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I 

 

Sammanfattning 

 
Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Bombardier Transportation i Västerås och är det 

avslutande momentet på civilingenjörsprogrammet – Innovation, produktion och logistik vid 

Mälardalens högskola i Eskilstuna.  

 

I sin fabrik i Västerås tillverkar Bombardier Transportation strömriktare till tåg. Ett problem 

företaget har i dagsläget är att de saknar visuell styrning av produktionen.  Eftersom många 

människor är involverade i produktionen är det viktigt att produktionsstatusen visualiseras. 

Detta för att samtliga involverade snabbt ska få en överblick av det aktuella produktionsläget. 

Målet med examensarbetet var därför att ta fram ett förslag för hur produktionsstatusen kan 

visualiseras med hjälp av elektroniska produktionstavlor.  

 

Till grund för examensarbetet stod en informationsinsamling i form av teoristudier inom 

områdena Lean production, visuell styrning och taktning av produktion. Utöver detta 

genomfördes benchmarking på andra företag som använder sig av visuell produktionsstyrning. 

Information samlades även in internt på företaget genom intervjuer med syftet att lyfta fram de 

anställdas tankar och åsikter om visuell produktionsstyrning. Slutligen genomfördes en 

kartläggning av de två produktionslinor på företaget som examensarbetet riktas mot. 

 

Den insamlade informationen sammanställdes och analyserades för att få en bra grund att 

arbeta vidare med i examensarbetet. Den information som ansågs vara mest användbar för 

företaget valdes ut och låg sedan till grund för en workshop med syftet att involvera och dra 

nytta av de kunskaper som fanns internt på företaget. Resultatet av workshopen blev fyra 

förslag på elektroniska produktionstavlor som så småningom optimerades till ett slutförslag.  

 

Slutförslaget består av en kravspecifikation för elektroniska produktionstavlor. Denna är 

uppdelad i sex implementeringssteg för att passa företagets behov och innehåller ett 

layoutförslag samt en utförlig beskrivning av alla funktioner på produktionstavlorna.  

 

 

  



II 

Abstract 

 
This master thesis was written on the behalf of Bombardier Transportation in Västerås and 

constitutes the final part of the master program in engineering – Innovation, production and 

logistics, at Mälardalens University in Eskilstuna.  

 

Bombardier Transportation produces converters for trains at their factory in Västerås. One of 

the company’s current problems is the lack of visual management of their production. There 

are a lot of people involved in the production and it is important to visualize the production 

status in order to give everyone involved a clear view of the present production state. 

Therefore, the aim of this thesis was to develop a proposal of how the production status could 

be visualized by means of electronic production status boards. 

 

To be able to form a base for the thesis, information was collected in various ways. A 

theoretical study of Lean production, visual management and takted production was conducted 

as well as benchmarking at other companies who use visual management. In addition, 

information was collected internally by interviews at Bombardier Transportation. The purpose 

of the interviews was to highlight the employees’ thoughts and opinions on visual management. 

Finally, a mapping of the two production lines which the thesis is directed towards was 

performed. 

 

After collecting and analyzing the information the most useful data was selected to create a 

solid foundation to build the rest of the thesis on. This information also formed the base of a 

workshop with the aim of involving people within the company and benefit from their 

knowledge. The workshop resulted in four different proposals of electronic production status 

boards which were then optimized into one final proposal.  

 

The final proposal consists of a technical specification for electronic production status boards. 

It is divided into six different implementation stages, to fit the company’s needs, and contains a 

layout suggestion and as well as a thorough description of all functions of the electronic 

productions status boards. 
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Förord 

 
Detta examensarbete är det sista momentet på civilingenjörsprogrammet – Innovation, 

produktion och logistik vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Examensarbetet är utfört på 

uppdrag av Bombardier Transportation i Västerås.  

 

Först vill vi rikta ett stort tack till Niclas Andersson på Bombardier Transportation, både i 

egenskap av handledare och som medlem i styrgruppen. Vi vill också tacka resterande personer 

i styrgruppen: Björn Ivedahl, Daniel Andersson, Fredrik Ulming och Magnus Sköld. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Mats Jackson på Mälardalens högskola och alla som 

medverkat i intervjuer, deltagit i workshop samt tagit emot oss vid studiebesök.  

 

Västerås, 21 december, 2012 

 

 

 

 

 

Gustav Berglund  Emma Lind 
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Ordlista 

 
Ackumulerat släp   

Det totala antal enheter produktionen ligger efter med enligt leveransplan 

 

AviX-analys 

Tidsstudie av montage baserat på filmning 

 

Batch  

Ett antal produkter som går genom en produktionsprocess tillsammans 

 

Cellmontage 

Montage av en produkt som sker på ett och samma ställe 

 

Daglig styrning 

Möte där arbetsdagen planeras 

 

FM 

Förkortning för förmontage 

 

PIA 

Förkortning för Produkter i arbete 

 

Produktionstavla 

Tavla där produktionsresultat visas 

 

RGB 

Färgskala baserad på färgerna röd, grön och blå. Färger definieras i denna genom att anges i ett 

intervall mellan 0 och 255, enligt formen (R,G,B) 

 

Takttavla 

Variant av produktionstavla som visar takttid 

 

TPS 

Förkortning för Toyota Production System 

 

TQC 

Total Quality Control, avsyningsprocedur som genomförs efter montage på en produkt 
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1 

 

1. Inledning 

Denna rapport redovisar ett examensarbete utfört inom akademin för Innovation, Design och 

Teknik (IDT) vid Mälardalens högskola i Eskilstuna, på uppdrag av Bombardier 

Transportation i Västerås. Examensarbetet ligger till grund för en civilingenjörsexamen inom 

programmet Innovation, Produktion och Logistik. 

