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Sammanfattning 
 

 

 

 

Preciform AB är ett legotillverkande företag i Eskilstuna som har specialiserats sig på 

djupdragning, svetsning, slipning och formning av tunnplåt samt ytbehandling och montering. 

Företaget har som en del av sin produktion montage av Scuffplate till Volvo XC90-R-design.  

 

Från 2012 kommer VCC att ändra utseende på XC90-R-design, vilket innebär för Preciforms 

del att det blir en förväntad ökning av dagstakten samt att det kommer ställa ökade krav på 

logistiken runt Scuffplatemonteringen, vilket dagens process inte är anpassad för. Syftet med 

det här examensarbetet, som är en del av en förstudie på Preciform är att förbättra 

monteringsprocessen, skapa en överskådlig hantering samt lagerutrymme för ett ökat antal 

artiklar av ingående material. 

 

Tidsstudier av genomloppstid, processtid, godshantering och transporter samt gångstudie 

genomfördes för att identifiera förbättringsåtgärder, där de olika studierna tjänade som 

underlag vid beräkningar och jämförelser före och efter implementering av 

förbättringsåtgärder.  

 

Analyser av studierna visade att en av scuffplatemonteringens sex klart avgränsade stationer 

hade en högre genomloppstid än de andra. Föreslagna förbättringsåtgärder har syftat till att 

jämna ut takten i monteringsprocessen och reducera waste. 

 

En ny layout presenterades och efter viss modifiering implementerades den tillsammans med 

merparten av förbättringsförslagen. 

 

Beräkningar av tillgänglig tid i monteringen visar att en annan arbetsfördelning och indelning 

av stationer är möjlig i ett fortsatt förbättringsarbete. 

 

Jämförelser mellan gammal och ny layout visar på en reduktion av waste i genomloppstiden 

med 32 procent och en stegreducering med 30 procent. 

 

En fortsatt verksamhetsutveckling kommer att reducera tid och steg ytterligare. Resultaten av 

vidtagna förbättringsåtgärder kan utgöra grunden för en ny förbättringsprocess enligt 

principerna för Demings hjul. En förutsättning för att den ska bli framgångsrik är dock 

ledningens engagemang och att tillräckliga resurser avsätts. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Teknikutveckling tillsammans med kunders ökade krav och efterfrågan på individuellt 

anpassade, allt mer komplexa produkter och tjänster, är några orsaker till en hårdnande 

konkurrens som företagen måste anpassa sig till idag. Intresset för att arbeta med förbättringar 

ökar därför hela tiden. Systematiskt förändrings- eller förbättringsarbete som Totalkvalitet, 

Verksamhetsutveckling, total quality management (TQM), Sex sigma, m m ingår ofta i något 

slags program som de flesta företag bedriver idag (Sörqvist, 2004). Outsourcing, globalisering 

och den allmänt ökande konkurrensen ställer allt högre krav på kostnadseffektiva processer i 

alla branscher. (Bergman och Klefsjö, 2007) menar att företag som satsar på 

produktionsutveckling visar sig ha ökat i effektivitet, finansiella resultat och marknadsandelar 

jämfört med de företag som satsar lite eller inte alls på verksamhetsutveckling. Med en 

utpräglad verksamhetsförbättring blir den naturliga konsekvensen att även ställa allt högre krav 

på leverantörer. Som underleverantör till fordonsindustrin har Preciform ett outtalat krav på sig 

att förbättra processerna kontinuerligt. Förändring av kundprodukter innebär eventuellt att en 

anpassning måste ske av tillverkningen hos leverantören. Scuffplatemonteringen på Preciform 

stod inför en sådan förändring i och med att VCC kommer att ändra från olackad till lackad 

dörrtröskel från och med 2012- årsmodell på Volvo XC-90-R 

 

1.2 Problemformulering 

Preciform AB har som en del av sin produktion montage av Scuffplate till Volvo XC90-R-

design. Det har fram till hösten 2011 inneburit att montera en plåtdetalj på en bottensvällare av 

svart plast. Dessa utgör tillsammans en dörrtröskel. Från 2012 kommer Volvo att ändra 

utseendet på R-designen så att även bottensvällarna, som sitter under dörrarna på bägge sidor 

kommer att vara lackade i samma färg som bilen. Volvo XC90-R-design säljs i tio olika färger 

vilket innebär att hanteringen av bottensvällare i monteringen ökar från två emballage till tjugo. 

VCC kommer också att öka avropstaket från 240 Scuffplates/vecka, som med nuvarande layout 

ligger nära maxkapacitet, till 300 Scuffplates/ vecka. Dagens process är inte anpassad till den 

förväntade ökningen av dagstakten. Det kommer att med dagens layout även råda 

utrymmesbrist för den ökade volymen av internlager. 

 

1.3 Syfte och mål 

Det här examensarbetet är gjort som en del i förstudien av layout och logistikproblemen som 

uppstår när både dagstakten och antalet emballage ökar i monteringen av scuffplate. 

Examensarbetets syfte är att förbättra monteringsprocessen, skapa en överskådlig hantering av 

den ökade volymen av lackade bottensvällare, skapa nödvändigt lagerutrymme för internlager 

och ta fram en ny FMEA över processen.  

Målet är att reducera det totala tidsspillet i Scuffplateproduktionen och frigöra utrymme för 

nödvändiga internlager. 
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1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet påbörjades 2011-05-02 och följer samma tidsramar som förstudien på 

Preciform. Layout- och processflödet ska vara fastställt 2011-06-03. Logistiken är avgränsad 

till att gälla inom Scuffplatemonteringens fyra väggar på Preciform.  

 

Tillgänglig tid för examensarbetet motsvarar 15 hp, vilket ger en begränsning när det gäller 

insamlandet av data för jämförande studier i ny layout. 

 

Då 120 par trösklar utgör säkerhetslager, kommer inte en lagerminskning att vara aktuell, 

likaså ligger inköp, kund-, och leverantörssamarbete utanför ramarna för detta Examensarbete. 
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2. Metod 

2.1 Metodik 

Efter en introduktion till förstudien av scuffplatemonteringen på Preciform, kartlades 

monteringsprocessen med tillhörande logistik. Mätningar gjordes och analyserades. Därefter 

framlades förslag på ny layout och förbättringsförslag gällande hela monteringsprocessen 

preciserades. Efter implementering gjordes nya mätningar för att möjliggöra jämförelser mellan 

gammal och ny layout och därigenom beräkna förbättring/försämring efter implementering av 

genomförda förbättringsåtgärder samt reduktion av waste. 

 
    Figur 1. Exjobbsprocessen. 

 

2.2 Datainsamling 

Observationer 

Under besök på företaget har olika observationer och iakttagelser gjorts, samtal och informella 

intervjuer med olika grupper inom Scuffplatemonteringen tillsammans med observationer har 

lett fram till kvalitativa förbättringsförslag. 

 

Informella intervjuer/samtal 

Regelbundna möten med monteringsgruppen blev avtalade till måndag- och 

onsdagsförmiddagar och genomfördes när möjlighet gavs. De tillfällen då läget inte tillät 

produktionsstillestånd skedde samtal i den dagliga monteringsverksamheten. 

 

Mätningar 

För att kunna göra en jämförelse före och efter förbättringsarbetet av scuffplatemonteringen, så 

har olika mätningar gjorts. Tonvikten har lagts på tidsstudier som enligt (Sörqvist, 2004) har 

fördelen att de är konkreta och påtagliga för alla medarbetare samt att tid är en mycket 

betydelsefull resurs i de flesta organisationer. Det har även genomförts en gångstudie, där en 

montörs antal steg mellan stationerna har räknats. Start och stopp för varje delprocess i 

monteringen definierades, detsamma gjordes med tidsåtgången för materialförflyttning och 

godshantering (se bilaga A1- A3). 
 

Arbetsstyrkan har varierat efter veckobehovet av kompletta trösklar. Dagstakten har avgjort hur 

många som jobbar i monteringen av scuffplate. Montörerna arbetsväxlar även mellan 

stationerna. Syftet med tidsstudien blir därför inte att mäta t ex maximal kapacitet eller minimal 

genomloppstid, utan att med en genomsnittlig tid kunna mäta förbättring/försämring i ny 

layout. I syfte att öka intresse och engagemang för förbättringsarbetet samt att undvika känslan 

av övervakning överläts tidsmätningen åt montörerna. Instrument för tidsmätningen har 

varierat mellan stoppur, digital äggklocka och mobiltelefon.  

Arbetsmomenten i monteringen kommer att vara desamma i den nya layoten. Samma montör 

som genomförde gångstudien, upprepar processen. Det innebär att jämförande mätningar kan 

göras och resultatet analyseras 
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2.3 Dataanalys 

Problem och processer kan enligt (Sörqvist, 2004) generellt analyseras på två olika sätt, 

antingen genom kvantitativ och/eller kvalitativ analys. En kvantitativ analys syftar till att lösa 

problemet genom att studera variationer och duglighet i processen. En kvalitativ analys bygger 

på att söka en djupare förståelse av processens funktion och situation.  

2.3.1 Kvantitativ analys 

Förekommer det rikligt med mätdata så är första steget i problemlösningen att analysera dessa. 

Även om analysen kan ske på olika sätt så tar Sörqvist upp några vanliga steg: 

A. Granska informationen övergripande. 

B. Analysera variationer och bestäm duglighet. 

C. Fastställ mål och önskad duglighet. 

D. Identifiera orsaker 

2.3.2 Kvalitativ analys 

Saknas mätdata eller det inte finns i tillräcklig mängd, kan man genomföra kvalitativ analys. 

Avsikten är att skapa förståelse för det valda objektet genom att samla in och analysera fakta 

om processen eller produkten, dess sätt att fungera och/eller de resultat som uppnås. Några 

vanliga metoder är: 

A. Probleminventering 

B. Gapanalys 

C. Flödesanalys 

D. Flaskhalsanalys 

E. Tidsanalys 

F. Värdeflödesanalys 

G. Förlustanalys 

H. Analys av effektivitet och utbyte 

I. Riskanalys 

J. Jämförande analys 

2.3.3 Genomförda dataanalyser 

I föreliggande examensarbete har en kombination av kvantitativ och kvalitativ analys varit 

nödvändig. Metoden som har använts har i första hand varit av kvalitativ karaktär, då 

tillräckliga mätvärden på processen inte har förelegat. Dock har de kvalitativa metoderna gett 

en del mätvärden för kvantitativa beräkningar, främst i syfte att kunna göra jämförelser mellan 

gammal och ny layout. De metoder som har valts för analys är följande: 

 

Probleminventering. Tillsammans med fokusgrupper bestående av anställda som är 

verksamma i processen, har försök gjorts att fastställa vilka problem som förekommer, samt 

deras effekter och möjliga orsaker. 

 

Flödesanalys. Ett flödesschema har uppställts över processen för att bättre kunna granska 

arbetssätt, transportsträckor, onödiga aktiviteter m.m. 
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Flaskhalsanalys. Identifikation av flaskhalsar har skett och förslag på avlastning av onödigt 

arbete och förbättringar har gjorts för att maximera flödets totala kapacitet. 

 

Tidsanalys. Tidsstudier har genomförts i syfte att reducera processens ledtider. 

 

Värdeflödesanalys. Värdeskapande och icke- värdeskapande arbete har identifierats, för att 

kunna reducera icke– värdeskapande arbete. 

 

Förlustanalys. Det här arbetet har främst studerat transporter, brister i processer och onödiga 

rörelser och förflyttningar 

 

2.4 Diskussion 

Validitet betyder generellt att mätinstrumentet ifråga har förmåga att mäta det avsedda 

objektet. Litteraturen skiljer på inre och yttre validitet, där den yttre validiteten behandlar 

mätningarnas giltighet och den inre validiteten gäller främst förklarande studier. Om det t ex, i 

en förklarande studie anges en orsak x som leder till resultatet y, där det senare visar sig att 

undersökningen inte har tagit med en tredje faktor z, som är en bidragande orsak till resultatet 

y, kan den inre validiteten ifrågasättas (Yin, 2009). 

