLLVERKTID 1 0,46 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Maskinproduktion 108 49,32 
 51 Aktiv övervakning 15 6,85 
 52 Passiv övervakning 10 4,57 
 53 Tömma/fylla på brickor 2 0,91 
 55 Manuellt montage 6 2,74 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 141 64,38 
 FÖRDELNINGSTID I 
 100 Åtgärdar fel 6 2,74 
 101 Sortering av reglar 1 0,46 
 103 Materialhämtning 1 0,46 
 105 Samtal arbetskamrat 11 5,02 
 114 Hjälper arbetskamrat 2 0,91 
 117 Materialhantering 3 1,37 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID I 24 10,96 
 FÖRDELNINGSTID II 
 200 Personlig tid 11 5,02 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID II 11 5,02 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 8 3,65 
 401 Maskinstopp pga mont.fel 7 3,20 
 402 Maskinstopp pga efterföljande mont.fel 2 0,91 
 403 Maskinstopp pga maskinhaveri 8 3,65 
 404 Maskinstopp pga materialbrist 1 0,46 
 406 Maskinstopp pga "pass through" 7 3,20 
 408 Maskinstopp pga planerat stopp 9 4,11 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 42 19,18 
 TOTALT: 219 
 Andel av total studietid: 4,06 % 
 
 2 01.00 - 01.59 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Maskinproduktion 108 47,37 
 51 Aktiv övervakning 17 7,46 
 52 Passiv övervakning 13 5,70 
 53 Tömma/fylla på brickor 4 1,75 
 54 Påfyllning/Tömmning av material 1 0,44 
 55 Manuellt montage 6 2,63 
 56 Kvalitetskontroll av slutprodukt 1 0,44 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 150 65,79 
 FÖRDELNINGSTID I 
 100 Åtgärdar fel 8 3,51 
 105 Samtal arbetskamrat 9 3,95 
 114 Hjälper arbetskamrat 1 0,44 
 115 Daglig städning 1 0,44 
 117 Materialhantering 3 1,32 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID I 22 9,65 
 FÖRDELNINGSTID II 
 200 Personlig tid 17 7,46 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID II 17 7,46 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 7 3,07 
 401 Maskinstopp pga mont.fel 9 3,95 
 402 Maskinstopp pga efterföljande mont.fel 9 3,95 
 403 Maskinstopp pga maskinhaveri 5 2,19 
 406 Maskinstopp pga "pass through" 5 2,19 
 408 Maskinstopp pga planerat stopp 4 1,75 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 39 17,11 
 TOTALT: 228 
 Andel av total studietid: 4,23 % 
 



Analys av frekvensstudien som förbättringsverktyg 

 29 

 3 02.00 - 02.59 
 STÄLLVERKTID 
 1 Maskinomställning 1 0,45 
 SUMMA STÄLLVERKTID 1 0,45 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Maskinproduktion 97 43,69 
 51 Aktiv övervakning 22 9,91 
 52 Passiv övervakning 9 4,05 
 53 Tömma/fylla på brickor 1 0,45 
 55 Manuellt montage 4 1,80 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 133 59,91 
 FÖRDELNINGSTID I 
 100 Åtgärdar fel 9 4,05 
 101 Sortering av reglar 1 0,45 
 102 Palltransport 2 0,90 
 105 Samtal arbetskamrat 6 2,70 
 106 Samtal arbetsledare 1 0,45 
 114 Hjälper arbetskamrat 1 0,45 
 117 Materialhantering 5 2,25 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID I 25 11,26 
 FÖRDELNINGSTID II 
 200 Personlig tid 17 7,66 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID II 17 7,66 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 11 4,95 
 401 Maskinstopp pga mont.fel 6 2,70 
 402 Maskinstopp pga efterföljande mont.fel 3 1,35 
 403 Maskinstopp pga maskinhaveri 10 4,50 
 406 Maskinstopp pga "pass through" 6 2,70 
 408 Maskinstopp pga planerat stopp 10 4,50 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 46 20,72 
 TOTALT: 222 
 Andel av total studietid: 4,12 % 
Endast de tre första timmarna redovisas här. 
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Bilaga R Operatörer 
 

 
 

STÄLLVERKTID 
 2 Färgbyte 21 1,07 
 3 Verktygsbyte 27 1,37 
 4 Omställning av produktionslinje 65 3,30 
 SUMMA STÄLLVERKTID 113 5,74 
 
 OPERATIONSVERKTID 
 51 Aktiv övervakning 370 18,81 
 52 Passiv övervakning 240 12,20 
 53 Tömma/fylla på brickor 114 5,80 
 54 Påfyllning/Tömmning av material 76 3,86 
 55 Manuellt montage 128 6,51 
 56 Kvalitetskontroll av slutprodukt 8 0,41 
 57 Paketering 8 0,41 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 944 48,00 
 