1.1 Företagsbeskrivning 

Bombardier är ett globalt företag med huvudkontor i Montréal, Kanada. Företaget är uppdelat i 

två delar: Bombardier Aerospace och Bombardier Transportation. Bombardier är aktiva över 

hela världen och finns representerade i nära 40 länder. Bombardier Aerospace är världens 

tredje största tillverkare av civila flygplan med 33600 anställda världen över. Bombardier 

Transportation är världsledande inom tågtillverkning, underhåll av tåg och järnvägsutrustning. 

Företaget har 36200 anställda. Företaget är börsnoterat på Torontobörsen och intäkterna var år 

2011 cirka 18,3 miljarder dollar.  

 

Då detta examensarbete utförs på uppdrag av Bombardier Transportation kommer fokus i 

denna företagsbeskrivning att ligga på den delen av företaget. Företaget har sitt huvudkontor i 

Berlin och har fabriker över hela världen. Bombardier Transportation arbetar inom ett antal 

olika områden inom spårtrafiken, vilka är: 

 

 Spårbundna fordon 

 Driv-, och styrsystem 

 Boggier 

 Service 

 Transportsystem 

 Signalsystem 

 ECO4-system 

Detta examensarbete kommer att utföras i en av Bombardier Transportations fabriker för 

drivsystem belägen i Västerås. Utöver denna fabrik finns även det svenska huvudkontoret för 

Bombardier Transportation samt serviceanläggningar för tåg i staden. Detta innebär att utbudet 

som Bombardier Transportation i Västerås erbjuder är stort. De olika anläggningarna sysslar 

med allt från produktionsledning, utveckling och leverans av kompletta fordon samt driv-, och 

styrsystem till service och underhåll och kompletta trafiksystem (Bombardier, 2012). 

1.1.1 Produktionsupplägg och produkter på Bombardier Transportation i 

Västerås 

I den fabrik examensarbetet riktas mot bedrivs tillverkning av drivsystem till tåg, från 

förserieproduktion till serieproduktion. Inom Bombardier Transportation fungerar det så att när 

en ny produkt tas fram konstrueras denna av konstruktionsavdelningen. När den sedan anses 

vara färdig för produktion provmonteras ett antal enheter av produkten i en så kallad förserie. I 

förserien provmonteras produkten för att se om den kräver några eventuella 

konstruktionsändringar. Samtidigt som produkterna provmonteras bedrivs allt arbete som krävs 

för att förbereda produkten för serieproduktion. Det är allt ifrån att förbereda en 

produktionslina för en ny produkt, till att se till så att allt material till produkten finns 

tillgängligt och att montageinstruktioner är upprättade. Detta utvecklingsarbete pågår tills 
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produkten är klar för serieproduktion. I fabriken finns ett antal olika produktionslinor vilka 

bedriver serieproduktion. Bland dessa produktionslinor finns både taktade produktionslinor och 

produktionslinor som bedriver cellmontage. De två produktionslinor detta examensarbete riktas 

mot är båda taktade produktionslinor.  

 

Den första av dessa två produktionslinor är Multiline 1. På denna produktionslina monteras 

strömriktare till tåg. En strömriktare är länken mellan tågets energikälla, alltså elnätet, till dess 

olika driv-, och styrsystem. Det är via strömriktaren som elektriciteten går in i tåget innan den 

fördelas ut till tågets olika delar. Strömriktaren kan därför kallas tågets hjärta. Strömriktarna 

kan sitta både i tågets tak, under golvet eller inne i väggarna, beroende på vilken typ av tåg de 

är monterade i.  

 

Den andra produktionslinan examensarbetet riktas mot är Modullinan. På denna 

produktionslina produceras moduler till strömriktare. En modul skulle kunna ses som 

strömriktarens hjärna. I varje strömriktare sitter ett antal moduler och det är dessa som talar om 

hur elektriciteten i tåget ska fördelas av strömriktaren. Dessa styr fördelningen så att 

exempelvis en viss del av den ström som tas in i tåget går till vägguttag och luftkonditionering 

medan en annan del går till att driva tågets motor (Bombardier, 2012). 

1.1.2 BOS – Bombardier Operation System 

Bombardier Operation System (BOS) är Bombardier Transportations motsvarighet till Toyota 

Production System och är baserat på Lean production. BOS består av fem principer:  

 

 Built-in Quality “I do not accept, make or ship a defect” 

Tillfredställ kunderna genom att bygga in kvalité i varje process för att säkerställa att fel 

inte förs vidare. 

 

 Short Lead Time “I get the right part, in the right place, at the right time” 

Samtliga inom företagen strävar mot att minska den totala ledtiden, alltså den tiden från 

att en produktionsorder startar till dess att den levereras. Detta genom att tillverka rätt 

produkt, i rätt mängd och i rätt tid.  

 

 People Involvement “I know how to contribute to world class products”  

Medarbetarna ses som Bombardier Transportations mest värdefulla resurs. Genom att 

motivera, involvera och stärka medarbetarna kommer det leda till förstaklassiga 

resultat. 

 

 Standardization “I set targets and standards that help us deliver” 

Genom att skapa en standard av principer, metoder och processer kan Bombardier 

Transportation skapa en gemensam grund som de sedan kan utgå från när de gör sitt 

arbete och förbättrar verksamheten. 

 

 Continuous Improvements “I perform better every day” 

På Bombardier Transportation ifrågasätts oförändrat tillstånd. Grundorsakerna 

identifieras och de strävar hela tiden mot att eliminera slöseri. De är en lärande 

organisation som är villig att förändras för att ständigt kunna bli bättre. 