 

Den yttre validiteten som handlar om giltigheten av mätningarna, kan i det här arbetet vad det 

gäller jämförelsen mellan gammal och ny layout, möjligen ifrågasättas. 

Beroende på färre mättillfällen i den nya layouten, och brist på kommentarer kring dessa, kan 

det vara svårt att dra definitiva slutsatser om förändring i genomloppstider, transportsträckor 

etc. Det som däremot ger mätningarna en god validitet är att de har utförts på samma sätt av 

samma personer under liknande förhållanden. Den skillnad som finns mellan mätningar i 

gammal och ny layout gäller själva layouten, där processen är den samma men rutinerna kring 

den blir annorlunda. Det bör också nämnas att det inte har funnits möjlighet att göra 

jämförande mätningar i ny layout med en hög dagstakt. 

 

Reliabilitet avser att två oberoende studier ska med samma mätinstrument komma fram till 

samma resultat (Yin, 2009). 

Det leder till att reliabiliteten måste vara hög om validiteten ska kunna bli hög. Det har i 

tidstudierna eftersträvats genom att dela in varje studie i delprocesser samt definiera start och 

stopp för dessa.  
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3. Teoretisk referensram 

 

3.1 Välja och prioritera förbättringsområden 

 

Att prioritera och välja vilka förbättringar man avser bedriva initialt, vilka man skall hantera 

vid ett senare tillfälle och vilka som man inte avser att genomföra, är ett nödvändigt inslag i 

förbättringsarbetet då antalet möjliga förbättringar troligen överstiger avsatta resurser för 

verksamhetsförbättringen (Sörqvist, 2004).  

3.1.1 Olika grunder för prioritering   

Traditionellt har prioriteringar enligt (Sörqvist, 2004) skett utifrån problemets betydelse, där 

avsikten har varit att först identifiera frekvens och maximerade kostnadsbesparingar. 

Anledningen till det är Paretoregeln (80-20- regeln) vilken anger att ett fåtal av problemen 

svarar för den största delen av effekten. Paretoregeln är viktig då förbättringsprojekt skall 

väljas, men den är inte tillräcklig i sig. Exempelvis kan orsaken till att problem är stora och 

betydelsefulla ibland vara att de är mycket svårlösta eller känslomässigt komplicerade. 

Prioriteringar bör grundas på flera olika faktorer och kunskaper om situationen för att nå största 

möjliga framgång, samtidigt som en prioriteringsstrategi utvecklas som tar hänsyn till dessa 

faktorer. 

 

(Sörqvist, 2004) har funnit det lämpligt att skilja på strategisk och taktisk prioritering, där 

strategisk prioritering primärt syftar till att ge mesta möjliga avkastning på de resurser som 

investeras i förbättringar. Taktisk prioritering syftar till en anpassning till den aktuella 

situationen för att uppnå andra fördelar t ex säkerställa framgångar. En kombination av de båda 

är ofta ett bra prioriteringsbeslut. Även om strategisk prioritering får sägas vara det optimala 

under idealiska förhållanden, uppstår alltid störande faktorer, som människors upplevelser och 

attityder, okända svårigheter samt resursbrister. Därför är det nödvändigt att beakta olika 

situationsrelaterade faktorer för att nå bästa resultat, något som sker vid taktiska prioriteringar. 

 

3.1.2 Strategisk prioritering  

Strategisk prioritering, som tidigare nämnts syftar primärt till att ge mesta möjliga avkastning 

på de resurser som investeras i förbättringsåtgärder. Avsikten är att samtliga förbättringsprojekt 

som bedrivs skall bidra maximalt till verksamhetens totala framgång. Inom Sex sigma liknar 

men detta vid en matematisk funktion Y= f(x) där Y står för verksamhetens totala framgång 

som är en funktion av alla de förbättringsprojekt (x) som man väljer att genomföra. Projekten 

ska väljas på ett sådant sätt att de är betydelsefulla och kompletterar varandra för maximal 

effekt. Strategisk planering ger en hög verkningsgrad i förbättringsarbetet (Sörqvist, 2004).  

 

 Det vitala fåtalet. Resonemanget bygger på 80- 20-regeln som erfarenhetsmässigt tycks 

stämma förvånansvärt väl.  I Paretodiagram kan kvalitetsproblem och 

förbättringsmöjligheter orsakade kvalitetsbristkostnader, antal fel eller kundmissnöje 

analyseras. 
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 Kvalitetsavkastning. Med en ekonomisk kalkyl av problemen och dess följder som 

grund, kan skillnaden mellan de förtjänster och besparingar som förbättringen troligen 

kommer att medföra och kostnaden för att genomföra nödvändiga åtgärder beräknas. 

Det ger en prognos över avkastningen på de aktuella förbättringsprojekten.  

 Marknadsmässig betydelse. Strategiska prioriteringsbeslut bör även ta hänsyn till den 

aktuella förbättringsmöjlighetens marknadsmässiga konsekvenser och troliga effekter. 

Grunden till detta kan utgöras av resultat från genomförda kundmätningar, 

konkurrentstudier och omvärldsanalyser. 

 Effektivitet. Genom att studera hur väl resurserna används i verksamhetens processer 

kan man finna en viktig grund för att fatta prioriteringsbeslut. Eventuella 

effektivitetsvinster medför ofta att stora ekonomiska besparingar kan göras. 

 Tidsvinst. Tidsfokus kan vara fördelaktigt när prioriteringsbeslut ska fattas, då tid är en 

mycket betydelsefull resurs i de flesta organisationer och representerar en betydande del 

av verksamhetens kostnader, särskilt i tjänsteorganisationer. 

 Varaktigheten av resultaten. En del förbättringar är mer tillfälliga till karaktären medan 

andra är permanenta. Permanenta förbättringar påverkar deras värde genom att de 

kommer att ge en ackumulerad besparing år efter år. Sådana effekter bör identifieras 

och beaktas vid prioritering. 

 Spridningsmöjligheter. Prioritering bör ske av metoder för problemlösning som går att 

använda för problemlösning någon annanstans inom organisationen. 

 

3.1.3 Taktisk prioritering 

Taktiska prioriteringar bygger som tidigare nämnts på en anpassning till den aktuella 

situationen för att säkerställa framgångar. Avsikten är att inkludera de faktorer som i praktiken 

påverkar möjligheterna att effektivt och säkert kunna genomföra önskade förbättringar.  

 

 Snabba resultat. Motivation och engagemang hos förbättringsarbetets deltagare är 

beroende av att det snabbt kan visas upp framgångsrika exempel på genomförda 

förbättringar och uppnådda resultat. 

 Lätta att genomföra. Prioritera åtgärder som enkelt kan genomföras och med 

lättredovisade resultat i början, för att behålla de inblandades engagemang.  

 Uppfattad angelägenhetsgrad. Genom att välja förbättringsarbete som är intressanta 

och viktiga ur deltagarnas synvinkel, ökar engagemang och intresse. 

 Kompetens i organisationen. Förbättringsarbete bör väljas efter kompetens hos 

deltagarna. 

 Attityder och mognad i organisationen. Områden där ett starkt förändringsmotstånd kan 

förväntas bör om möjligt undvikas till att börja med.  

 Frigöra resurser. Då tid ofta är en resursbrist kan prioriteringen inledningsvis gälla 

förbättringar som frigör tid och andra resurser som kan återinvesteras i nya 

förbättringar. 

 Möjlighet att verifiera resultatet. Viktigt i början då verksamhetsförbättringens mognad 

och ledningens och medarbetares övertygelse är låg. 
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3.2 Processer 

 

Det finns enligt (Sörqvist, 2004) många skäl till att arbeta med processer. Det övergripande 

skälet han anger är att en stor del av förbättringspotentialen finns i gränssnitten mellan olika 

enheter, avdelningar och funktioner. Drivs enheter, avdelningar och funktioner separat inom 

verksamheten utan en övergripande bild av hur de hänger ihop, så innebär det en ökad risk för 

suboptimering samt att det brister i samordning och förståelse. Några vanliga fördelar som kan 

uppnås genom processorientering är: 

 

 En bra helhetsbild uppnås hos medarbetarna. 

 Verksamhetens kundfokus kan förbättras. 

 Processarbetet ger en bra grund för förbättringar. 

 Förändringsstabiliteten i företaget ökar. 

 Möjligheter ges att förenkla en komplex organisation. 

 Underlättar lärande och jämförelser med andra. 

Definitionen av en process är enligt (Bergman och Klefsjö, 2007) något som har ” en början 

och ett slut, den har en kund (en uppdragsgivare) och en leverantör (en uppdragstagare), den 

består av ett nätverk av ingående aktiviteter, den producerar ett värdeskapande resultat och den 

upprepas gång efter gång”. En något mer kortfattad och lättillgänglig definition har (Sörqvist, 

2004) när han förklarar det som ”En process kan definieras som en begränsad mängd av 

samordnade aktiviteter som tillsammans har ett bestämt syfte”. Vidare beskriver han en 

verksamhets processer som bestående av alla naturliga arbetsflöden som förekommer i 

verksamheten. De har därmed en stor betydelse för förbättringsarbetet. 

 

Processer kan delas in efter olika kriterier beroende på företagets processorientering.  

 

Indelning efter gränssnitt. 

En gruppering efter gränssnitt delas in i individuella processer, funktionella processer och 

kärnprocesser. När processen delas in efter gränssnitt kopplas i allmänhet även antalet personer 

som är involverade i processen in. 

 

 Individuella processer utförs av enskilda individer. 

 Funktionella processer är kopplade till verksamheter som är knutna till en viss 

avdelning, funktion eller enhet. 

 Kärnprocesser skär tvärs igenom en organisation över flera funktioner eller avdelningar.  

Företaget beskrivs som ett nätverk av processer där de funktionella processerna utnyttjas av 

kärnprocesserna och varje process kan brytas ner i delprocesser (se figur 2). 
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A B C D

KärnprocessLeverantör Kund

Organisation

 
 
Figur 2. Processindelning efter gränssnitt. Eget efter (Bergman och Klefsjö 2007). 

 

 

 

Indelning efter uppgift. 

 

Processorienteringen är här fokuserad på vilka kunder som processen ska skapa värde för, där 

skiljelinjen går mellan huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser. 

 

 Huvudprocesserna har externa kunder, vilkas behov ska uppfyllas genom de förädlade 

produkter som organisationen erbjuder. Exempel på Huvudprocesser är 

produktutvecklingsprocessen. 

 Stödprocesser har interna kunder. Uppgiften är här att stödja huvudprocesserna med 

resurser. Exempel på stödprocesser är rekryteringsprocesser, underhållsprocesser och 

administrativa processer av olika slag. 

 Ledningsprocesser har interna kunder. Ledningen har till uppgift att besluta om 

organisationens övergripande mål och strategier samt stödja förbättringar av 

organisationens övriga processer. Exempel på ledningsprocesser är processer för 

strategisk planering, målsättning och revision.  

 

 

Kundbehov

Ledningsprocesser

Huvudprocesser

Stödprocesser

Externa 

kunder

 

 

 

Figur 3. Processindelning efter uppgift. Eget efter (Bergman och Klefsjö, 2007). 
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3.3 Sex sigma 

 

Sex sigma är idag ett av de absolut starkaste och mest spridda förbättringskoncepten inom olika 

företag, organisationer och branscher i världen. Namnet Sex sigma hämtades från 

statistikteorin. Ett vedertaget sätt att studera en process ändamålsenlighet är att bestämma dess 

duglighet, vilken definieras som förhållandet mellan processens toleransvidd och dess 

spridning. Utifrån detta utformade Motorola den modell som finns bakom namnet Sex sigma.  

Enligt denna skall avståndet mellan specifikationerna vara minst ± 6 standardavvikelser och 

samtidigt får medelvärdet inte skifta mer än 1,5 standardavvikelser åt något håll. Detta 

motsvarar att maximalt 3,4 ppm fel skulle kunna uppstå. 

 

Figur 4. Eget efter (Sörqvist, 2004), bild från Google pictures: Normalfördelningskurva. 