 FÖRDELNINGSTID I 
 100 Åtgärdar fel 138 7,02 
 101 Sortering av reglar 34 1,73 
 102 Palltransport 62 3,15 
 103 Materialhämtning 20 1,02 
 104 Produktionsplanering/terminalarbete 41 2,08 
 105 Samtal arbetskamrat 145 7,37 
 106 Samtal arbetsledare 14 0,71 
 107 Samtal supportpersonal 13 0,66 
 109 Vänta på support 11 0,56 
 111 Söka/leta:_ 6 0,31 
 113 Skiftbyte 32 1,63 
 114 Hjälper arbetskamrat 14 0,71 

5,7% 

48,0% 31,6% 

10,7% 

0,8% 3,3% 

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4 
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 115 Daglig städning 26 1,32 
 116 UH av verktyg och utrustning 4 0,20 
 117 Materialhantering 61 3,10 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID I 621 31,57 
 
 FÖRDELNINGSTID II 
 200 Personlig tid 210 10,68 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID II 210 10,68 
 
 FÖRDELNINGSTID III 
 304 Operatör åtgärdar eget fel 2 0,10 
 305 Operatör overksam 13 0,66 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 15 0,76 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 409 Produktreparation 18 0,92 
 411 Service/reparation 9 0,46 
 412 Möte/information 23 1,17 
 415 Väntetid pga Servicearbete 14 0,71 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 64 3,26 
 
 EJ REDOVISAD TID 
 998 Ej närvarande 288 
 999 Ej anträffbar 24 
 SUMMA EJ REDOVISAD TID 312 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Analys av frekvensstudien som förbättringsverktyg 

 32 

Bilaga S Maskinpark totalt 
 

2,9%

63,3%0,5%

33,4%

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4

 
 

 STÄLLVERKTID 
 1 Maskinomställning 99 2,89 
 SUMMA STÄLLVERKTID 99 2,89 
 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Maskinproduktion 2 167 63,29 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 2 167 63,29 
 
 FÖRDELNINGSTID III 
 300 Maskinstopp pga operatör saknas 14 0,41 
 301 Maskinstopp pga operatör overksam 2 0,06 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 16 0,47 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 232 6,78 
 401 Maskinstopp pga mont.fel 109 3,18 
 402 Maskinstopp pga efterföljande mont.fel 132 3,86 
 403 Maskinstopp pga maskinhaveri 114 3,33 
 404 Maskinstopp pga materialbrist 8 0,23 
 405 Maskinstopp pga service/reparation 48 1,40 
 406 Maskinstopp pga "pass through" 81 2,37 
 408 Maskinstopp pga planerat stopp 418 12,21 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 1 142 33,36 
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Bilaga T Doslinan 
 

3,5%

71,4%

0,4%

24,8%

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4

 
 STÄLLVERKTID 
 1 Maskinomställning 66 3,47 
 SUMMA STÄLLVERKTID 66 3,47 
 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Maskinproduktion 1 359 71,38 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 1 359 71,38 
 
 FÖRDELNINGSTID III 
 300 Maskinstopp pga operatör saknas 7 0,37 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 7 0,37 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 99 5,20 
 401 Maskinstopp pga mont.fel 26 1,37 
 402 Maskinstopp pga efterföljande mont.fel 22 1,16 
 403 Maskinstopp pga maskinhaveri 82 4,31 
 404 Maskinstopp pga materialbrist 6 0,32 
 405 Maskinstopp pga service/reparation 1 0,05 
 406 Maskinstopp pga "pass through" 2 0,11 
 408 Maskinstopp pga planerat stopp 234 12,29 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 472 24,81 
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Bilaga U Doslinan, formspruta 522 
3,2%

44,2%

0,3%

52,4%

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4

 
 
 
 
 

STÄLLVERKTID 
 1 Maskinomställning 12 3,17 
 SUMMA STÄLLVERKTID 12 3,17 
 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Maskinproduktion 167 44,18 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 167 44,18 
 
 FÖRDELNINGSTID III 
 300 Maskinstopp pga operatör saknas 1 0,26 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 1 0,26 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 13 3,44 
 401 Maskinstopp pga mont.fel 7 1,85 
 402 Maskinstopp pga efterföljande mont.fel 1 0,26 
 403 Maskinstopp pga maskinhaveri 8 2,12 
 404 Maskinstopp pga materialbrist 2 0,53 
 406 Maskinstopp pga "pass through" 2 0,53 
 408 Maskinstopp pga planerat stopp 165 43,65 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 198 52,38 
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Bilaga V Doslinan, formspruta 523 
 

4,9%

77,8%

17,3%

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4

 
 