 

I varje princip ingår det ett antal olika element som i sin tur består av ett antal detaljerade krav 

som betygsätts under en BOS-assessment. BOS-assessment sker ungefär vartannat år på 
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Bombardier Transportations samtliga siter. Detta för att ständigt förbättra verksamheten men 

även för att ledningen ska kunna jämföra siterna. Att få ett högt betyg på en BOS-assessment är 

oerhört viktigt för siten. Det visar att den är bra och chanserna till att ledningen placerar fler 

produktionsordrar på siten ökar. Detta examensarbete riktas mot två krav i två olika element 

inom Standardization: STD-1.3 Management by Takt Time och STD-3.4 Visual Management. 

 

Det första kravet, STD-1.3 Management by Takt Time, handlar om att samtliga ska vara 

medvetna om takttiden. Den aktuella takttiden måste vara synlig och känd av samtliga 

inblandade. Det andra kravet, STD-3.4 Visual Management, handlar om att skapa en visuell 

fabrik där visuell styrning möjliggör att ta del av aktuell produktionsstatus genom ett ögonkast. 

I bilaga 1 finns två tabeller som visar de bedömningskriterier som ligger till grund för BOS-

assessment inom dessa två krav. 

1.2 Problemformulering 

På Bombardier Transportation saknas det en visuell överblick av den aktuella 

produktionsstatusen. Företaget bedriver taktad produktion och många människor är involverade 

i produktionen. Därför är det viktigt att produktionsstatusen visualiseras för att samtliga snabbt 

kan få en överblick av det aktuella läget för att produktionsmålen ska uppnås. Genom att skapa 

medvetenhet om produktionsstatusen hoppas företaget att eventuella problem ska komma upp 

till ytan och kunna lösas på ett mer effektivt sätt. Samtidigt ska eventuella flaskhalsar kunna 

elimineras enklare och produktionsflödet utjämnas.  

 

Detta examensarbete är ämnat att ta fram ett förslag på hur visuell återkoppling ska kunna ske 

med hjälp av elektroniska produktionstavlor. De frågor arbetet ska besvara är följande: 

 

 Hur visualiseras produktionsstatusen för att skapa en medvetenhet om det aktuella läget 

för att produktionsmålen ska uppnås? 

 På vilket sätt är denna visualisering till stöd för produktionen? 

1.3 Projektdirektiv 

Tillsammans med handledare och styrgrupp på Bombardier Transportation har ett antal 

projektdirektiv upprättats vilka examensarbetet ska följa. Dessa projektdirektiv är 

sammanfattade i punktlistan nedan: 

 

 Förslaget som ska tas fram i detta examensarbete ska leda till att den taktade 

produktionen på ett tydligt och enkelt sätt kan styras visuellt 

 Förslaget ska innefatta elektroniska produktionstavlor vilka ska ge en tydlig 

översiktsbild för hur produktionen ligger till i förhållande till utsatta produktionsmål 

 De produktionslinor som ska innefattas av examensarbetet är Multiline 1 samt 

Modullinan, båda med tillhörande provceller 

 Förslaget som tas fram ska innehålla en kravspecifikation med en layout och en 

beskrivning av produktionstavlan 

 Förslaget ska kunna utvecklas internt utifrån de kunskaper som finns inom företaget 

 Förslaget som presenteras ska innefatta minst en produktionstavla per produktionslina 

 För att utforma förslaget ska befintliga produktionstider användas, vilka redan är 

uppmätta av företaget  

 Förslaget ska vara till stöd för företaget att uppnå högsta betyg vid nästa BOS-

assessment inom områdena STD-1.3 Management by takt time och STD-3.4 Visual 

Management 
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1.4 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att studera och presentera ett förslag på hur produktionsstatusen 

för den taktade produktionen av strömriktare på Bombardier Transportation kan visualiseras. I 

taktad produktion är det viktigt att den visuella produktionsstyrningen sker i ett 

helhetsperspektiv, för att ge samtliga involverade i produktionen en klar och tydlig överblick av 

det aktuella läget i produktionen sett till produktionsmålen. Detta för att en tydlig överblick 

underlättar eliminering av flaskhalsar, vilket i sin tur minskar genomloppstider och 

lagerkostnader.  

 

Målet med examensarbetet är att ta fram ett förslag hur produktionsstatusen för den taktade 

produktionen kan visualiseras med elektroniska produktionstavlor. Bombardier Transportation 

ska sedan kunna implementera förslaget i sin verksamhet. 

1.5 Projektavgränsningar 

Avseendet med examensarbetet är att ta fram ett förslag på elektroniska produktionstavlor, för 

visuell återkoppling av produktionsstatusen i taktat montage. Förslaget ska kunna 

implementeras på företaget vid avslutat examensarbete. 

 

Detta examensarbete avgränsas för att det inte ska bli orimligt att genomföra. Den första 

avgränsningen är tidsramen för arbetet. Examensarbetet omfattas av 30 högskolepoäng, vilket 

motsvarar 20 veckors arbete på heltid (40 timmar/vecka) för två personer. 

 

Den andra avgränsning som är uppsatt av företaget är vilka produktionslinor arbetet ska riktas 

mot. Ett förslag på produktionstavlor ska tas fram som kan implementeras på Multiline 1 samt 

Modullinan. Förslaget ska vara så pass generellt att det enkelt går att implementera på samtliga 

produktionslinor i fabriken. 