                                   

Nu är det bara ett namn inte en målbild. Det innebär alltså inte att målet är att ha mindre än 3,4 

fel på en miljon felmöjligheter i sina kritiska processer, utan att man kontinuerligt fokuserar, 

mäter, analyserar och minskar processens variationer. Betydelsefulla områden inom 

förbättringsarbetet ska dessutom omgärdas av radikala och utmanande mål för att minska 

variationer. 

De flesta verktyg och metoder som används inom Sex sigma är gamla och beprövade som 

enskilda har använts i många verksamheter. Strukturer och arbetssätt har en tydlig förankring i 

vad Juran beskrev redan på 50-talet. Vad som är nytt är att Sex sigma kombinerar och 

balanserar verktyg och metoder under mycket ambitiösa former med stora resurser avsatta för 

att driva förbättringar med stark fokus på att uppnå resultat(Sörqvist, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14(62) 

 

 

(Krajewski et al. 2010)beskriver Sex sigma som ett omfattande och flexibelt system för att 

uppnå, upprätthålla och maximera företagsframgångar genom att minimera fel och variationer i 

processer. Det bygger på principerna i Total Quality Management (TQM) som säger att 

kundnöjdhet, medarbetares engagemang och ständiga förbättringar är tre viktiga hörnstenar för 

att få en hög nivå på processer och kvalitet. 

 

 

 

 

Figur 5. Sex sigmas viktigaste delar. Eget efter (Sörqvist, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



15(62) 

3.4 Lean  

 

Lean production är ett system av övergripande strategier och filosofier om ett resurssnålt och 

kundorienterat tillverkningssätt, där ett antal konkreta verktyg och metoder ingår för att uppnå 

hög effektivitet. Arbetet utgår från verksamhetens processer som förenklas och kontinuerligt 

förbättras i kombination med att ett just-in-time baserat arbetssätt grundat på kundorderstyrning 

införs. Figuren visar huvudprinciperna inom Lean (Sörqvist, 2004). 

 

 

 

 

 

  

 Figur 6. Huvudprinciper inom Lean Production. Eget efter (Sörqvist, 2004) 

 

 

Just-in–time är en uppsättning principer, redskap och tekniker som gör det möjligt för ett 

företag att producera och leverera produkter i små kvantiteter med korta ledtider (Liker, 2009). 

 

 

Att systematiskt identifiera och eliminera slöseri och förluster är enligt (Sörqvist, 2004) av 

central betydelse inom Lean. De traditionella förlusterna utgörs av: 

 

1. Överproduktion 

2. Väntan 

3. Transporter 

4. Brister i processer 

5. Mellanlager och förråd 

6. Onödiga rörelser och förflyttningar 

7. Fel, omarbete och kassationer 
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( Liker, 2009) har lagt till ett åttonde slöseri som han definierar som ”outnyttjad kreativitet hos 

de anställda” och menar att den som inte lyssnar till och engagerar sig i sina anställda förlorar 

tid samt går miste om idéer, kompetens och förbättringar. 

 

 

Definition av slöserierna enligt (Liker, 2009). 

 

1. Överproduktion. Produktion av komponenter som ingen har beställt skapar onödiga 

kostnader i överlager, överbemanning, lagerkostnader och transporter. 

 

2. Väntan. Operatörer som är overksamma i väntan på materialbrist, 

produktionsförseningar, maskinstillestånd eller flaskhalsar i produktionen. 

 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar. Produkter i arbete (PIA) som flyttas långa 

vägar eller material, komponenter och bearbetat gods som flyttas på ett ineffektivt sätt. 

 

4. Överbearbetning eller felaktig bearbetning. Produkter som får en onödig eller 

ineffektiv bearbetning. 

 

5. Överlager. Onödiga mängder råvaror, produkter i arbete eller färdiga produkter som 

orsakar onödiga kostnader och förseningar samt döljer dålig produktionsplanering, sena 

leveranser från leverantörer, felaktiga produkter, stillestånd och långa ställtider. 

  

6. Onödiga arbetsmoment. Onödiga rörelser under arbetet som att leta efter, sträcka sig 

efter eller lägga ifrån sig komponenter, verktyg etc. 

 

7. Defekter. Defekta komponenter blir tid- och energikrävande när de ska repareras, 

omarbetas, skrotas, ersättas eller kontrolleras. 

 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda. Företaget går miste om idéer, kompetens och 

förbättringar.  
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3.5 Kvalitetsbristkostnader 

 

Kvalitetsbristkostnader definierar (Sörqvist, 2004) som ”de totala förluster som uppstår genom 

att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga” där förluster syftar på samtliga 

effekter, brister och problem som påverkar företagets intäkter, kostnader och tillgångar. 

Verksamhetens kvalitetsbristkostnader delas vanligtvis in i interna och externa felkostnader 

samt kontrollkostnader. 

 

 Intern felkostnad utgörs av förluster orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå 

som upptäcks före leverans till extern kund. 

 

 Extern felkostnad utgörs av förluster orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå 

som upptäcks efter leverans till extern kund. 

 

 Kontrollkostnader utgörs av kostnader kopplade till kontrollen av att rätt kvalitet 

levereras i alla led. 

 

Enligt (Bergman och Klefsjö, 2007) bör en modell för kvalitetsbristkostnader bara innehålla 

intern och externa felkostnader, där interna felkostnader motsvarar kassation omarbetning och 

stilleståndskostnader och externa felkostnader motsvarar reklamationer, garantikostnader och 

goodwill- förluster. 

 

Ett sätt att sänka kvalitetsbristkostnader är att införa felsäkring, där syftet är att motverka 

potentiella fels uppkomst. En metod för felsäkring är dubbelkontroll, där vissa extrakostnader 

accepteras för att eventuella fel ska upptäckas i så god tid att det kan åtgärdas innan dess 

konsekvenser hunnit bli allvarliga (Sörqvist, 2004). 
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3.6 Ständiga förbättringar 

 

 

Modellen i figur 7 beskriver problemlösningsarbetet enligt principen att ständiga förbättringar 

ska ske som ett cykliskt förfarande. Det sista stadiet i en cykel går över i första stadiet av nästa 

cykel som blir startpunkten för vidare förbättringsprojekt (Krajewski et al. 2010).  

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 7. Demings hjul. Eget efter (Krajewski et al. 2010) 

  

 

 

 

(Sörqvist, 2004) definierar de olika momenten på följande vis. 

 

 Plan innebär att definiera problemet, fastställa dess viktigaste orsaker samt finna 

lämpliga åtgärder att eliminera problemet. 

 

 Do innebär att de föreslagna åtgärderna genomförs (vanligtvis i pilotform) för att kunna 

utvärderas. 

 

 Study innebär att resultaten studeras. Det innebär oftast i praktiken att mätningar utförs 

och erhållen data analyseras. 

 

 Act innebär beroende på utfallet på genomförandet, eventuella korrigeringar och 

ändringar av åtgärderna. Resultaten följs upp och framgångarna sprids vidare. 

 

 När cirkeln har slutits börjar den om på nytt. 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Develop a plan for improving quality at a process 

Do Execute the plan, first on a small scale 

Study Evaluate feedback to confirm or to adjust the plan 

Act Make the plan permanent or study the adjustments 
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Figur 8 visar en sex stegs plan för en processanalys. Det är ett detaljerat dokument över hur 

arbetet utförs och hur det kan förändras. Processanalysen börjar med att identifiera möjligheter 

till förbättring och slutar med implementering av förbättringsförslag. Det sista steget går 

tillbaka till det första och på så sätt skapas en cykel av kontinuerliga förbättringar. (Krajewski 

et al. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8.  Processanalys i sex steg. Eget efter (Krajewski et al. 2010). 
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3.7 Förbättringsverktyg 

 

Några vanliga verktyg som stöd för förbättringsarbetet är probleminventering, feleffektanalys 

(FMEA), förlustanalys, flaskhalsanalys, värdeflödesanalys, flödesschema, felsäkring och5S.  
 

 

 Probleminventering kan genomföras av med medarbetare verksamma i en process för 

att få en första överblick av de problem som förekommer, deras effekter och möjliga 

orsaker. 

 

 Feleffektanalys (FMEA)är enligt (Bergman och Klefsjö, 2007) en användbar 

tillförlitlighetsanalys. Det innebär en systematisk genomgång av en produkt eller en 

process, dess funktion, felsätt, felorsaker och felkonsekvenser. En FMEA genomförs 

som en kvalitativ analys av ingående komponenters möjliga fel som kan uppstå under 

processen. Felen viktas efter hur ofta de uppstår. Det noteras också vad felen orsakar 

och hur de ska undvikas. Den kan enligt (Sörqvist, 2004) om den riktas mot 

verksamhetens processer eller produkter, användas flitigt i förbättringsarbetet, då den 

kan ge uppslag på viktiga förbättringsmöjligheter. 

 

 Förlustanalys kan ske för att identifiera vilka förluster och slöserier det finns i 

processen.  

 

 Flaskhalsanalys kan enligt (Sörqvist, 2004) utföras på en process för att analysera 

kritiska och trånga sektioner som utgör flödets totala begränsning, då en naturlig del av 

förbättringsarbete av tillverkningsflöden har varit att optimera processen utifrån dess 

flaskhalsar. 

 

 Värdeflödesanalys används för att dela upp processen i värdeskapande och icke- 

värdeskapande arbete, där målet är att reducera det icke- värdeskapande arbetet 

maximalt. 

 

 Flödesschema används för att beskriva hur ett arbete utförs eller borde utföras. Vanliga 

tillämpningar är identifiering av problem, definition av problem, problemanalys och– 

lösning, beskrivning av den färdiga lösningen samt uppföljning av genomförda 

lösningar. Flödesschemat består av ett antal symboler och aktiviteter som binds samman 

med pilar och kan därigenom beskriva olika processer och flöden. 

 

 Felsäkring är enligt (Sörqvist, 2004) tillsammans med ett flertal andra författare ett sätt 

att sänka kvalitetsbristkostnader. Syftet är att motverka potentiella fels uppkomst. En 

metod för felsäkring är dubbelkontroll, där vissa extrakostnader accepteras för att 

eventuella fel ska upptäckas i så god tid att det kan åtgärdas innan dess konsekvenser 

hunnit bli allvarliga. 
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 5S ser (Liker, 2009) som olika aktiviteter som tillsammans bidrar till att eliminera 

slöseri som orsakar misstag, defekter och skador på arbetsplatsen. Att sortera, 

strukturera, städa, standardisera och skapa vana/självdisciplin på arbetsplatsen, 

synliggör problem som annars skulle förbli dolda. 

 

 

 
 

 

 

Figur 9. 5 S. Eget efter (Liker, 2009) 
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Både Juran och Deming betonar företagsledningens viktiga roll för kvalitetsutvecklingen. Att 

företagsledningen engagerar sig helhjärtat för kvalitetsfrågor ser de som en förutsättning för att 

ett varaktigt förbättringsarbete ska kunna bedrivas.. Demings 14-punktslista för företagsledning 

som omformulerats något genom åren, kan sägas representera hans filosofi (Bergman och 

Klefsjö, 2007).  

 

1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring. 

2. Övergå till det nya kvalitetstänkandet. 

3. Sluta försöka kontrollera in kvalitet. 

4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris. 

5. Förbättra ständigt varje process. 

6. Ge alla möjlighet utvecklas i sitt arbete. 

7. Betona ledarskap. 

8. Fördriv rädslan. 

9. Riv ner barriärerna mellan avdelningarna. 

10. Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället. 

11. Avskaffa ackord. 

12. Ta bort hindren för yrkesstolthet. 

13. Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling. 

14. Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen. 
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3.8 Vad kännetecknar ett bra förbättringsprojekt?  

Ett framgångsrikt förbättringsprojekt ska enligt (Sörqvist, 2004) vara betydelsefullt för 

verksamheten och ha en begränsad omfattning. Det ska vara möjligt att ge det en tydlig 

problemformulering samt ha en realistisk svårighetsgrad. Det ska även vara möjligt att få fram 

tillräckligt med data och information samtidigt som stöd, intresse och resurser måste finnas. 