STÄLLVERKTID 
 1 Maskinomställning 19 4,91 
 SUMMA STÄLLVERKTID 19 4,91 
 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Maskinproduktion 301 77,78 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 301 77,78 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 9 2,33 
 401 Maskinstopp pga mont.fel 5 1,29 
 403 Maskinstopp pga maskinhaveri 7 1,81 
 408 Maskinstopp pga planerat stopp 46 11,89 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 67 17,32 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Analys av frekvensstudien som förbättringsverktyg 

 36 

Bilaga W Doslinan, paketering 
5,2%

74,3%

0,8%

19,7%

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4

 
 

STÄLLVERKTID 
 1 Maskinomställning 20 5,25 
 SUMMA STÄLLVERKTID 20 5,25 
 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Maskinproduktion 283 74,28 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 283 74,28 
 
 FÖRDELNINGSTID III 
 300 Maskinstopp pga operatör saknas 3 0,79 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 3 0,79 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 39 10,24 
 401 Maskinstopp pga mont.fel 9 2,36 
 402 Maskinstopp pga efterföljande mont.fel 3 0,79 
 403 Maskinstopp pga maskinhaveri 11 2,89 
 404 Maskinstopp pga materialbrist 2 0,52 
 408 Maskinstopp pga planerat stopp 11 2,89 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 75 19,69 
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Bilaga X Doslinan, ringrobot 
 
 

1,8%

75,0%

0,8%

22,4%

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4

 
 

 STÄLLVERKTID 
 1 Maskinomställning 7 1,84 
 SUMMA STÄLLVERKTID 7 1,84 
 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Maskinproduktion 285 75,00 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 285 75,00 
 
 FÖRDELNINGSTID III 
 300 Maskinstopp pga operatör saknas 3 0,79 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 3 0,79 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 15 3,95 
 401 Maskinstopp pga mont.fel 5 1,32 
 402 Maskinstopp pga efterföljande mont.fel 13 3,42 
 403 Maskinstopp pga maskinhaveri 46 12,11 
 404 Maskinstopp pga materialbrist 1 0,26 
 405 Maskinstopp pga service/reparation 1 0,26 
 408 Maskinstopp pga planerat stopp 4 1,05 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 85 22,37 
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Bilaga Y Doslinan, ultraljudssvets 
 

2,1%

85,4%

12,4%

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4

 
 
 

STÄLLVERKTID 
 1 Maskinomställning 8 2,12 
 SUMMA STÄLLVERKTID 8 2,12 
 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Maskinproduktion 323 85,45 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 323 85,45 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 23 6,08 
 402 Maskinstopp pga efterföljande mont.fel 5 1,32 
 403 Maskinstopp pga maskinhaveri 10 2,65 
 404 Maskinstopp pga materialbrist 1 0,26 
 408 Maskinstopp pga planerat stopp 8 2,12 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 47 12,43 
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Bilaga Z Ringlinan 
 

3,4%

75,9%

0,8%

19,8%

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4

 
 

 STÄLLVERKTID 
 1 Maskinomställning 13 3,44 
 SUMMA STÄLLVERKTID 13 3,44 
 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Maskinproduktion 287 75,93 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 287 75,93 
 
 FÖRDELNINGSTID III 
 300 Maskinstopp pga operatör saknas 2 0,53 
 301 Maskinstopp pga operatör overksam 1 0,26 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 3 0,79 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 14 3,70 
 401 Maskinstopp pga mont.fel 10 2,65 
 403 Maskinstopp pga maskinhaveri 6 1,59 
 408 Maskinstopp pga planerat stopp 45 11,90 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 75 19,84 
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Bilaga AA Stutslinan 
 

1,8%

45,6%

0,5%

52,1%

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4

 
 
 

 STÄLLVERKTID 
 1 Maskinomställning 20 1,75 
 SUMMA STÄLLVERKTID 20 1,75 
 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Maskinproduktion 521 45,62 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 521 45,62 
 
 FÖRDELNINGSTID III 
 300 Maskinstopp pga operatör saknas 5 0,44 
 301 Maskinstopp pga operatör overksam 1 0,09 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 6 0,53 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 119 10,42 
 401 Maskinstopp pga mont.fel 73 6,39 
 402 Maskinstopp pga efterföljande mont.fel 110 9,63 
 403 Maskinstopp pga maskinhaveri 26 2,28 
 404 Maskinstopp pga materialbrist 2 0,18 
 405 Maskinstopp pga service/reparation 47 4,12 
 406 Maskinstopp pga ”pass through” 79 6,92 
 408 Maskinstopp pga planerat stopp 139 12,17 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 595 52,11 
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Bilaga BB Stutslinan, propprobotar 
 

1,6%

54,1%

0,8%

43,5%

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4

 
 