1.6 Styrgrupp och referensgrupp 

Till stöd för examensarbetet har företaget satt ihop en styrgrupp och en referensgrupp. Dessa 

två grupper består av diverse olika personer inom företaget vars roller är att leda arbetet i rätt 

riktning och bistå med kunskap inom olika områden som rör examensarbetet. Styrgruppen 

består av: 

 

 Björn Ivedahl, Chef Operations 

 Fredrik Ulming, Chef Produktionsteknik 

 Daniel Andersson, Produktionschef  

 Niclas Andersson, Teamledare Produktionsteknik 

 Magnus Sköld, Produktionsutvecklare 

 

Referensgruppen består av följande personer: 

 

 Niclas Andersson, Teamledare Produktionsteknik 

 Malin Alm, Produktionsledare 

 Magnus Sköld, Produktionsutvecklare 

 Linda Karlsson, Teamledare Produktionsteknik 

 Daniel Andersson, Produktionschef 

 Joakim Danielsson, Verksamhetsutvecklare 

 Jenny Melin, Verksamhetsutvecklare 

 Jimmy Berglund, Produktionstekniker 



5 

2. Metod 

Nedan beskrivs de metoder som kommer att användas under genomförandet av detta 

examensarbete.  

2.1 Metodval 

Ejvegård (2003) skriver i sin bok Vetenskaplig metod att det finns en rad olika metoder och 

tekniker som kan användas vid genomförandet av ett projekt. För att uppnå ett vetenskapligt 

resultat menar författaren av det är mycket viktigt att vara medveten om de metodval som görs 

för projektet. Olika metoder kan tillämpas på olika sätt för att passa de projekt metoderna 

appliceras på.  

 

Hela examensarbetet planeras utifrån DMAIC-modellen för att få en tydlig och strukturerad 

arbetsprocess. Examensarbetet kvalitetssäkras genom att ett antal gatemöten genomförs med 

styrgruppen på företaget under examensarbetets gång. Detta för att företaget ska leda 

examensarbetet i rätt riktning.  

2.1.1 Fallstudie 

Utifrån de olika metoder Ejvegård (2003) nämner har examensarbetarna valt att utforma detta 

examensarbete som en typ av fallstudie. Ejvegård (2003) beskriver en fallstudie som en metod 

att samla in data baserat på en liten del av ett stort förlopp. Detta innebär att en del av 

verksamheten väljs ut och denna får representera hela verksamheten.  

 

Detta examensarbete begränsas av att vara inriktat mot enbart två av företagets 

produktionslinor men ska ändå vara applicerbart på samtliga produktionslinor på sikt. Därför 

lämpar sig en fallstudie bra. Fallstudien ska resultera i en förståelse för hur de två 

produktionslinorna på ett så bra sätt som möjligt ska kunna styras visuellt med hjälp av 

elektroniska produktionstavlor. Denna förståelse ska ligga till grund vid utformningen av ett 

slutförslag som ska kunna implementeras av företaget. 

 

Som en del av fallstudien kommer datainsamling att genomföras. Där samlas relevanta fakta 

för examensarbetet in genom litteraturstudie, intervjuer, benchmarking samt genomgång av 

befintlig dokumentation hos företaget. Alla data som samlas in kommer att analyseras och 

utifrån detta ska ett slutförslag utformas.  

2.1.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Enligt Bell (2006) kan forskningsmetoder vara både kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativ 

forskning innebär att utgå från insamlade data i form av mätbara värden. Detta kan exempelvis 

vara uppmätta tider eller längder. Kvalitativ forskning innebär enligt Bell (2006) att de som 

arbetar med forskningen inte är ute efter mätbara parametrar utan snarare hur saker och ting 

upplevs av olika individer. Författaren menar att dessa två olika forskningsmetoder ofta 

blandas i ett projekt. 

 

Detta examensarbete kommer till största del att baseras på kvalitativa metoder, där 

utgångsläget är människor och deras åsikter och tankar. Någon kvantitativ insamling av data 

kommer inte genomföras av examensarbetarna, då de kvantitativa data som ligger till grund för 

examensarbetet redan är dokumenterade av företaget.  
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2.2 Arbetsprocess 

Nedan finns en beskrivning av den arbetsprocess examensarbetet följer. Först beskrivs 

planeringen med tillhörande gatemöten och sist en visualiserad bild över arbetsprocessen. 

2.2.1 Planering efter DMAIC 

Examensarbetet är planerat efter DMAIC-modellen som består av fem faser: Define, Measure, 

Analyze, Improve och Control. DMAIC-modellen är ett verktyg inom området Sex Sigma. Till 

stöd för denna planering finns en mer ingående teoretisk beskrivning av Sex Sigma och 

DMAIC under kapitel 3.4. Det är utifrån dessa definitioner av varje steg examensarbetet har 

delats upp. Figur 1 visar examensarbetets planering med tillhörande gatemöten. 

 
 

 

Figur 1 – Planering efter DMAIC 

Define 

Först görs en övergripande planering av de 20 veckor examensarbetet kommer att pågå. 

Därefter kommer examensarbetet att definieras genom att syfte och mål, projektdirektiv, 

problemformulering samt projektavgränsningar formuleras. Innan arbetet går vidare till nästa 

fas görs en mer detaljerad planering. Efter denna fas hålls ett första gatemöte med styrgruppen 

för att stämma av om examensarbetet är korrekt definierat utifrån styrgruppens krav och 

förväntningar. 

 

Measure 

Under denna fas kommer all information som är relevant för examensarbetet att samlas in. 

Detta kommer ske genom intervjuer internt på företaget samt externt på andra företag. 

Benchmarking kommer genomföras där ett antal företag besöks för att ta lärdom om hur dessa 

arbetar med visuell styrning. I denna fas undersöks även vilken information som redan finns 

insamlad vilken kan användas i examensarbetet. Utöver detta kommer den teoretiska 

referensramen som ligger till grund för examensarbetet att upprättas genom en litteraturstudie. 

 

Analyze 

I denna fas kommer all information som samlades in under föregående fas att analyseras. Här 

sammanställs och analyseras intervjuerna och benchmarkingen för att få fram en bra grund att 

arbeta vidare med i nästa fas. Modullinan och Multiline 1 kommer att kartläggas med ett 

flödesschema och utifrån detta analyseras för att dra slutsatser om vilken typ av visuell styrning 

som kan vara värdeskapande för dessa produktionslinor. Efter Measure-, och Analyzefasen 

kommer ett gatemöte med styrgruppen att hållas, för att de ska ha möjlighet att leda 

examensarbetet i rätt riktning.  