Slutligen ska det vara möjligt att verifiera resultat och framgång. 

 

 

 

1. Är projektet betydelsefullt för verksamheten? 

2. Finns det en koppling till verksamhetens visioner, strategier och mål? 

3. Är projektets omfattning lagom? 

4. Går det att genomföra projektet på maximalt 4 till 6 månader? 

5. Syftar projektet till att lösa ett befintligt eller möjligt problem? 

6. Finns det endast ett enskilt problem i projektet? 

7. Är problemet tydligt och väldefinierat? 

8. Är projektets svårighetsgrad realistiskt i förhållande till förutsättningarna? 

9. Finns det möjlighet att få fram nödvändig information och data? 

10. Finns det stöd och intresse för projektet bland både ledning och medarbetare? 

11. Finns det en aktiv och drivande uppdragsgivare? 

12. Går det att frigöra nödvändiga resurser? 

13. Är det möjligt att bemanna projektet med rätt individer? 

14. Går det att verifiera projektets resultat och framgångar? 

 

 

Figur 10.  Checklista för ett projekts framgångsmöjligheter. Eget efter (Sörqvist, 2004) 
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4. Utgångsläge 

4.1 Företagsbeskrivning 

 

Preciform AB är ett legotillverkande företag med ett brett kundspektrum och ett stort utbud av 

produkter. Det är ett anrikt företag med rötter som sträcker sig tillbaka till slutet av 1800– talet. 

Det är tillsammans med systerföretaget Calix AB en sammanslagning av ursprungligen 

Nickelbolaget i Eskilstuna AB och AB Carl Särenholm. Preciform ingår idag i Klippan Group 

som är en del av Bark koncernen. Företaget är beläget i Eskilstuna och har 30 anställda. Det är 

ett tillverkande företag som medverkar från design till färdig produkt. Preciform har 

specialiserats sig på djupdragning, svetsning, slipning och formning av tunnplåt samt 

ytbehandling och montering. Preciform är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och 

miljöcertifierad enligt ISO 14001. 

 

I förbättringsarbetet som bedrivs på Preciforms scuffplateavdelning träffas tvärfunktionella 

fokusgrupper inom produktionen varje fredag. Där diskuteras olika förslag och idéer som ett 

led i förbättringsarbetet. Preciform har också regelbundna audits med VCC om 

förbättringsarbetets utveckling. Det pågår även implementering av 5S i scuffplatemonteringen. 

 

 

 

 
 

Figur 11. Layout över Scuffplatemonteringen. Företagets CAD-ritning. 
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4.2 Produktbeskrivning 

 

 
              Bild 1. Komplett tröskel till Volvo XC-90-R. Företagets bildarkiv. 

 

 

Bild 1 visar en komplett tröskel med Scuffplate (plåtdetaljen), monterad på en olackad 

bottensvällare (plastdetaljen). En höger och en vänster tröskel utgör ett komplett par, som 

packas i VCC emballage (internt kallade kistor). Trösklarna packas 15 vänster och 15 höger  i 

respektive kista för sluttransport till Volvo Car Corporation (VCC) i Göteborg. 

 

 
Artikel Material Vikt (kg)

Bottensvällare PP plast 2,7

Scuffplate Rostfritt 2,6

Fästelement Rostfritt & plast 0,6  
Tabell 1. Produktinformation. 

 
Benämning Leverantör Leverans tid Säkerhetslager Antal/detalj

Skyddsfilm ATC 6 700 1,83 m

Bottensvällare Plastal 3 60 1

Scuffplate Prototal 3 0 1

S.p.  Ytbehandling Br. Backman 1 60 1

Gummilist Nationalgummi 3 360 1

L-list Rotage 3 240 1

Nitmutter Emhart 2 1800 5

Stegskruv Bulten 8 1800 5

Stegskruv Bulten 8 1440 4

Mutter Arvid N 8 1440 4

Distans Premould 3 1440 4

Skärmbricka Arvid N 8 1440 4

Båtbricka Arvid N 8 1800 5  
Tabell 2. Ingående material i trösklar. 
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Ingående material för komplett tröskel. 

 

Scuffplate  

Levereras tisdagar (30 st./pall).  

Plåten tillverkas av Outu-kumpu i Eskilstuna som skickar den till Tibnor i Köping, där den 

borstas och slipas för att sen skickas vidare till Prototal i Jönköping som pressar och laserskär 

plåten. Sista momentet är en ytbehandling som sker på Backmans i Eskilstuna. Från det att 

Preciform har beställt Scuffplates från Prototal är det en ledtid på 3 veckor 

 Scuffplate monteras på bottensvällarna med stegskruvar, brickor, muttrar och distans.  

 

Bottensvällare  

Levereras måndagar (15 st./pall).  

Olackade bottensvällare beställs från Plastal i Simrishamn. 

Lackade bottensvällare kommer att beställs fån Plastal i Göteborg. 

 Bottensvällare skyddas med plastfilm innan packning. 

 

L – list 

Beställs av Routage i Husqvarna, om tusen st. Levereras efter behov. 

 L-list monteras med nitmutter på Scuffplate. 

 

Gummilist 

Beställs av National Gummi i Halmstad, om två tusen st. Levereras efter behov. 

 Gummilist monteras på L-list, med hålprofil runt nitmuttrarna. 

 

Fästelement 

Av fästelementen skickas stegskruvar och distanser inom Sverige. Muttrar och brickor 

importeras genom Arvid Nilsson från Kina. Inom Sverige är ledtiden 2-3 veckor det som 

beställs genom Arvid Nilsson tar 8 veckor. Leveras efter behov.  

 

Lagerpersonal lastar av inkommande gods. Montörer kör in godset till därför avsedd plats i 

monteringen. 

 

Emballage 

Pallar, kragar och blålådor beställs av Calix och har 8 veckors ledtid. 

Foam skivor och foamdukar som skyddar Scuffplates under transport, skickas i retur till 

Prototal. 

 

Preciform får varje dag en leveransplan av VCC som sträcker sig ett år framåt. Den är däremot 

bara fryst 24 h. Prognosen brukar dock stämma första veckan, andra veckan är det ovisst. För 

tredje veckan och framåt blir det alltid ändringar i leveransplanen. Leverans av kompletta 

trösklar till VCC sker på onsdagar (parts) och fredagar till monteringslinan i Göteborg. 

 

 Av ingående material så har Scuffplate varit ett stort bekymmer under försommaren 

2011, då leveranserna under flera veckor var undermåliga och många Scuffplates gick i 

retur. Produktionsakten blev beroende av godkända leveranser av Scuffplate.  

 

 Gummilisterna är av ojämn kvalitet och behöver, om de passerar den okulära 

besiktningen efterbearbetas. Om hålprofilen runt nitarna inte stämmer d v s att det blir 

en upphöjning runt niten, skärs överflödigt gummi bort. 
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 Dubbelkontroll av fästelementens åtdragning har gjorts till rutin sedan sommaren 2010 

efter reklamationer från VCC. 

4.3 Processbeskrivning 

 

Monteringsprocessen kan i den gamla layouten delas in i sex klart avgränsade delprocesser, 

bestående av frässtation, bockstation, liststation, monteringsstation, Kontrollstation 

(Kontrollfixtur) samt packning och kontroll av kompletta trösklar (KPL). Samtliga moment har 

också för monteringen perifera arbetsuppgifter, som hantering av foamskivor, foamdukar m m. 

Processen börjar med att transport sker med ledstaplare (el- truck med förlängda gafflar) från 

lager till fräs.  

 

1. Bottensvällarna tas ur kistorna och bärs för hand och fixeras i fräsen, fräscykeln sker 

automatiskt m h a en robot. Roboten fräser vänster och höger bottensvällare samtidigt. 

Från fräsen flyttas de sedan manuellt till en Målarvagn i väntan på montering. 

2. Scuffplates hämtas från pall och bärs för hand till Bockbordet, där den spänns fast i 

bocken, läpparna på plåten vinklas till 90° för att möjliggöra montering av L- list. 

Manuell förflyttning sker sedan till Listbordet. 

3. Scuffplate placeras på Listbordet, L- list hämtas och monteras (nitas). Gummilist 

hämtas och synas. Om den är godkänd, monteras den på L-listen och med m h a kniv 

förbättras hålprofilen runt nitarna. Från listbordet flyttas sedan Scuffplates manuellt till 

en Målarvagn i väntan på montering. 

4. Scuffplate och bottensvällare tas från respektive målarvagn, monteras ihop och förses 

med en etikett med montörens signatur, för att sedan flyttas manuellt till en 

kontrollfixtur (montören vrider sig 180°) bestående av en del av chassit till en Volvo 

XC-90-R. Kompletta trösklar mellanlagras på målarvagn i väntan på efterkontroll av 

åtdragna fästelement. 

5. Trösklarna torkas av med T-sprit varefter en skyddande plastfilm läggs på och de 

kompletta trösklarna flyttas över till målarvagn för efterkontroll.  Trösklarna packas i 

VCC emballage. 

6. VCC emballaget (kistan) låses, flaggas och färdigrapporteras. 

Kistan transporteras med Ledstaplare till lagret. 

 

 

Fram till Monteringen så består Scuffplate och Bottensvällare av två av varandra oberoende 

flöden, ett som kommer från fräsen med bottensvällare till montering. Ett annat som går genom 

bock- och liststation med Scuffplate till montering. Från monteringen och vidare i processen 

bildas ett tredje och sista delflöde, bestående av montering genom KPL till färdigvarulager. 

Syftet med figur 12 är att åskådliggöra delflödena genom processen där både höger och vänster 

sida ingår. 
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          Figur 12. Monteringsprocessens tre delflöden. 

 

 

 

 

För att öka förståelsen och lättare kunna avgöra förbättringar genom jämförelser mellan 

gammal och ny layout, visas i figur 13 stationerna enligt processbeskrivningen, samt 

flödesriktningen av materialet genom monteringen.  

 

Det totala antal steg som montörerna tar för att färdigställa en tröskel och hur godset 

transporteras med truck från materiallager till internlager redovisas senare i rapporten. 
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                Figur 13. Flödesschema över material genom monteringen. 

 

 
1 Fräs  Begagnad 5-växlad ABB robot 

2 Bockning Höj och sänkbart arbetsbord (200 x 60 cm) 

3 Listning Höj och sänkbart arbetsbord (160 x 60 cm)                              

4 Montering Lyftbord (ombyggda lyfttruckar) 

5 Kontrollfixtur Lyftbord (ombyggda lyfttruckar) 

6 KPL Packning 
 

Tabell 3 Beskrivning av enskilda arbetsstationer. 
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4.3.1 Förbättringsmöjligheter 

 

 Fräsens placering innebär att processflödet korsas av trucktransporter.  

 Fräsen körs av montör vid monteringsbordet när arbetsstyrkan utgörs av fyra montörer 

eller mindre. 

 Endast en dörr in till fräsen gör det omöjligt att korta ner antalet steg för den 

bottensvällare som har fräsfixturen längst in. 

 L-lister hämtas en och en för nitning på Scuffplate. Gummilister hämtas buntvis, men 

behöver synas en och en och hålprofilen förbättras runt nitarna. 

 List- och bockbod saknar hyllor. 

 Det är onödigt långa avstånd mellan arbetsborden. 

 Montören måste vrida på sig 180° för att flytta bottensvällare med påmonterad 

Scuffplate till Kontrollfixturen. 

 Kistan står direkt på golvet vilket leder till en oergonomisk arbetsställning vid 

packning. Det torde också bidra till att bottensvällarna p g a montörernas trötthet  mot 

dagens slut lättare stöter emot kistans kanter. 

 Monteringspersonal kör in material till internlager, likaså bandar, väger och lagrar de 

tompallar (plåt). 