 

 STÄLLVERKTID 
 1 Maskinomställning 6 1,58 
 SUMMA STÄLLVERKTID 6 1,58 
 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Maskinproduktion 205 54,09 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 205 54,09 
 
 FÖRDELNINGSTID III 
 300 Maskinstopp pga operatör saknas 2 0,53 
 301 Maskinstopp pga operatör overksam 1 0,26 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 3 0,79 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 84 22,16 
 401 Maskinstopp pga mont.fel 17 4,49 
 402 Maskinstopp pga efterföljande mont.fel 6 1,58 
 403 Maskinstopp pga maskinhaveri 7 1,85 
 404 Maskinstopp pga materialbrist 1 0,26 
 405 Maskinstopp pga service/reparation 4 1,06 
 408 Maskinstopp pga planerat stopp 46 12,14 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 165 43,54 
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Bilaga CC Stutslinan, reduceringsrobotar 
 

2,1%

30,2%

0,8%66,9%

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4

 
 

 STÄLLVERKTID 
 1 Maskinomställning 8 2,10 
 SUMMA STÄLLVERKTID 8 2,10 
 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Maskinproduktion 115 30,18 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 115 30,18 
 
 FÖRDELNINGSTID III 
 300 Maskinstopp pga operatör saknas 3 0,79 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID III 3 0,79 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 20 5,25 
 401 Maskinstopp pga mont.fel 50 13,12 
 402 Maskinstopp pga efterföljande mont.fel 13 3,41 
 403 Maskinstopp pga maskinhaveri 13 3,41 
 405 Maskinstopp pga service/reparation 43 11,29 
 406 Maskinstopp pga "pass through" 79 20,73 
 408 Maskinstopp pga planerat stopp 37 9,71 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 255 66,92 
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Bilaga DD Stutslinan, ringrobot 
1,6%

52,6%

45,8%

STÄLLVERKTID OP.VERKTID FÖRD.TID 1 FÖRD.TID 2 FÖRD.TID 3 FÖRD.TID 4

 
 

STÄLLVERKTID 
 1 Maskinomställning 6 1,57 
 SUMMA STÄLLVERKTID 6 1,57 
 
 OPERATIONSVERKTID 
 50 Maskinproduktion 201 52,62 
 SUMMA OPERATIONSVERKTID 201 52,62 
 
 FÖRDELNINGSTID IV 
 400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 15 3,93 
 401 Maskinstopp pga mont.fel 6 1,57 
 402 Maskinstopp pga efterföljande mont.fel 91 23,82 
 403 Maskinstopp pga maskinhaveri 6 1,57 
 404 Maskinstopp pga materialbrist 1 0,26 
 408 Maskinstopp pga planerat stopp 56 14,66 
 SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 175 45,81 
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Bilaga EE Maskinstopp per maskin/cell 
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Bilaga FF Powerpoint presentation 
Bild 1 

Presentera dig själv och Aros IKAB. 
 
 

Bild 2 
Ofta finns en känsla av att vissa brister förekommer i hur effektivt tiden utnyttjas i verksamheten. 
Syftet med frekvensstudien är att gå från att tro eller ana till att veta. 
 

Bild 3 
Detta är presentationens innehåll.  
 

Bild 4 
Frekvensstudie är en mätmetod som kombinerar ett statistiskt underlag utifrån en mätning med 
iakttagelser och erfarenheter från observatörer och berörd personal i form av anteckningar samt 
observatörens erfarenheter från annan verksamhet. Denna kombination ger möjligheten att skapa 
en helhetsbild av verksamhetens nuläge samt skapa förutsättningar för en rationell produktion.  
 
Frekvensstudien visar hur tiden utnyttjas i verksamheten. Resultatet sammanställs i olika 
tidsgrupper. Presentationsmöjligheterna är oändliga då valfria parametrar kan ställas mot varandra 
helt utifrån uppdragsgivarens önskemål. 
 

Bild 5 
Tidens fördelning delas in i ställverktid, operationsverktid samt fördelningstid 1, 2, 3, 4.  
 

Bild 6 
Detta är den typiska processgången för en frekvensstudie. Tidsaspekterna för de olika delarna kan 
variera beroende på studiens omfattning, studiens typ, uppdragsgivarens önskemål etc.  
 

Bild 7 
Frekvensstudien presenteras som arbetsmodell för förbättringsarbete för en potentiell 
uppdragsgivare för att skapa förståelse för hur en frekvensstudie skulle kunna gynna 
verksamhetens effektivitet.  
 
Studien prioriteras och avgränsas i samråd med uppdragsgivaren för att skapa förutsättningar till 
ett relevant resultat. Här bestäms studiens omfattning och tidsplan. 
 