 

 

 

Define Measure Analyze Improve Control 
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Improve 

Utifrån den information som samlats in och analyserats i föregående fas ska ett förslag tas fram 

för hur produktionsstyrningen på Modullinan och Multiline 1 kan visualiseras. Grunden till 

förslaget kommer att tas fram genom en workshop. Där samarbetar examensarbetarna med 

utvalda nyckelpersoner ur styrgruppen och referensgruppen tillsammans med andra personer 

inom företaget vilka anses kunna tillföra betydelsefull kunskap och användbara åsikter. 

Workshopen kommer att baseras på den information som sammanställts i föregående fas. Det 

förslag som tas fram under workshopen kommer sedan optimeras ytterligare för att få fram ett 

ännu bättre förslag att presentera för styrgruppen under det sista gatemötet. Ger styrgruppen 

klartecken kommer förslaget implementeras i fabriken. Annars sker ytterligare förbättring och 

ytterligare ett gatemöte kommer att hållas. 

 

Control 

Denna fas kommer att exkluderas ur examensarbetet då tidsramen är begränsad. Ansvaret för 

Controlfasen lämnas därför till företaget. 

 

2.2.1.1 Gatemöten 

Under examensarbetet kommer tre gatemöten att hållas med styrgruppen på Bombardier 

Transportation. Syftet med dessa gatemöten är att få feedback på arbetet samtidigt som de är 

delaktiga i arbetet och leder examensarbetet i rätt rikting. Första gatemötet hålls efter 

Definefasen. På detta gatemöte stäms syfte och mål, projektdirektiv, problemformulering samt 

projektavgränsningar av med styrgruppen. Det andra gatemötet hålls efter Measurefasen och 

Analyzefasen för att diskutera slutsatser utifrån benchmarking och intervjuer. Det tredje 

gatemötet hålls efter Improvefasen, där det slutgiltiga förslaget presenteras. Under detta 

gatemöte har styrgruppen möjligheter att komma med konstruktiv kritik för att förslaget ska 

kunna förbättras ytterligare. 

2.2.2 Visualiserad arbetsprocess 

Figur 2 visar arbetsprocessen i examensarbetet. Som det syns i figuren ligger teori, intervjuer, 

benchmarking och dokumentation till grund för arbetet. Den information som samlas in 

analyseras sedan och resultatet från analysen kommer att tas vidare till en workshop med delar 

av referensgruppen. Workshopen ska generera fyra lösningsförslag. Dessa fyra lösningsförslag 

tillsammans med analysresultatet kommer sedan att ligga till grund för examensarbetets 

slutförslag. 

 

Figur 2 – Visualiserad arbetsprocess 

 

Slutförslag 

Fyra lösningsförslag 

Workshop 

Analys 

Teori, intervjuer, benchmarking, dokumentation 
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2.3 Datainsamling 

I detta kapitel beskrivs de olika datainsamlingsmetoder som kommer att användas under 

examensarbetet.  

2.3.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie kommer genomföras under examensarbetet för att finna relevanta fakta att 

basera arbetet på. Examensarbetarna kommer att söka information i både tryckta och 

elektroniska källor. Litteraturen kommer främst ligga till grund för den teoretiska referensram 

på vilken detta examensarbete baseras. De områden litteraturstudien kommer att beröra är Lean 

production, taktning av produktion, visuell styrning samt Sex Sigma.  

2.3.2 Benchmarking 

Benchmarking är ett begrepp som innebär att med en given referenspunkt jämföra olika 

processer eller produktioner. Syftet med detta är att ur ett konkurrensperspektiv eller som en 

ren jämförelse få en helhetsbild över hur den egna produktionen eller processen står sig mot 

andra företag. Syftet med detta är att ta lärdom och stärka den egna produktionen eller 

processen för att bli mer konkurrenskraftig (Jackson och Lund, 2000).  

 

Benchmarking fungerar vanligtvis så att en given process ses som en permanent referenspunkt. 

Sedan används mätetal från denna process för att se hur andra processer skiljer sig mot denna i 

samma mätetal. Uttrycket benchmarking härstammar från början från företaget Xerox, vars 

resultat gentemot konkurrenterna hade stor nedgång på 1980-talet. Vad företaget då gjorde för 

att komma upp sig var att börja jämföra sig med konkurrenterna i konkreta mätetal för att se 

hur de skilde sig. Med hjälp av analyser av dessa mätetal kunde de förbättra den egna 

produktionen. Detta visade sig mycket framgångsrikt och informationen de fick ut av 

benchmarking hjälpte dem att ta sig uppåt på marknaden (Jackson och Lund, 2000).  

 

För att komma fram till ett bra slutförslag till detta examensarbete har examensarbetarna valt 

att jämföra olika lösningar från andra företag, det vill säga genomföra en benchmarking. I och 

med detta kommer olika företag inom tillverkningsindustrin vilka använder sig av elektroniska 

produktionstavlor att besökas. Utifrån detta ska relevant kunskap tas med som kan vara till 

nytta vid utformning av ett slutförslag.  

 

Förutom att studera hur elektroniska produktionstavlor används ska examensarbetarna också 

försöka få kontakt med montörer som arbetar i taktat montage och se hur de anser att deras 

arbete påverkas av tavlorna. Vad examensarbetarna vill ha ut av detta är främst att ta reda på 

om produktionstavlor gör någon skillnad eller inte ur montörernas perspektiv. De vill också 

veta om montörerna anser att det finns bättre lösningar för visuell återkoppling av 

produktionsresultat.  