 

 

 

Ovanstående förbättringsmöjligheter indikerar att avstånd och tid är två bra mått att kvantifiera 

för beräkningar och jämförelser mellan gammal och ny layout. 
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4.4 Tidsstudier 

 

”Tid är en mycket betydelsefull resurs i de flesta organisationer och den har fördelen att den är 

konkret och påtaglig för alla medarbetare” (Sörqvist, 2004).  

 

För att kunna göra en jämförelse före och efter förbättringsarbetet av scuffplatemonteringen, så 

har olika tider i processen mätts upp. Det har även genomförts en gångstudie, där en montörs 

antal steg mellan stationerna har räknats. Slutligen har godstransporter studerats och extra 

arbetsmoment identifierats. 

 

Start och stopp för varje delprocess i monteringen definierades, detsamma gjordes med 

tidsåtgången för materialförflyttning och godshantering, enligt: 

 
Godshantering│Materialförflyttning* │Fräs│ Materialförflyttning │Bockbord│Materialförflyttning │Listbord 

│Materialförflyttning │Montering│Materialförflyttning│Fixtur │Materialförflyttning │Packning och kontroll av 

kompletta trösklar (KPL) │Godshantering  

 

*Där materialförflyttningen syftar på produkter i arbete (PIA) 

 

 

För definition av tidstudier se bilaga (A1-A3) 

 

Som tidigare nämnts så har arbetsstyrkan varierat efter veckobehovet. Dagstakten avgör hur 

många som jobbar i monteringen av Scuffplate. Montörerna arbetsväxlar även mellan 

stationerna. Syftet med tidsstudien blir därför inte att mäta t ex maximal kapacitet eller minimal 

genomloppstid, utan att med en genomsnittlig tid kunna mäta förbättring/försämring efter 

implementering av förbättringsförslagen. 
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4.5 Underlag och beräkningar 

 

Underlag för tidsstudier togs fram och delades ut på monteringsavdelningen för scuffplate (se 

bilagor B1- B10). Olika färger på olika stationer användes i syfte att förenkla insamlande och 

sammanställning. Vänster och höger monteringslina mättes tio gånger på var sida, varefter 

resultatet av mätningarna och eventuella kommentarer fördes in på respektive rad. Tiden som 

förts in i kolumnerna på underlaget under höger respektive vänster monteringssida, har angetts 

i minuter och sekunder, om tiden översteg 1 minut. Vid tider kortare än 1 minut har sekunder 

angetts. För att få en korrekt genomsnittlig tid av insamlade värden räknades alla tider om till 

sekunder.  

 

Exempelvis hade rad nio i tabell 4 (bilaga B1) ett ingående värde på tidsunderlaget av 1 minut 

och 28 sekunder (1,28). Den tiden har räknats om till sekunder enligt [1*60+28= 88], vilket har 

gjorts för alla ingående värden. 

 

Mättillfälle Höger (s) Kommentarer Vänster (s) Kommentarer
Torkade av med bensin

Limrester

Plocka undan skivor

Svår att få in i fixtur Torkade av biten
Något bred fläck

Plocka bort skivor Plocka undan dukar

Plocka bort dukar

10 89 101

8 76 104

9 88 98

6 84 102

7 81 102

4 67 87

5 82 106

2 81 68

3 68 84

Genomloppstid 
Bockbord

Pall → Bockbord → Listbord

1 120 72

 
 

Tabell 4. Underlag för tidsstudie av bockning. 

 

 

Samma tillvägagångssätt som i exemplet ovan, har använts vid beräkningar av de övriga 

arbetsstationerna. 

 

På samma sätt beräknades även processtider, som också sammanställdes i en tabell enligt ovan 

(se bilagor B6- B10). Detta gör att värdeskapande tid i monteringsprocessen kan preciseras 

genom att beräkna kvoten av processtid dividerat med genomloppstid.  

 

Det ska noteras att vidare resonemang utesluter station 1 Fräs och station 6 KPL, då upprepade 

mätningar inte har genomförts på de stationerna, tiderna har där mätts en gång med en totaltid 

på ett antal olika volymer. Bottensvällarna har en uppmätt genomloppstid på 503 sekunder i 

fräsen, fördelade på förarbete 112 sek, laddningsrutin 226 sek, och fräscykel 165 sek/par. Den 

totala tiden för att låsa, flagga och färdigrapportera kistan uppmättes till 119 sek/ par.  



33(62) 

Befintlig process FMEA (se bilaga H) tillsammans med kommentarerna på mätunderlagen där 

det framkommer olika störningsmoment för de olika delprocesserna, tabell 5 och 6, utgör 

underlag för felförekomster samt frekvens för problem och extraarbete. 

 

 

Station Problem/extraarbete Frekvens 

Bockning Bred plåt 1 

 Rengöring av plåt 2 

 Hantering av foamdukar/foamskivor 4 

 Slipa ”näsor”. Uppskattad frekvens 2-3ggr/vecka   

 uppskattad tidsåtgång/bearbetning 3-4 min.  

Listning Slipa ur L-list 3 

 Byte av gummilist 2 

 Hämta gummilister 1 

 Byte av dorn på nitverktyg 1 

 Borra ur nitmutter. Uppskattad frekvens 2-3 ggr/vecka  

 Uppskattad tidsåtgång/bearbetning 5-10 min.  

Montering Bred plåt 3 
 

Tabell 5. Problem/extraarbete, genomloppstid. 

 

 

Station Problem/extraarbete Frekvens 

Bockning Vänster sida är ofta bred  

Montering Får ibland använda tång för att kunna montera plåten  
 

Tabell 6. Problem/extraarbete, processtid. 

 

 

Problem och extraarbete, tillsammans med hur ofta de förekommer, kan användas som 

underlag för att se i vilken grad företaget själva kan styra förbättringsåtgärderna inom 

produktionen och vilka förbättringar som kräver ett närmare leverantörssamarbete. 

  

När fem montörer utgör arbetsstyrkan i monteringen av Scuffplate så har de delat upp 

stationerna på följande sätt mellan sig, där processtider (se bilaga B6- B10) och antal steg 

(bilaga D3) genom processen är angivna. Observera att det inte är samma indelning av 

arbetsstationer som i tidigare beskrivna processtationer. Processtiderna har fåtts genom att 

addera genomsnittet för varje arbetsstation i bilaga C1 och antalet steg har, som tidigare nämnts 

tagits från bilaga D3. 

Station 1

Bockning (hö)

Listning (hö)

Hämta lister

Syna lister

359

Station 2

Bockning (vä)

Listning (vä)

Hämta lister

Syna lister

383

Station 4

Montering (vä)

Kontroll fixtur  (vä)

Packning & kontroll

378

Station 3

Montering (hö)

Kontrollfixtur (hö)

Packning & kontroll

378

Station 5

Förarbete

Laddningsrutin

Fräscykel

503

56 10 63

Siffrorna längst ner i processrutorna anger genomloppstider

53 10

Antal steg mellan stationenrna

18

 
        

          Figur 14. Uppdelning av arbetsstationer mellan fem montörer. 
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Med ett avropstak på 240 par/vecka (48 par/dag) och tillgänglig tid på åtta timmar om dagen 

fem dagar i veckan (28800 sek), så blir den tid som ingen delprocess får överstiga [ 28800/48] 

600 sek (Krajewski et al. 2010). Den sammanlagda tiden för att färdigställa ett par kompletta 

trösklar är 2000 sek. Maximalt flöde genom processen blir då [28800/2000] 14,4 trösklar per 

montör, vilket gör att max kapacitet teoretiskt ligger på 72 par om dagen då alla fem 

stationerna är bemannade enligt figur 14. 
 

 

 

 

 

 

 
 
                    Figur 15. Sammanställning av genomloppstider där fräscykeln är borträknad från station 5. 

 

 

 

Station 2, bockning och listning i vänster monteringslina är en tydlig flaskhals, som måste ses 

över för att få processen ska takta jämnt. Tydligt blir också att delprocessen montering enligt 

mätningarna är  det näst mest tidskrävande arbetsmomentet, vilket innebär att det blir svårt att 

hålla en hög dagstakt om fräsen skall köras som ett extra moment för montörer, redan upptagna 

i monteringen.  
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4.6 Resultat av genomförda studier 

En värdeflödesberäkning på en genomsnittlig tid av både vänster och höger monteringslina gav 

en värdeskapande tid på 64 % [processtid (1272)/ genomloppstid (2000)] 

 

Mättillfälle Bockbord Hö Bockbord Vä Listbord Hö Listbord Vä Montering  Hö Montering Vä Fixtur Hö Fixtur Vä Fräs (Par)

1 120 72 282 263 292 292 92 92

2 81 68 235 284 301 301 92 92

3 68 84 202 264 287 287 93 93 Laddningsrutin226,00

4 67 87 285 277 268 268 91 91

5 82 106 288 303 271 271 93 93 Fräscykel 165,00

6 84 102 305 305 275 275 92 92 +

7 81 102 276 332 271 271 94 94

8 76 104 322 284 291 291 93 93

9 88 98 274 302 310 310 94 94 Förarbete 112,00

10 89 101 277 297 279 279 96 96

Medel 84 92 275 291 285 285 93 93 503

medel/par 503

Mättillfälle Bockbord Hö Bockbord Vä Listbord Hö Listbord Vä Montering  Hö Montering Vä Fixtur Hö Fixtur Vä Fräs

1 47 48 204 192 202 237 76 74 165

3 45 47 206 205 199 257 80 76

5 51 51 200 201 225 218 70 69

7 48 49 210 211 228 256 72 70

9 49 50 207 212 66 71

10

Medel 48 49 205 204 214 242 73 72 165

medel/par 165

36 43 69 87 71 43 20 21 338

1272

64%
∑ Processtid

Sammanställning processtid (s)

Sammanställning genomloppstid (s)

Icke väreskapande tid

Värdeskapande tid 

97 410 456 145

∑ Genomloppstid

2000

176 566 569 186

 
Figur 16. Värdeskapande tid i scuffplatemonteringen (utan godstransporter). 

 

För att göra en sammanställning av waste i uppmätta flöden så måste även godstransporter tas 

med i beräkningarna, där icke- värdeskapande tid i monteringsprocessen och godstransporter 

utförda av montörer adderas 
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Sammanställning waste 

 

 

Scuffplate Tid (s)

Moment

Leverans → internlager (måste hålla isär nytt och gammalt) 140

Demontering → Uppsamlingsplats 235

Banda → väga →  lagra (tompallar) 462

Banda → väga →  lagra (kragar och lock) 462

1299

Σ / par 87  
               

 Tabell 7.  Waste, scuffplate. 

 

Scuffplate levereras 30 st./pall vilket ger 15 par kompletta trösklar/pall. Den totala tiden för 

godshantering är enligt mätningar 1299 (s). För att beräkna spilltiden för godshantering / par 

delas den sammanräknade summan (1299) med antal par scuffplate /pall (15). 

 

 

Bottensvällare Tid (s)

Moment

Leverans → internlager (måste hålla isär nytt och gammalt) 125

Internlager → Fräs 150

KPL → Färdiglager + färdigrapportera 440

Σ 715

Σ / par 95  
                

 Tabell 8. Waste bottensvällare. 

 

 

Bottensvällarna levereras 15st./kista, (delas därför med 7,5). I övrigt är det samma 

tillvägagångssätt som med scuffplate. 

 

Tiden för fästelement är i sammanhanget försumbar. 

 

Den sammanlagda summan för godshantering av Scuffplate och bottensvällare är 182 sekunder 

(se bilaga F). Den sammanlagda materialhanteringen i monteringen (summan av icke- 

värdeskapande tid) var enligt tidigare resultat 728 sekunder. Det sammantaget ger ett tidsspill i 

processen på  910 sekunder. Det värdet kommer att jämföras med mätningar i ny layout och 

kommer att utgöra värdegrund för beräkning av wastereduktionen.   
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5. Förbättringsförslag 

 

5.1 Tänkbara förbättringsåtgärder 

 

Förbättringsmöjligheterna i 4.3.1  och de olika studierna gav följande förbättringsförslag. 

  

 Flytta ut fräsen från vägg. 