Bild 8 
Bakgrundsiformation om hur verksamheten ser ut idag och har sett ut tidigare för berörd 
avdelning studeras. När man sedan har skapat en bild av hur verksamheten fungerar fastställs 
syfte och mål med studien. Syftet och målet med studien ska vara tydligt definierade då detta ska 
ligga till grund för hela planeringen, genomförandet och analysen av studien. Det är viktigt att 
berörd personal är väl införstådd med syfte och mål för studien så att de inte försvårar 
observatörernas arbete.  
 
Planeringen avslutas med en provstudie för att se om ytterligare parametrar bör läggas till samt för 
att samtliga observatörer ska ha en likartad bedömning av en observation.  
 

Bild 9 
Förklara genomförandet. 
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Bild 10 
 
Beskriv kodnyckeln. Varje kodintervall för aktiviteterna innehåller ett antal olika aktiviteter som 
har grupperats in i rätt tidstyp vid planeringen av studien.  
 

Bild 11 
 
Vid analysarbetet sammanställs data med utgångspunkt från syfte och mål. Mätdata, 
dagboksanteckningar samt övrig insamlad information sammanställs i en rapport. Hur stor del av 
analysarbetet som genomförs av Aros IKAB bestäms i samråd med uppdragsgivaren. I rapporten 
ges även förslag till förändringar i verksamheten.  
 

Bild 12 
Resultatet redovisas vid en muntlig presentation hos uppdragsgivaren. Vilka som närvarar vid 
presentationen bestäms av uppdragsgivaren.  
 

Bild 13 
Uppföljningsarbetet är mycket viktigt för att säkerhetsställa att förbättringsarbetet verkligen har 
gett effekt.  
 

Bild 14 
Man går från att tro till att veta hur tiden utnyttjas och var bristerna finns. Man får en klar bild 
över hur tiden fördelas på de olika aktiviteterna i verksamheten och vilka onödiga kostnader som 
kan minimeras. Studieresultatet kommer även att redovisa hur stor överkapacitet som finns 
inneboende såväl hos maskiner som personal.  
 

Bild 15 
Resultatet kan redovisas operatör för operatör separat eller sammanslaget i grupper. Olika 
befattningar kan uppvisa skilda resultat. Därför brukar grupperingarna göras efter befattning men 
vilka grupperingar som helst är möjliga. Här åskådliggörs hur tiden utnyttjas för de olika 
befattningarna på grupp- eller individnivå.  
 

Bild 16 
Här redovisas samtliga aktiviteter i detalj för en viss operatör eller grupp. I dessa datablad 
åskådliggörs det tydligt hur mycket tid som används till varje aktivitet. Exempelvis ser man i detta 
exempel att 7,02 % av tiden åtgår till att åtgärda fel och 7,37 % av tiden åtgår till samtal med 
arbetskamrat. Dessa aktiviteter finns i fördelningstid 1 (gula sektorn).  
 

Bild 17 
Resultatet för maskiner kan redovisas maskin för maskin eller i grupper. Här framgår hur stor den 
inneboende överkapaciteten är och hur stor operationsverktiden hos varje maskin.  
 

Bild 18 
Här redovisas aktiviteterna i detalj för en viss maskin eller en grupp av maskiner. En viktig faktor 
som framgår här utöver operationsverktiden är stopptiden samt vilka faktorer som orsakat 
maskinstoppen. 
 

Bild 19 
Övriga intressanta data kan insamlas parallellt med studiedatan. Detta kan exempelvis vara vilka 
delar i tillverkningskedjan som orsakat ett produktionsstopp, hur mycket en produktionslina 
producerar per timme osv. Detta är ett exempel på hur detta kan se ut. 
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Bild 20 
Med hjälp av funktionen valfri sammanställning ges möjligheten att sammanställa och jämföra 
vilka studieparametrar man vill. Man utser två eller tre studieparametrar som önskas jämföra och 
väljer en som styrande, en som jämförande samt eventuellt en som underparameter. Här är 
kombinationsmöjligheterna näst intill obegränsade och man kan anpassa redovisningen exakt efter 
vilka faktorer man är intresserad av. 
 

Bild 21 
Här är ett exempel på en valfri sammanställning där styrande parameter för operatörerna är dag 
och jämförande parameter är aktivitet. 
 

Bild 22 
Här är ett exempel på en valfri sammanställning där styrande parameter för operatörerna är timme 
och jämförande parameter är aktivitet. 
 

Bild 23 
Här visas ett enkelt räkneexempel på hur stor kostnaden kan bli när den personliga tiden 
överskrider den avtalade tiden. Vad som bör uppmärksammas är att detta visar endast kostnaden 
för den förlorade avlönade tiden, dvs. inte förlorade intäkter pga minskad produktivitet etc.  
 