 

För att samla in samma information på alla företag som besöks kommer ett standardiserat 

frågeformulär att ligga till grund för insamling av data, se bilaga 2. De företag som kommer att 

besökas under detta examensarbete är ABB Robotics, GKN Driveline, Volvo CE, Cargotec och 

Scania.  
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2.3.3 Intervjuer 

Vid utformning av intervjuer är det mycket som bör has i åtanke. Enlig Bell (2006)  är det 

viktigt att veta vad för information som eftersöks och varför just den informationen behövs. 

Sedan bör valet av intervju som informationskälla utvärderas. Om det finns bättre metoder för 

att samla in den nödvändiga informationen kan någon annan form av metod för 

informationsinsamling väljas. 

 

När metoden är fastställd bör ett första utkast av potentiella intervjufrågor sammanställas. Efter 

detta bestäms vilken form av intervju som ska utföras. Intervjun utformas beroende på hur 

exakta svar som krävs. Strukturerade frågor ger strukturerade svar och mer öppna frågor ger 

mer öppna svar. När detta bestämts finslipas frågorna och överflödiga frågor tas bort samtidigt 

som nya frågor som kan ha uppstått läggs till. Sedan sorteras frågorna för att få en logisk 

ordning i intervjun. Frågor gällande samma ämne läggs efter varandra i intervjun så att 

upplägget blir strukturerat. Risken är annars att intervjun upplevs rörig och osammanhängande.  

 

Efter det att intervjuunderlaget är sammanställt bör intervjufrågorna provas på en oberoende 

part innan den riktiga intervjun genomförs. Detta för att få en uppfattning om de frågor som 

sammanställts är tydliga samt att de svar som fås möter de förväntningar som finns på intervjun 

och att inga missuppfattningar uppstår. Här är det också viktigt att undvika egna värderingar i 

frågeutformningen för att intervjun inte ska verka riktad åt något håll. Viktigt är att undvika 

ledande frågor (Bell, 2006).  

 

Nästa steg är att välja ut vilka personer som ska intervjuas. I och med att intervjuer är 

tidskrävande är det här viktigt att välja ut personer som verkligen kan ta sig tid att vara med på 

en intervju. Detta för att frågorna inte ska hastas igenom och viktig information gå förlorad. 

När intervjuobjekten sedan kontaktas är det viktigt att de får veta vilka förutsättningar som 

finns för intervjun samt intervjuns syfte. Detta så att de självmant ska kunna välja om de vill 

ställa upp på intervjun eller inte. När intervjun sedan genomförs bör intervjuns syfte upprepas 

för extra tydlighet.  

 

Vid själva intervjutillfället är det viktigt att tala om för intervjuobjektet om personen i fråga 

kommer att vara anonym eller inte samt om informationen i intervjun är konfidentiell. Utöver 

detta är det viktigt att klargöra den förväntade tidsramen för intervjun.  

 

Dokumentation av intervjun kan göras via anteckningar eller inspelning. Ska intervjun spelas in 

är det viktigt att intervjuobjektet är medveten om detta. Vid anteckningar bör den intervjuade få 

ta del av dessa för att kunna verifiera att intervjuaren har förstått och tolkat svaren rätt. Det är 

även viktigt att inte gå ifrån de förutsättningar som getts för intervjun. Har anonymitet utlovats 

är det viktigt att detta hålls. Viktigt att tänka på är bemötande mot den som intervjuas. Personen 

i fråga tar upp sin tid för att vara med på intervjun och bör därför behandlas väl och 

respekteras.  

 

När intervjun är genomförd är det viktigt att sammanställa och analysera intervjusvaren. Vid 

öppna frågor görs detta enklast genom att leta efter mönster i svaren där det framkommer 

information som kan kopplas till ämnet. Med andra ord sållas svaren så att den information 

som inte är relevant bortses från. Har flera intervjuer med samma frågor genomförts kan 

återkommande svar som liknar varandra vara av intresse. Utöver att leta efter den typen av svar 

kan också de svar som rent intuitivt känns relevanta vara bra att ta med sig från intervjun (Bell, 

2006). 
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Under detta examensarbete kommer ett antal att intervjuer genomföras. Dessa är till för att 

skapa ett informationsunderlag vilket ska stötta framtagandet av det slutförslag som 

examensarbetet ska generera. Tanken är att examensarbetarna dels ska genomföra intervjuer ur 

benchmarkingsyfte och dels för att ta reda på vad personer inom företaget har för tankar och 

åsikter om visuell produktionsstyrning. Strukturen för intervjuerna kommer vara relativt öppen.  

 

De intervjuer som kommer att genomföras ur benchmarkingsyfte kommer att ske under de 

olika företagsbesöken under examensarbetet. Syftet med intervjuerna är att ta reda på vilka 

åsikter de som arbetar på företag med tydlig visuell produktionsstyrning har om deras 

visualiseringssystem. Ett exempel på detta kan vara hur montörer upplever att arbeta med ett 

tydligt visualiserat produktionsresultat. Ett annat kan vara om produktionsresultaten förändrats 

efter införande av produktionstavlor, och i så fall hur det har förändrats. En sammanställning av 

de frågor som kommer att ställas ur benchmarkingsyfte finns i bilaga 2. 

 

De intervjuer som genomförs inom företaget kommer fokusera på vilka förväntningar och 

tankar som finns angående visualisering av produktionsresultat. Här vill examensarbetarna veta 

vad personer inom Bombardier Transportation vill kunna utläsa på en produktionstavla och vad 

de förväntar sig för förändringar i produktionen sett utifrån det visualiserade 

produktionsresultatet. Intervjuerna ska också fokusera andra tankar eller idéer gällande hur en 

produktionstavla skulle kunna utnyttjas på bästa sätt. Examensarbetarna vill också veta hur 

montörerna kommer att påverkas av att ständigt se hur de ligger till i produktionen och ta reda 

på om visualisering av resultaten kommer ses som ett stressmoment, en sporre eller något som 

varken gör till eller från. En sammanställning av de frågor som kommer att ställas under 

intervjuerna finns i bilaga 8. 