Som fräsen är placerad idag krävs det två separata internlager för bottensvällare, om 

trucktransporter från internlager till fräs inte ska korsa processflödet. Likaså har det 

blivit naturligt att den montör som står närmast kör fräsen. Det har visat sig vara 

olyckligt, då den närmaste stationen är montering. Det är den station som är viktigast att 

få arbeta ostörd vid för att undvika reklamationer och klagomål. Det som har 

reklamerats är om något av fästelementen inte är åtdragna ordentligt. Om fräsen ändå 

skall flyttas bör det övervägas om inte bockstationen vore bättre som närmsta station då 

den tillsammans med Kontrollfixturen har den snabbaste processtiden.  

 

 Öppning för både vänster och höger lina in till fräsen. 

Dörrar på bägge sidor skulle korta ner antal steg runt fräsprocessen avsevärt. 

 

 Placera bocken närmast fräsen. 

Samma princip gäller troligtvis fortfarande, att den station som är närmast kör fräsen 

vid en arbetsstyrka på mindre än fem montörer. Bockstationen kan lättare undvara 

arbetskraft tillfälligt. Arbetar fem montörer, så kan fräsoperatören om det tidsmässigt är 

möjligt, även bemanna bockstationen. 

 

 Skapa enkelriktade flöden där transporter av material går utanför processen. 

Idag korsar flödena varandra med onödigt långa transportsträckor. Ledstaplare och 

montörer korsar varandras flöden, vilket är opraktiskt och även innebär en skaderisk. 

Kortare och separerade flöden för godstransporter och materialtransporter är möjligt 

med enkelriktade flöden där internlagren hålls utanför processområdet. 

 

 Montera hylla och krok som räcker för dagsbehovet av L-list och gummilist på 

Listbordet. 

Att inte gå fram och tillbaka mellan listning och pall för L-list samt gummilist, skulle 

spara många steg på en dag. En hylla med plats för dagsbehovet av L-lister och en krok 

med plats för dagsbehovet av gummilister skulle minska spilltiden för processen 

avsevärt. Den tid det tar för att ladda med lister för dagsbehovet skulle mer än väl 

kompenseras av sparade steg under dagen. 

 

 Gör plats för borrmaskin och andra nödvändiga verktyg på arbetsbord. 

Idag delar listningsstationerna på en borrmaskin, som ligger på ett fristående 

verktygsbord. Borrmaskin och andra nödvändiga verktyg kan lätt göras plats för på 

respektive arbetsbord. 
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 Montering och fixtur på samma bord. 

Om det skulle gå att kombinera processerna till en station, skulle det innebära en 

kortare process tid med färre steg. Detsamma gäller för bockning och listning. 

 

 Lagerpersonal kör in internlager av plåt/plast 

Idag går mycket tid åt för montörerna till godshantering. Transporter av inkommande 

gods som lagerpersonal lastar på lagret men som montörerna kör in i lokalen. 

Lagerpersonalen skulle kunna ta hand om inkommande gods ända fram till internlagret, 

och därmed frigöra tid till Scuffplateproduktionen. Även emballaget som scuffplate 

levereras i bandas, vägs och lagras i väntan på retur till Prototal. Det är för 

monteringsprocessen en perifer arbetsuppgift som bör flyttas från montörerna som 

sköter det idag, till lagerpersonalen i framtiden. 

 

 Kista för KPL på lyftbord 

Att placera kistan på ett höj och sänkbart lyftbord skulle underlätta hanteringen av de 

otympliga trösklarna, samtidigt som det ur ett ergonomiskt perspektiv är att föredra. 

Lyftbord kommer att finnas tillgängligt när montering och kontrollfixtur sker vid 

samma station. 

 

 Utöka samarbetet med leverantörer 

Idag går mycket tid i monteringen åt till extraarbete, främst då efterbearbetning av 

gummilist. Även Scuffplate har regelbundet återkommande fel som måste åtgärdas. Ett 

utökat samarbete med leverantörer, alternativt byte av leverantör, skulle om bristerna i 

ingående material upphörde, ge en inte obetydlig tidsreducering av genomloppstiden. 

 

 Avsätt plats för Utökat internlager 

Se till att utrymmesökningen runt monteringsflödet blir tillräckligt med en annan 

layout, annars får nödvändig plats från angränsande områden till monteringen avsättas 

för internlager. 
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En lösning på de problem som uppstår när fräsen och monteringsbordet sköts av samma montör 

vore att placera fräsen och bockbordet närmast varandra då bockning tillsammans med 

kontrollfixtur har de lägsta uppmätta tiderna. Då ovanstående genomloppstider är ett snittvärde, 

får en ny, maximal genomloppstid räknas ut för de olika stationerna för att se om tillgänglig tid 

för att producera 48 kompletta trösklar/dag räcker.  

 

 

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5

Listning (hö) Listning (vä) Montering & Montering & Fräs &

kontrollfixtur(hö) kontrollfixtur (vä) bockning (hö/vä)

packning och kontroll packning och kontroll

275 291 378 384 514  
 

Tabell 9. Förslag på ny stationsindelning. 

 

 

Max tid i ny stationsindelning är 514 sek på station 5. Det ger enligt tidigare tillvägagångssätt 

där tiden som ingen delprocess fick överstiga var 600 sek en marginal på [600-514] 86 sek 

vilket gör ovanstående stationsindelning möjlig. 
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5.2 Förslag på ny layout 

 

En av anledningarna för behovet av ny layout var att internlagret skulle innehålla fler artiklar 

som måste vara urskiljbara under hela processen. Det ska även finnas utrymme för 2*10 

kistplatser ute på monteringsavdelningen.  

 

 Då leveransen av kompletta trösklar inte har ändrats utan samma villkor gäller, 

nämligen det att fulla kistor med 15 bottensvällare i varje skickas till VCC och kistorna 

inte stängs förrän vid station 6, så innebär det ökade antalet artiklar och visibiliteten 

inga problem.  

 Angränsande områden till monteringsavdelningen kommer att användas för det utökade 

platskravet som de lackade bottensvällarna utgör. 

 

 Årsvolymen kommer att vara i stort sett densamma 

 

 

 

För att minska waste i ny layout så bör avstånden hållas så korta som möjligt. Det är också 

önskvärt att stationerna i processen följer på varandra, som att bockning följs av listning som 

följs av montering o s v. (Krajewski et al. 2010).  

 

 

Ovanstående krav åstadkoms teoretiskt med ett rakt enkelriktat flöde med så lite spridning i 

lokalen som möjligt. 

 

 

 

1

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6
 

 

 

Figur 17. Optimalt flöde i ny layout. (Samma inventarier kommer att användas se tabell 3). 
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6. Implementering och testning 

 

6.1 Utfall  

 

Förbättringsförslagen gav följande layout, där montörer och stationer är desamma som före 

implementering av förbättringsåtgärder.   

 

 

 

 

1

Fräs

2

Bockning 

2

Bockning

3 

Listning

3 

Listning

4 

Montering

5

K. fixtur

5

K. fixtur

6

KPL

6

KPL

F
.d

P
låt

F
IF

O

L-

list

G-

list

FIFO

FIFO

FIFO

FIFO

FIFO

F
IF

O

F
.s

P
låt

4 

Montering

6

KPL

6

KPL

 
  

     Figur 18.  Flödesschema över material genom monteringen. 

 

  

 

Det som skiljer gammal och ny layout åt är antal steg som behövs genom monteringen för att 

färdigställa ett komplett par trösklar.  

 

Station 1

Bockning (hö)

Listning (hö)

Hämta lister

Syna lister

291

Station 2

Bockning (vä)

Listning (vä)

Hämta lister

Syna lister

291

Station 4

Montering (vä)

Kontroll fixtur  (vä)

Packning & kontroll

344

Station 3

Montering (hö)

Kontrollfixtur (hö)

Packning & kontroll

344

Station 5

Förarbete

Laddningsrutin

Fräscykel

503

76 8 20

Siffrorna längst ner i processrutorna anger genomloppstider

16 8

Antal steg mellan stationenrna

20

 
 

 

Figur 19. Uppdelning av arbetsstationer. 
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Även om tiden räcker för att bryta upp nuvarande stationer och lägga bockning av Scuffplate 

på fräsoperatören, så har stationerna blivit oförändrade, det kan nog till en del tillskrivas 

invanda mönster. I en övergång kan det också vara bra att inte ändra allt för mycket på en gång.  

Det som fortfarande kan vara aktuellt är att fördela hämtning och syning av lister på 

fräsoperatören. Efter implementering av förbättringsförslaget ”Montera hylla och krok som 

räcker för dagsbehovet av L-list och gummilist på listbordet” har en tid på 224 sek mätts upp 

när den aktiviteten ingår (bilaga B17). Subtraktion av 24 med 8, då medel utan laddning är 208 

sek, ger att tiden för att ladda de två första stationerna är 16 sek. Att syna gummilisten ligger 

utanför de 16 sekunder som är framräknade. 

 

Tiderna i processrutorna i figur 19 är tack vare att mätningar bara utfördes på en sida, kopior av 

varandra. Men det kan ändå ge en bild av hur mycket tid fräsoperatören har över för att hämta 

och syna lister. En slutledning som kan dras efter observationer av monteringslinan efter 

implementering, är att L-lister kan hämtas snabbt och enkelt ett tjugotal åt gången. Även 

gummilisterna hämtas buntvis, men de måste dock synas innan de kan förvaras på listbordet i 

väntan på montering.   

 

Ett förväntat avropstak på 300 par/vecka ger en dagstakt på 60/par. 

 

Fräscykeln varar i 165 sekunder vilket innebär att om uppskattad tid för syning av gummilister 

sätts till 10 sekunder/list och stationerna behöver laddas två gånger om dagen, blir tillgänglig 

tid [165*60] 9900 sek större än tidsåtgången för att ladda stationerna med lister som är 

[(16*2*2)+ (10*60)] 664 sek. 

 

En jämförelse mellan gammal och ny layout visar tydligt, även om alla flöden inte är angivna, 

att det har blivit ett rakt flöde utan korsningar av trucktransporter. Det har också blivit en 

avsevärd stegreducering vilket bidrar till wastereducering. Layuoten gör också att materialet 

flödar i sin längsriktning, utan vridningar fram till KPL, vilket gör monteringen bättre ur ett 

ergonomiskt perspektiv. 

                   

Utrymmesbesparingen som gjordes efter implementering av genomförda förbättringsförslag 

kan jämföras i de båda CAD- ritningarna i figur 20. 

 

 

 

 

 

        
 

Figur 20. Jämförelse mellan gammal och ny layout. 
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Då det i den nya layouten (bilden till höger sid 42) bara är ett mindre antal uppmätta värden 

och bara på en sida, så är det svårt att direkt jämföra icke- värdeskapande tid mellan gammal 

och ny layout. Det syftar egentligen bara till att underlätta kvantifieringen av waste 

reduktionen. Det kan dock vara bra att göra en utvärdering av implementerade 

förbättringsåtgärder, även om jämförelsen inte kan bli definitiv utan kompletterande värden. 

 

Trots de färre mätningarna som gjorts efter implementering, så är det tydligt att skillnaderna 

mellan höger och vänster monteringslina är avståndsmässigt utjämnade. Även montörerna 

upplever  en utjämning, det styrks också av genomförd stegmätning samt cadritningen av ny 

layout. 

 

Beräkningar enligt tidigare tillvägagångssätt av de värden som mättes upp efter implementering 

av förbättringsförslag, kan ses i figur 21. 