Bild 24 
Här visas ett enkelt räkneexempel på hur stor kostnaden kan bli när den icke förädlande tiden blir 
större än man har planerat. Denna tid är dock nödvändig men man borde alltid sträva efter att 
minimera denna tid då den alltid utgör en kostnad. Denna kostand på samma sätt som i föregående 
räkneexempel blir större ju fler anställda man har.  
 

Bild 25 
Här visas ett enkelt räkneexempel på hur stor kostnaden kan bli när maskintillförlitligheten inte 
uppgår till de uppsatta målen. Denna kostnad kan variera kraftigt beroende på typ av produktion. 
Exemplet är taget från en högvolymsproduktion och kostnaden för bristande maskintillförlitlighet 
blir således mycket hög.  
  

Bild 26 
Bilden visar en summering av de tre räkneexempel. I denna summering har räkneexempel tagits 
från en högvolymstillverkning därför utgör den bristande maskintillförlitligheten en väldigt stor 
kostnad.  
 

Bild 27 
Sammanfattning med presentationen: Syftet med frekvesstudien som verktyg i ett 
förbättringsarbete är att utöka den förädlande tiden i tillverkningsprocessen. Bilden visar hur 
tidens fördelning ser ut innan och efter en frekvensstudie. Målsättningen är att utöka 
operatiosnverkitden och minska fördelningstiderna.  
 

 
 

Bild 28 
Sista bilden i presentationen. En av de viktigaste aspekterna men en frekvensstudie är att man går 
ifrån att tro eller ana hur företaget mår till att veta. Man får alltså en större inblick i hur effektiv 
ens verksamhet är.  
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Frekvensstudie

Ett effektivt verktyg till förbättring
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Frekvensstudie

Från att tro…

…till att veta!

 
 

������������������������������������������������������������������������
������	
������	�������������	
������	�������������	
������	�������������	
������	�������������	
������	�������������	
������	�������������	
������	�������������	
������	�������

Frekvensstudie
• Vad är en frekvensstudie?

– Analysen baseras på…
– Tidens fördelning

• Hur går en frekvensstudie till?
– Upphandling
– Planering
– Genomförande

• Kodnyckel
– Analys
– Presentation
– Uppföljning

• Varför ska man göra en frekvensstudie?
– Tidens utnyttjande
– Kostnader

 
������������������������������������������������������������������������

������	
������	�������������	
������	�������������	
������	�������������	
������	�������������	
������	�������������	
������	�������������	
������	�������������	
������	�������

Vad är en frekvensstudie?
Frekvensstudie är en nulägesanalys som visar hur 
effektiv tiden utnyttjas i verksamheten.

Analysen baseras på:
•Insamlad mätdata
•Observatörens anteckningar
•Observatörens iakttagelser
•Observatörens erfarenhet från annan verksamhet
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Tidens fördelning
Ställverktid:
”Nödvändig tid för att förbereda och avsluta ett arbetsuppdrag.”
Denna tid är inte att betrakta som förädlande tid och bör därför vara så liten som möjligt.

Operationsverktid:
”Nödvändig grundtid för att utföra ett arbetsuppdrag.”
Detta är den tid som är att anse som förädlande och som man således kan tjäna pengar på. 
Operationsverktiden bör utgöra en så stor del av tiden som möjligt.

Fördelningstid 1:
”Tilläggstid som åtgår för att kunna utföra operationsverktid och ställverktid.”
Exempel på detta kan vara materialhantering, arbetsrelaterade samtal, leta verktyg etc.

Fördelningstid 2:
”Tilläggstid som åtgår för pauser och sociala kontakter.”
Man brukar även kalla denna typ av tid för personlig tid. Den personliga tiden brukar vara 
reglerad genom lokala avtal och ligger i de flesta fall runt 5-6 % av den totala arbetsdagen.

Fördelningstid 3:
”Onödiga avbrott förorsakade av operatören.”
Hit räknas exempelvis att operatören är overksam, påbörjar arbetet för sent trots att man finns 
på sin arbetsplats, orsakar något fel och blir tvungen att själv åtgärda det etc. Målsättningen 
här bör alltid vara att ligga på 0 % även om det i realiteten oftast är omöjligt.

Fördelningstid 4:
”Avbrottstider förorsakade av företagets system, rutiner eller organisation.”
Exempel på detta kan vara möten, fackligt uppdrag, materialbrist, maskinservice etc.
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Hur går en frekvensstudie till?