2.3.4 Dokumentation 

Under examensarbetet har examensarbetarna tillgång till data vilka företaget har dokumenterat. 

Företagets projektdirektiv var att utgå från dessa data och inte göra några egna mätningar. 

Detta gäller ledtider för olika produkter samt aktuella produktionsvolymer. Dessa data kommer 

ligga till grund för den kartläggning av produktionslinor som kommer att göras inom företaget.  

2.4 Analysmetod 

Första steget i analysen består av att göra en kartläggning av de två produktionslinor på 

Bombardier Transportation vilka examensarbetet riktas mot. Denna kartläggning kommer att 

baseras på dokumentation och diskussioner med montörer på produktionslinorna. Nästa steg är 

att sammanfatta alla företagsbesök som gjorts under benchmarkingen. Här dras slutsatser för 

varje besök och det som anses vara mest användbart för examensarbetet lyfts fram. Sedan 

kommer alla intervjuer som genomförts internt på Bombardier Transportation att analyseras. 

Som tidigare nämnt kommer mönster att sökas i svaren. De svar som framkommer minst tre 

gånger under intervjuerna kommer att tas vidare direkt. Övriga svar som anses vara relevanta 

för arbetet kommer också att tas vidare. Dessa kommer att styrkas genom argumentation 

baserad på teorin och den kartläggning av produktionslinor som ska genomföras på företaget. 

Alla svar som sållas bort kommer att motiveras varför de inte tas vidare. 

 

Alla de svar som tas vidare kommer att sammanfattas i en slutsats. I denna slutsats ska alla 

insamlade data återkopplas mot benchmarking, intervjuer och kartläggning för att ytterligare 

styrka att just de valts ut. I denna slutsats kommer också de förväntningar som kommit upp 

under intervjuerna att sammanställas. Strävan är att det slutförslag som tas fram inom 

examensarbetet ska uppfylla så många av dessa förväntningar som möjligt. De tankar och 
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åsikter som anses vara relevanta men ligger utanför examensarbetets ramar kommer att 

sammanfattas som rekommendationer att föra vidare till företaget.  

2.5 Framtagning av lösningsförslag 

Nedan redogörs för hur all data som samlas in under datainsamlingsfasen kommer att användas 

för att ta fram ett slutförslag att redovisa för företaget. Detta slutförslag ska baseras på fyra 

lösningsförslag som kommer att genereras under en workshop. 

2.5.1 Workshop 

En workshop är en aktivitet där en grupp människor arbetar tillsammans mot ett gemensamt 

mål. Detta sker genom aktiviteter och diskussioner vilka väljs ut för att stödja workshopens 

syfte. För att kunna uppnå bästa resultat är det viktigt att det finns ett klart syfte för 

workshopen. Vanligtvis drivs en workshop av en eller två facilitatorer. En facilitators roll är att 

planera, leda samt att kalla personer med rätt kunskap till workshopen. Facilitatorn ska arbeta 

aktivt för att hålla workshopen levande. Detta genom att uppmuntra till diskussioner och bygga 

på det som sägs av deltagarna. Facilitatorn deltar själv inte aktivt i workshopen utan ska vara 

till stöd för deltagarna och leda gruppen i rätt riktning (Cameron, 2005). 

 

I examensarbetet kommer en workshop att genomföras. Deltagare i denna ska vara 

examensarbetets referensgrupp tillsammans med utvalda montörer från de två produktionslinor 

som examensarbetet riktas mot. Examensarbetarna kommer att fungera som facilitatorer. Syftet 

med workshopen är att utifrån de data som sammanställts under analysen generera fyra olika 

lösningsförslag för hur en elektronisk produktionstavla kan utformas. 

2.5.2 Slutförslag 

Utgångsläget vid framtagning av slutförslaget är de fyra lösningsförslag som tas fram under 

workshopen. Utifrån dessa fyra lösningsförslag ska ett slutförslag bestående av en 

kravspecifikation med en layout och en beskrivning utvecklas. Processen för detta visualiseras i 

figur 3 nedan: 

 

 
Figur 3 – Process vid framtagning av slutförslag 

De fyra lösningsförslagen från workshopen kommer att optimeras till ett utkast av ett 

slutförslag. Detta görs genom att examensarbetarna individuellt bedömer vilka punkter från 

sammanställningen av analysen de anser borde vara med i ett slutförslag. Sedan jämförs detta 

sinsemellan och med de fyra lösningsförslagen från workshopen. Eventuella olikheter 

diskuteras och utifrån detta väljs vilka punkter som ska vara med och vilka som exkluderas. 

Denna diskussion bygger på de kunskaper som samlats in genom benchmarking, teoristudier 

och intervjuer under examensarbetet. Utifrån de utvalda punkterna utformas sedan ett utkast till 

ett slutförslag.  

 

Nästa steg i processen är att stämma av utkastet av slutförslaget med styrgruppen på företaget. 

Detta så att de ska kunna komma med input och leda vidareutvecklingen av slutförslaget i rätt 

riktning. Efter avstämningen arbetar examensarbetarna vidare med slutförslaget utifrån den 

Fyra lösningsförslag 
Utkast till 
slutförslag 

Avstämning 
med 

styrgruppen 
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input styrgruppen ger. Detta ska generera ett färdigt slutförslag bestående av en 

kravspecifikation med en layout och en beskrivning av en elektronisk produktionstavla. 