 

 

Mättillfälle Bockbord Hö Bockbord Vä Listbord Hö Listbord Vä Montering  Hö Montering Vä Fixtur Hö Fixtur Vä Fräs (Par)

1 58 201 255 96

2

3 59 231 245 90 Laddningsrutin226,00

4 +

5 64 241 265 87 Fräscykel 165,00

6 +

7 58 250 258 85

8

9 59 231 252 87 Förarbete 112,00

10

Medel 60 60 231 231 255 255 89 89 503

medel/par 503

Mättillfälle Bockbord Hö Bockbord Vä Listbord Hö Listbord Vä Montering  Hö Montering Vä Fixtur Hö Fixtur Vä Fräs

1 48 224 205 75 165

3 46 205 201 81

5 43 206 200 69

7 49 211 224 71

9 51 208 229 70

10

Medel 47 47 211 211 212 212 73 73 165

medel/par 165

12 12 20 20 43 43 16 16 338

Sammanställning genomloppstid (s)

119 462 510 178

Sammanställning processtid (s)

95 422 424 146

Icke väreskapande tid

∑ Genomloppstid

1772
Värdeskapande tid 71%

∑ Processtid

1251

 
 

 Figur 21. Värdeskapande tid i Scuffplatemonteringen (utan godstransporter). 
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6.2 Utvärdering 

 

Med ett förväntat avropstak på 300 par/vecka och samma arbetstider som förut, blir den tid som 

ingen delprocess får överstiga enligt tidigare beräkningar [28800/60]480 sek.  

 

Den sammanlagda tiden för att färdigställa ett par kompletta trösklar är 1772 sek. Maximalt 

flöde genom processen blir då [28800/1772] 16,25 trösklar per montör, vilket gör att max 

kapacitet teoretiskt ligger på 81 par om dagen då alla fem stationerna är bemannade som i 

fig19. 
 

 

 

 

 
 

 
                    Figur 22. Sammanställning av genomloppstider där fräscykeln är borträknad från station 5. 

 
 

 

Diagrammet visar på en god marginal till 480 sekunder som utgör en övre gräns för varje 

delprocess vid en dagstakt på 60 kompletta trösklar. 

 

Tidsåtgången för att ladda station 1 och 2 med lister var 664 sek och tillgänglig tid för 

fräsoperatören var 9900 sek, vilket gör det möjligt att fördela den arbetsuppgiften på station 5. 

 

 

Figur 23 på nästa sida visar placeringen av stationerna  i ny layout. 
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Figur 20. Layout över Scuffplatemonteringen. Företagets CAD-ritning. 

 

 

Sammanställning av wastereduktion. 

 

När wastereduktionen räknats ut genom att addera materialhantering och godshantering i 

gammal och ny layout före och efter implementering, gav det följande resultat.  

 

 

 

(s) (s)

Materialhantering 728 Materialhantering 521

Godshantering 182 Godshantering 95

Σ 910 Σ 616

Sammanställning waste 

Före implementering Efter implementering

 
 

 Tabell 10. Sammanställning av waste. 

 

  

 

Stegreduceringen fås av bilaga D3. 
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  Figur 21.  Jämförelse av waste, före och efter implementering av förbättringsförslag. 

 

 

 

 Genomloppstiden har efter förbättringsåtgärder minskat med 32 %. 

 

 Antal steg genom Scuffplatemonteringen har reducerats med 30 %. 

 

 

 

Efter genomförda förbättringsåtgärder med mätbara resultat, är det inte säkert att alla 

medarbetare upplever de vidtagna åtgärderna som en förbättring. Det bör poängteras att 

montörerna i scuffplatemonteringen har kunnat bestämma detaljerna i layouten själva, det enda 

ledningen har styrt är fräsens placering och orienteringen av flödet. Det innebär att montörerna 

har sett till att behålla det som var bra från början.  

 

En kvalitativ utvärdering av förbättringsåtgärderna har gjorts i syfte att lyfta fram vissa frågor 

av intresse som inte framgår av beräkningar. Sammanfattningsvis kan sägas att montörerna 

genomgående upplever en förbättring efter implementering av valda förbättringsåtgärder 

(bilaga G). 
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7. Diskussion och slutsatser 

 

Det hade varit önskvärt med fler mätningar i ny layout för att kunna göra statistiska 

beräkningar av variationer och säkerställa resultaten av wastereduktion före och efter 

implementering av förbättringsåtgärder. Det är däremot rimligt att anta att uppmätta tider inte 

kommer att skilja sig nämnvärt vid utökade mätningar då monteringslinorna idag har samma 

avstånd mellan alla delprocesser och processerna är desamma. Följaktligen blir resultatet att 

effektivisering av Scuffplatemonteringen gav en minskning av genomloppstiden med 32 % och 

en stegreducering med 30 %. Det kommer även att finns utrymme på monteringsavdelningen 

för det ökade utrymmeskravet som de lackade bottensvällarna innebär samtidigt som 

visibiliteten av de olika färgerna kommer att vara god. 

 

En fortsatt implementering av 5 S, med nödvändiga verktyg på varje arbetsstation kommer 

sänka genomloppstiden ytterligare samtidigt som det kan sänka variationerna i processen. En 

hopslagning mellan monteringsbord/kontrollfixtur och bockbord/listbord har dock inte skett, 

vilket när det sker kommer att reducera tid, steg och onödiga förflyttningar. Vid 

sammanslagning av monteringsbord/kontrollfixtur kommer två lyftbord att frigöras vilket leder 

till att den sista stationen, packning och kontroll som i dagsläget står på tvären mot 

flödesriktningen, kommer att kunna placeras på det och därigenom bli höj och sänkbart med en 

både tidsmässig och ergonomisk vinst som följd. Dubbla dörrar in till fräsen är inte aktuellt i 

dagsläget, men en ny fräsfixtur med an automatisk fastlåsning av spännen kommer att 

installeras och reducera laddningsrutinen avsevärt. 

 

Beräkningar av tillgänglig tid för fräsoperatör vid maxtakt, visar att det är möjligt att 

kombinera hämtning och syning av lister under tiden som fräscykeln körs . 

 
Wastereduktionen efter vidtagna förbättringsåtgärder, indikerar att en fortsatt 

verksamhetsutveckling kommer att reducera tid och steg ytterligare. Uppmätta värden efter 

implementering kan utgöra början på en ny förbättringsprocess enligt principerna för Demings 

hjul. En förutsättning för att den ska bli framgångsrik är då ledningens engagemang och att 

tillräckliga resurser avsätts. 
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9. Bilagor 

 

 

Fräs 

Start│Kista → Fräsfixtur → Målarvagn │Stopp  

Bockbord 

Start │Pall → Bockbord → Nitbord │Stopp  

Nitbord 

Start │Nitbord → Målarvagn │Stopp 

Montering 

Start │Målarvagn (B) → Montering, Målarvagn (S) → Montering → Kontrollfixtur│Stopp 

Kontrollfixtur 

Start │Kontrollfixtur → Målarvagn │Stopp 

KPL 

Start│Målarvagn → VCC emballage │Stopp 

 

Gångstudie  

 

Start│Kista → Fräs │Stopp 

Start│Fräs → Målarvagnar│Stopp 

Start│Pall → Bockbord│Stopp 

Start│Bockbord → Listbord│Stopp 

Start│Listbord → Pall → Listbord → Pall → Listbord │Stopp 

Start│Listbord → Målarvagn│Stopp 

Start│Målarvagn → Montering │Stopp 

Start│Målarvagn → Montering │Stopp 

Start│Montering → Fixtur│Stopp 

Start│Fixtur → Målarvagn│Stopp 

Start│Målarvagn → (KPL) │Stopp 

 
Bilaga A1. Definition av start och stopp i genomloppstid. 

 

Fräs 

Start│ Fräsfixtur │Stopp  

Bockbord 

Start │ Bockning│Stopp  

Nitbord 

Start │Nitning │Stopp 

Montering 

Start │ Montering,│Stopp 

Kontrollfixtur 

Start │Kontrollfixtur │Stopp 

KPL 

Start│Packning och kontroll │Stopp 

 
Bilaga A 2. Definition av start och stopp i processtid. 
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Transport

Scuffplate: Godsmottagning → Internlager; Demontering → Uppsamlingsplats

Bottensvällare: Godsmottagning → Internlager; Internlager → Fräs; KPL → Färdiglager.

Fästelement: Godsmottagning → Internlager.

Extra arbetsmoment

Scuffplate: Banda, väga och lagra tompallar.

Fästelement: Emballagehantering.

 
 
Bilaga A3. Definition av övriga studier 

 

 

 

 

 

Mättillfälle Höger (s) Kommentarer Vänster (s) Kommentarer
Torkade av med bensin

Limrester

Plocka undan skivor

Svår att få in i fixtur Torkade av biten
Något bred fläck

Plocka bort skivor Plocka undan dukar

Plocka bort dukar

10 89 101

8 76 104

9 88 98

6 84 102

7 81 102

4 67 87

5 82 106

2 81 68

3 68 84

Genomloppstid 
Bockbord

Pall → Bockbord → Listbord

1 120 72

 
 Bilaga B1. Underlag för tidsstudie. Gammal layout. 
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Mättillfälle Höger (s) Kommentarer Vänster (s) Kommentarer
Byte av dorn (skruv) på nitverktyg Byte av dorn(skruv) på nitverktyg

4,2 (ej med) 4,2 (ej med)

Behövde bara skära 1 hål på gummilist
gummilisten

Plocka upp gummilister ur pall Fick byta gummilist

Slipa ur plåtlist Fick byta gummilist

Slipa plåtlist

Slipa plåtlist

9 274 302

10 277 297

7 276 332

8 322 284

5 288 303

6 305 305

3 202 264

4 285 277

1 282 263

2 235 284

Listbord
Listbord → Målarvagn

 
Bilaga B2. Underlag för tidsstudie. Gammal layout. 

Mättillfälle Kommentarer

10 279

8 291

9 310

6 275

7 271

4 268

5 271

2 301
Bred

3 287
Bred

Montering
Plåt (målarvagn) + Bottensvällare (målarvagn) → Montering → Fixtur

Höger och Vänster (s)

1 292
Lite bred

 
Bilaga B3. Underlag för tidsstudie. Gammal layout. 
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Mättillfälle Kommentarer

9 94

10 96

7 94

8 93

5 93

6 92

3 93

4 91

1 92

2 92

Fixtur
Fixtur: Torka, syna, plasta, → målarvagn

Höger och Vänster (s)

 
Bilaga B4. Underlag för tidsstudie. Gammal layout. 

 

(s) KommentarerArbetsmoment

Fräscykel

Laddningsrutin

Förarbete

Höger och Vänster packning med kontroll

112  par

119 par

Fräs
Bottensvällare (målarvagn) → Fräsfixturfixtur →Fräscykel → Fräsfixtur →Målarvagn

165 Par

226 Par

 
Bilaga B5. Underlag för tidsstudie. Gammal layout. 

 

Mättillfälle Höger (s) Kommentarer Vänster (s) Kommentarer

10

8

9 49 50

6

7 48 49

4

5 51 51

2

3 45 47

Processtid
Bockbord

1 47 48
vänster sida ofta bred

 
Bilaga B6. Underlag för tidsstudie. Gammal layout. 
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Mättillfälle Höger (s) Kommentarer Vänster (s) Kommentarer

9 207 212

10

7 210 211

8

5 200 201

6

3 206 205

4

1 204 192

2

Listbord

 
Bilaga B7. Underlag för tidsstudie. Gammal layout. 

 

Mättillfälle  Höger (s) Vänster (s) Kommentarer
Är breda- får använda tång för att 

montera ihop med plåt

10

8

9

6

7 228 256

4

5 225 218

2

3 199 257

Montering

1 202 237

 
Bilaga B8. Underlag för tidsstudie. Gammal layout. 

 

Mättillfälle Höger (s) Vänster (s) Kommentarer

9

10

66 71

7

8

72 70

5

6

70 69

3

4

80 76

1

2

76 74

Fixtur

 
Bilaga B9. Underlag för tidsstudie. Gammal layout. 
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Fräscykel

Fräs

165 (s)
 

Bilaga B10. Underlag för tidsstudie. Gammal layout. 

 

 

Mättillfälle Höger (s) Kommentarer Vänster (s) Kommentarer

10

8

9 59

6

7 58

4

5 64

2

3 59

Genomloppstid 
Bockbord

Pall → Bockbord → Listbord

1 58
Vänster sida något bred

 
Bilaga B11. Underlag för tidsstudie. Ny layout. 