Upphandling Planering Genomförande Analys Presentation Uppföljning

 
 
 

Bild 1 Bild 2 

Bild 3 Bild 4 

Bild 5 Bild 6 
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• Presentera frekvensstudien som 
arbetsmodell för förbättringsarbete
– Skapa motivation och förståelse för arbetsmetoden

• Studiens omfattning
– Prioritera och avgränsa studien

Upphandling
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• Analys av verksamhet
– Studera bakgrundsinformation
– Fastställa mål och syfte med studien

• Informera berörd personal
• Studieupplägg 

– Fastställning av studieparametrar: 
Avläsingsbaser, aktiviteter, platser, objekt, 
maskin, order, dag, timme etc.

• Provstudie genomförs

Planering

 

������������������������������������������������������������������������
������	
������	�������������	
������	�������������	
������	�������������	
������	�������������	
������	�������������	
������	�������������	
������	�������������	
������	�������

• Insamling av data
– Kodning av händelser med visst tidsintervall

• Kodnyckel

• Föra dagbok
– Anteckning av särskilda händelser

• Allmänna observationer
– Information som inte finns med som rådata

Genomförande
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Kodnyckel

…..060

Maskin 2050

Maskin 1040

Operatör 3030

Operatör 2020

Operatör 1010

Avläsningsbas

Ej anträffbar998

Fördelningstid 4980 - 997

Ej närvarande999

Fördelningstid 3960 - 979

Fördelningstid 2950 - 959

Fördelningstid 1900 - 949

Operationsverktid100 - 899

Ställverktid001 - 099

Aktivitet

…..105

Annan Plats104

Gång 1103

Hall 3102

Hall 2101

Hall 1100

Plats

030 100921

Kodexempel
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• Sammanställning av data

• Rapportskrivning

Analys
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• Redovisning av studieresultat
– Syfte och mål med studien
– Definiera styrkor och svagheter
– Prioritera

• Förslag till åtgärder
– Handlingsplan
– Tidsplan

Presentation
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• Ytterligare studieresultat
– Tilläggsdata önskas för visst studieområde

• Fördjupningsstudie

• Uppföljningsstudie

Uppföljning
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Varför ska man göra en frekvensstudie?

• Tidens utnyttjande
– Operatör
– Maskin
– Valfri sammanställning av avläsningsbas, aktivitet, plats, 

dag, timme, objekt, maskin, order

• Kostnad
– Personlig tid
– Icke förädlande arbete
– Bristande maskintillförlitlighet
– Organisatoriska brister

 

Bild 7 Bild 8 

Bild 9 Bild 10 

Bild 11 

Bild 14 Bild 13 

Bild 12 
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Exempel på tidens utnyttjande
Operatör

Operatörer totalt

5,7%

48,0%31,6%

10,7%

0,8%

3,3%

Ställtid

Op.verktid

FT 1

FT 2

FT 3

FT 4

Operatör 1

8,4%

54,4%

26,4%

8,7%

0,5%

1,6%

Operatör 2

4,2%

30,9%

50,7%

12,2%

1,0%

1,0%

Operatör 3

7,5%

47,1%30,8%

10,2%
1,3% 3,2%
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***** AKTIVITETSREDOVISNING *****
Operatörer

AKT ANTAL INNEH 
BENÄMNING OBS % 

STÄLLVERKTID
2 Färgbyte 21 1,07
3 Verktygsbyte 27 1,37
4 Omställning av produktionslinje 65 3,30

SUMMA STÄLLVERKTID 113 5,74
OPERATIONSVERKTID

51 Aktiv övervakning 370 18,81
52 Passiv övervakning 240 12,20
53 Tömma/fylla på brickor 114 5,80
54 Påfyllning/Tömmning av material 76 3,86
55 Manuellt montage 128 6,51
56 Kvalitetskontroll av slutprodukt 8 0,41
57 Paketering 8 0,41

SUMMA OPERATIONSVERKTID 944 48,00
FÖRDELNINGSTID I

100 Åtgärdar fel 138 7,02
101 Sortering av reglar 34 1,73
102 Palltransport 62 3,15
103 Materialhämtning 20 1,02
104 Produktionsplanering/terminalarbete 41 2,08
105 Samtal arbetskamrat 145 7,37
106 Samtal arbetsledare 14 0,71
107 Samtal supportpersonal 13 0,66
109 Vänta på support 11 0,56
111 Söka/leta:_ 6 0,31
113 Skiftbyte 32 1,63
114 Hjälper arbetskamrat 14 0,71
115 Daglig städning 26 1,32
116 UH av verktyg och utrustning 4 0,20
117 Materialhantering 61 3,10

SUMMA FÖRDELNINGSTID I 621 31,57
FÖRDELNINGSTID II

200 Personlig tid 210 10,68
SUMMA FÖRDELNINGSTID II 210 10,68

FÖRDELNINGSTID III
304 Operatör åtgärdar eget fel 2 0,10
305 Operatör overksam 13 0,66

SUMMA FÖRDELNINGSTID III 15 0,76
FÖRDELNINGSTID IV

409 Produktreparation 18 0,92
411 Service/reparation 9 0,46
412 Möte/information 23 1,17
415 Väntetid pga Servicearbete 14 0,71

SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 64 3,26
EJ REDOVISAD TID

998 Ej närvarande 288
999 Ej anträffbar 24

SUMMA EJ REDOVISAD TID 312  
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Exempel på tidens utnyttjande
Maskin

Monteringsrobot 2, produktionslina 1

2,1%

30,2%

0,8%66,9%

Monteringsrobot 3, produktionslina 1

1,6%

54,1%

0,8%

43,5%

Produktionslina 1 totalt

1,8%

45,6%

0,5%

52,1%

Ställtid

Op.verktid

FT 1

FT 2

FT 3

FT 4

Monteringsrobot 1, Produktionslina 1

1,6%

52,6%

45,8%
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***** AKTIVITETSREDOVISNING *****
Stutslinan

AKT ANTAL INNEH 
BENÄMNING OBS % 

STÄLLVERKTID
1 Maskinomställning 20 1,75

SUMMA STÄLLVERKTID 20 1,75
OPERATIONSVERKTID

50 Maskinproduktion 521 45,62
SUMMA OPERATIONSVERKTID 521 45,62

FÖRDELNINGSTID III
300 Maskinstopp pga operatör saknas 5 0,44
301 Maskinstopp pga operatör overksam 1 0,09

SUMMA FÖRDELNINGSTID III 6 0,53
FÖRDELNINGSTID IV

400 Maskinstopp pga föregående mont.fel 119 10,42
401 Maskinstopp pga mont.fel 73 6,39
402 Maskinstopp pga efterföljande mont.fel 110 9,63
403 Maskinstopp pga maskinhaveri 26 2,28
404 Maskinstopp pga materialbrist 2 0,18
405 Maskinstopp pga service/reparation 47 4,12
406 Maskinstopp pga "pass through" 79 6,92
408 Maskinstopp pga planerat stopp 139 12,17

SUMMA FÖRDELNINGSTID IV 595 52,11
Aros Industrikonsult AB
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Valfri sammanställning

Avläsningsbas
Aktivitet
Plats
Dag
Timme
Objekt
Maskin
Order

2. Välj sortering:

Styrande
Jämförande
Underparameter

1. Välj parametrar:
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Tidens fördelning Dag för Dag

0%

20%

40%

60%

80%

100%

060502 060503 060504 060505 060506

FT4

FT3

FT2
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Kostnad personlig tid

Operatörer totalt

5,7%

48,0%31,6%

10,7%

0,8%

3,3%

Ställtid

Op.verktid

FT 1

FT 2

FT 3

FT 4

Verklig personlig tid
- Avtalad personlig tid 
X Arbetstimmar per dag 
X Timkostnad 
X Antal anställda
= Onödig kostnad per dag

Exempel: 10,7% - 6% x 8 timmar x 250 kr/timme x 17 anställda = 1598 kr/dag
(=361 148 kr/år)
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Kostnad icke förädlande arbete

Operatörer totalt
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Ställtid

Op.verktid

FT 1
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FT 3

FT 4

Verkligt icke förädlande arbete
- Planerat icke förädlande arbete
X Arbetstimmar per dag 
X Timkostnad 
X Antal anställda
= Onödig kostnad per dag

Exempel: 31,6% - 15% x 8 timmar/dag x 250 kr/timme x 17 = 4251 kr/dag (=960 726 kr/år)
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Kostnad bristande maskintillförlitlighet

Produktionslina 1 totalt
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Planerad operationsverktid
- Verklig operationsverktid
X arbetstimmar per dag
X produktivitet (enheter/timme)
X intäkt per enhet (kr/enhet)
= Kostnad bristande 

maskintillförlitlighet per dag

Exempel: 70% - 45,6% x 8 timmar/dag x 1500 enheter/timme x 15 kr/enhet = 43 920 kr/dag
(=9 925 920 kr/år)
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Total kostnad

Exempel:

Kostnad personlig tid 1598 kr/dag (=361 148 kr/år)
Kostnad icke förädlande arbete 4251 kr/dag (=960 726 kr/år)
Kostnad bristande maskintillförlitlighet 43 920 kr/dag (=9 925 920 kr/år)

Summa: 49 769 kr/dag  (=11 247 794 kr/år)

I exemplet ovan uppgick denna kostnad till cirka 7 % av den totala omsättningen.
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FT 3

FT 4

Efter förbättringsarbete
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FT 1

FT 2

FT 3

FT 4

Op.verktid

Upphandling Planering Genomförande Analys Presentation Uppföljning
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Frekvensstudie

Från att tro…

…till att veta!
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