 

Mättillfälle Höger (s) Kommentarer Vänster (s) Kommentarer

9 231

10

7 250

8

5 241

6

3 231

4

1 201

2

Listbord
Listbord → Målarvagn

 
Bilaga B12. Underlag för tidsstudie. Ny layout. 
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Mättillfälle Kommentarer

10

8

9 252

6

7 258

4

5 265

2

3 245

Montering
Plåt (målarvagn) + Bottensvällare (målarvagn) → Montering → Fixtur

 Vänster (s)

1 255

 
Bilaga B13. Underlag för tidsstudie. Ny layout. 

 

Mättillfälle Kommentarer

9 87

10

7 85

8

5 87

6

3 90

4

1 96
Svår fläck

2

Fixtur
Fixtur: Torka, syna, plasta, → målarvagn

Vänster (s)

 
Bilaga B14. Underlag för tidsstudie. Ny layout. 

 

(s) KommentarerArbetsmoment

Fräscykel

Laddningsrutin

Förarbete

Höger och Vänster packning med kontroll

112  par

119 par

Fräs
Bottensvällare (målarvagn) → Fräsfixturfixtur →Fräscykel → Fräsfixtur →Målarvagn

165 Par

226 Par

 
Bilaga B15. Underlag för tidsstudie. Ny layout. 
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Mättillfälle Höger (s) Kommentarer Vänster (s) Kommentarer

10

8

9 51

6

7 49

4

5 43

2

3 46

Processtid
Bockbord

1 48
Vänster sida något bred

 
Bilaga B16. Underlag för tidsstudie. Ny layout. 

 

Mättillfälle Höger (s) Kommentarer Vänster (s) Kommentarer
Laddar station med L-list

och gummilist

Medel utan laddning
av lister är 208 (s)

Tid för laddning är 16 (s)

9 208

10

7 211

8

5 206

6

3 205
208

4

1 224

2

Listbord

 
Bilaga B17. Underlag för tidsstudie. Ny layout. 

 

Mättillfälle Kommentarer

10

8

9 229

6

7 224
Bred plåt

4

5 200

2

3 201

Montering

 Höger (s)

1 205

 
Bilaga B18. Underlag för tidsstudie. Ny layout. 
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Mättillfälle Kommentarer

9 70

10

7 71

8

5 69

6

3 81

4

1 75

2

Fixtur

Höger (s)

 
 
Bilaga B19. Underlag för tidsstudie. Ny layout. 

 

Fräscykel

Fräs

165 (s)
 

Bilaga B20. Underlag för tidstudie. Ny layout. 

 

 

 

Mättillfälle Bockbord Hö Bockbord Vä Listbord Hö Listbord Vä Montering  Hö Montering Vä Fixtur Hö Fixtur Vä Fräs (Par)

1 120 72 282 263 292 292 92 92

2 81 68 235 284 301 301 92 92

3 68 84 202 264 287 287 93 93 Laddningsrutin 226,00

4 67 87 285 277 268 268 91 91

5 82 106 288 303 271 271 93 93 Fräscykel 165,00

6 84 102 305 305 275 275 92 92 +

7 81 102 276 332 271 271 94 94

8 76 104 322 284 291 291 93 93

9 88 98 274 302 310 310 94 94 Förarbete 112,00

10 89 101 277 297 279 279 96 96

Medel 84 92 275 291 285 285 93 93 503

Medel/par 503

Sammanställning genomloppstid (s)

176 566 569 186  
Bilaga C1. Sammanställning genomloppstid gammal layout. 

 

Mättillfälle Bockbord Hö Bockbord Vä Listbord Hö Listbord Vä Montering  Hö Montering Vä Fixtur Hö Fixtur Vä Fräs

1 47 48 204 192 202 237 76 74 165

3 45 47 206 205 199 257 80 76

5 51 51 200 201 225 218 70 69

7 48 49 210 211 228 256 72 70

9 49 50 207 212 66 71

10

Medel 48 49 205 204 214 242 73 72 165

Medel/par 16514545641097

Sammanställning processtid (s)

 
Bilaga C2. Sammanställning processtid gammal layout. 
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Mättillfälle Bockbord Hö Bockbord Vä Listbord Hö Listbord Vä Montering  Hö Montering Vä Fixtur Hö Fixtur Vä Fräs (Par)

1 58 201 255 96

2

3 59 231 245 90 Laddningsrutin 226,00

4 +

5 64 241 265 87 Fräscykel 165,00

6 +

7 58 250 258 85

8

9 59 231 252 87 Förarbete 112,00

10

Medel 60 60 231 231 255 255 89 89 503

medel/par 503

Sammanställning genomloppstid (s)

119 462 510 178  
Bilaga C3. Sammanställning genomloppstid ny layout. 

 

Mättillfälle Bockbord Hö Bockbord Vä Listbord Hö Listbord Vä Montering  Hö Montering Vä Fixtur Hö Fixtur Vä Fräs

1 48 224 205 75 165

3 46 205 201 81

5 43 206 200 69

7 49 211 224 71

9 51 208 229 70

10

Medel 47 47 211 211 212 212 73 73 165

medel/par 165

Sammanställning processtid (s)

95 422 424 146  
Bilaga C4. Sammanställning processtid ny layout. 

 

 

 

 

 

Stegstudie över Scuffplatemonteringen

Mätsträcka Hö  Vä Hö  Vä

Pall & krage → Bockbord 5 5 4 4

Bockbord → Listbord 5 5 4 4

Hämta L-list/ hämta gummilist* 15 15 17 17

Listbord → Målarvagnar 11 12 5 5

Kista → Fräs 17 4 10 5

Fräs → Målarvagnar 24 11 13 8

Målarvagn → Montering 0 0 20 20

Målarvagn  → Montering plåt) 12 10 4 4

Målarvagnar → Montering (b.s) 16 15 4 4

Montering → Fixtur 5 5 6 6

Fixtur → Målarvagnar 4 4 4 4

Målarvagnar → Kista (KPL) 5 5 4 4

Σ 119,00 91,00 95,00 85,00

Σ Antal steg för ett komplett par

Gamla flödet Nya flödet

210,00 180,00  
                 Bilaga D1. Stegstudie i gammal och ny layout 
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Hämta L-list/ hämta gummilist* Antal steg

Gamla flödet 240 300

Hämta 1 L-list 8 steg 8 1920 2400

Hämta en gummilist 7 steg 7 1680 2100

Hämta en handfull gummilister 11 steg( räknat på 20 st.) 11 132 165

(summan av 11*(240/20) samt 11*(300/20)) Σ 3732 4665

20

Nya flödet

Ladda med 20 st. L-lister 7 steg 7 84 105

Ladda med 20 st gummilister 10 steg 10 120 150

(summan av 7*(240/20) samt 10*(300/20)) Σ 204 255

Takt

 
Bilaga D2. Uträkning av stegbesparing vid listbord. 

 

 

L.o/st. 1 2 3 4 5 6

Gammal

Vä 15 5 32 25 9 5

Hö 41 5 31 28 9 5

Ny

Vä 33 4 9 8 10 4

Hö 43 4 9 8 10 4

Sammanlagt antal steg för komplett par

210

146Ny layout

Gammal layout

 
                               Bilaga D3. Antal steg mellan arbetsstationer i gammal och ny layout. 

 

 

 

Scuffplate Tid Kommentarer

Moment

Leverans → internlager 2,20 (måste hålla isär nytt och gammalt)

Demontering → Uppsamlingsplats 3,55

Banda → väga →  lagra (tompallar) 7,42

Banda → väga →  lagra (kragar och lock) 7,42

Bottensvällare
Moment

Leverans → internlager 2,05 (måste hålla isär nytt och gammalt)

Internlager → Fräs 2,30

KPL → Färdiglager + färdigrapportera 7,20

Fästelement
Moment

Pallhantering 
5,20 (Beror på hur mycket som kommer hem)

 
Bilaga E1. Underlag för godshantering i gammal layout. 
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Pall & krage 80*190

Kista 90*215

Monteringsbord 60*200 /170*205(saxbord)

Arbetsyta Monteringsbord 100

Fräs 400*470

Arbetsyta Fräs 300

Utrymmeskrav för ledstaplare 300*250+pall

Utrymmeskrav för handtruck ≈ pallstorlek  
                 Bilaga E2. Mått att ta hänsyn till i förbättringsförslagen (cm).  

 

 

 

 

 

 

Scuffplate Tid (s) Tid (s)

Moment Gammal layout Ny layout

Leverans → internlager (måste hålla isär nytt och gammalt) 140 Nej

Demontering → Uppsamlingsplats 235 235

Banda → väga →  lagra (tompallar) 462 Nej

Banda → väga →  lagra (kragar och lock) 462 Nej

1299 235

87 16

Bottensvällare Tid (s) Tid (s)

Moment

Leverans → internlager (måste hålla isär nytt och gammalt) 125 Nej

Internlager → Fräs 150 150

KPL → Färdiglager + färdigrapportera 440 440

Σ 715 590

Σ / par 95 79  
Bilaga F. Jämförelser i godshantering efter implementering av förbättringsförslag. 
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1 2 3 4 5 6

Jag tycker att det är en bättre rytm i monteringen med den nya Layouten. 4

Jag känner mig inte lika trött i kroppen efter en arbetsdag som förut. 2 2

Jag känner mig inte lika stressad nu som förr. 2 2

Jag tycker att vi hinner med dagstakten bättre med det nya flödet. 1 3

Jag tycker att den sociala gemenskapen har behållits under arbetet. 4

Övriga kommentarer:

o   Bättre strukturerat i nya flödet ”mer ordning”

Förbättringsförslag:

Pallhantering layout för ingående material.

o   Saknar i dagsläget mattor, därför är jag trött i ben och fötter.

 
Bilaga G. Underlag för kvalitativ utvärdering. Där skalan går från 1 stämmer inte alls- 6 stämmer precis. 
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FMEA Processteg Möjliga fel Möjliga feleffekter

Frässtation Plast bort Grader Svårmonterad

Delar/fixerar Grader Svårmonterad

Start/Fräsning Läge (YXZ) Monteringsläge fel

Ur fixtur Saknas hål

Ur fixtur Skadad lack

Vagnförvar

Bockstation Inladdning Repa Utseende

Låsningx5 Bula Utseende

Bockningx5 Under bock Ej monterbar eller svår

Lossningx5 Sned bock Ej monterbar eller svår

Urladdning Defekt bock Ej monterbar eller svår

Liststation Scuffplate  förmontage Montering plåtlist List ej i tätläge Glipa skrammel

(skruvnita)

Hålbild fel Ej monterbar

Repor Utseende

Avsynas list först Ej fäste Utseende (fram problem?)

Montering gummilist För kort/lång Fel ändläge

Fel vänd (ej liksidig) Utseende, täthet

Scuffplate KPL Kapa gummilist Repa Utseende

Trycker öra Ej låst/läge Konflikt bottensvällare

genom och låser

Monteringsstation Montera Scuffplate Förskjuten X-led Fel monteringsläge för VCC

Bottensvällare Förskjuten Y-led Fel monteringsläge för VCC

med bult Förskjuten Z-led Fel monteringsläge för VCC

Ej dragen/Fel moment List tätar ej /  Lösa delar

Gängfel Ej monterbar

Repor Utseende

Glömma bricka Långt åtdrag + lossna

Glömma distans Ej monterbar

Glömma bult På bil lossnar delar

Klistra artn -etikett Snett placerad Utseende

Lossnar Identiferbar

Fel artikeln Fel vecka Identiferbar

Hö-Vä förväxlad Identiferbar

Ur fixtur Skadad lack

Kontrollstation Putsa Repar Finish

Fästa skyddfilm Snett placerad Påverka VCC montering

Fästa skyddfilm Lossnar Skyddar ej

Kapa film repar Finish

Ur fixtur Skadad lack

KPL Skadad Utseende

6 Hö-Vä förväxlad Påverkan lina VCC

4

5

3

2

1

Bottensvällare

Scuffplate  bocka läppar

Slutkontroll

Packa Packa i VCC-emb

 
 
Bilaga H. Felmöjligheter som kan uppstå i de olika delprocesserna. 

 

 