2.6 Reliabilitet och validitet  

För att bekräfta ett projekts reliabilitet och validitet finns en rad olika aspekter som måste tas 

hänsyn till. Reliabilitet innebär hur pass tillförlitligt någonting är (Bell, 2006). Detta kan 

exempelvis gälla de källor som ett projekt baseras på. Ejvegård (2003) tar upp ett måttband i 

gummi som en icke reliabel källa. Detta för att ett måttband i gummi är töjbart vilket ger en 

stor osäkerhet i mätningarna. 

 

För att säkerställa att de data som ligger till grund för examensarbetet är tillförlitliga kommer 

examensarbetarna, när det gäller litteraturbaserad data, att titta på flera källor inom samma 

områden och se hur väl dessa stämmer överens med varandra. Ju fler källor som säger samma 

sak, desto högre reliabilitet. De data som är dokumenterade av företaget och som kommer att 

användas i detta examensarbete antas vara reliabla. Detta eftersom dessa används som ett 

projektdirektiv från företaget.  

 

Alla intervjuer som genomförs internt på företaget samt all benchmarking ska sammanställas. 

Dessa sammanställningar ska skickas till respondenterna och representanterna för de företag 

som besökts för att bekräfta att inga missuppfattningar uppstått. Dessa källor anses därför också 

vara reliabla.  

 

Validitet innebär hur pass relevant något är för det som undersöks. Detta innebär att de data 

som fås av en fråga kan vara reliabel, men om den inte mäter det den är avsedd är mäta saknar 

den validitet (Bell, 2006). För att bekräfta validiteten hos de data som samlas in under detta 

examensarbete kommer samtliga moment som genomförs stämmas av med handledaren på 

företaget. Detta för att verifiera att insamlad data motsvarar det företaget efterfrågar. Dessutom 

kommer gatemöten att hållas med jämna mellanrum där examensarbetarna stämmer av med 

styrgruppen på företaget vad som gjorts och vad som ska göras härnäst. Detta ger företaget 

möjlighet att leda examensarbetet i rätt riktning samtidigt som de har möjlighet att påpeka om 

det arbete som utförts har validitet eller inte.   
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3. Teori 

I detta kapitel kommer den teori som ligger till grund för detta examensarbete att behandlas. 

Här kommer de olika verktyg och metoder som använts genom arbetet att presenteras och 

förklaras närmare. Detta för att ge läsaren en tydligare inblick och förståelse i de olika 

områden som detta examensarbete behandlar.  

3.1 Lean production 

Nedan följer en teoretisk redogörelse av Lean production. Här kommer grunderna i Lean samt 

historien bakom produktionssystemet gås igenom. Detta för att ge läsaren en större förståelse 

för examensarbetet. 

3.1.1 Historien bakom Lean 

Lean är en typ av produktionssystem utvecklat av Toyota (Liker, 2009), under namnet Toyota 

Production System (TPS). Produktionssystemet började utvecklas efter andra världskriget, i 

syfte för Toyota att kunna konkurera med amerikanska biltillverkare på den egna marknaden.  

 

Amerikanska biltillverkare, som Ford och General Motors, hade sedan den industriella 

revolutionen vid 1900-talets början tillämpat ett produktionssystem som gick ut på att 

massproducera komponenter för att reducera tillverkningskostnader i så stor utsträckning som 

möjligt. Istället byggdes stora komponentlager upp i vilka företagen band kapital. Denna 

massproduktion fungerade i och med att tillverkarna hade ett stort kundsegment och enbart 

erbjöd ett fåtal olika bilmodeller.  

 

Då skaparna av TPS analyserade detta produktionssystem insåg de att detta inte skulle fungera 

på den japanska marknaden. De hade begränsade resurser vilket omöjliggjorde massproduktion 

i samma utsträckning som i USA samt att behovet av olika bilmodeller var större i Japan. 

Istället för att producera många likadana bilar behövde Toyota utveckla ett system för att kunna 

producera flera olika bilmodeller i små kvantiteter på samma produktionslina. Detta blev 

grunden till TPS. Japanerna insåg att nyckeln till att lyckas var att reducera all form av slöseri 

(muda) i produktionen, för att spara pengar och resurser i så stor utsträckning som möjligt.  

 

Istället för att massproducera komponenter valde därför Toyota att enbart producera delar de 

behövde för att kunna bygga de bilar som redan var beställda, för att undvika mellanlager. 

Företaget producerade alltså en bil i taget istället för hundratals bilar samtidigt på ett löpande 

band. Även överproduktion av komponenter kunde på detta vis undvikas. I och med att 

företaget kunde undvika massproduktion kunde kvalitén på produkterna säkerställas effektivare 

då inga komponenter låg färdigproducerade i ett lager flera månader. Felen upptäcktes istället 

på en gång och kunde analyseras för att undvikas i framtiden.  

 

Detta nya produktionssystem visade sig vara extremt framgångsrikt. Att kunna leverera 

produkter av hög kvalitet med så lite slöseri som möjligt hjälpte Toyota att inte bara komma 

ifatt utan också gå om sina konkurrenter. Denna framgång har fortsatt sedan TPS utvecklades 

och Toyota var efter första kvartalet 2012 världens största biltillverkare (Bloomberg, 2012). 
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3.1.2 Toyotas 14 principer 

Toyotas arbetskultur består av 14 grundläggande principer som genomsyrar hela verksamheten. 

Dessa 14 principer kan delas upp i fyra huvudgrupper kallade 4P-modellen, vilket visas i figur 

4. De fyra P:na står på engelska för Philosophy (filosofi), Process (processer), People and 

partners (anställda och partners) samt Problem solving (problemlösning).  

 

 
 

Figur 4 – 4P-modellen (Liker, 2009) 

I The Toyota Way sammanfattar Liker (2009) de 14 principerna Toyota använder sig av: 

 

Princip 1: Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på 

bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. 

Denna princip ligger till grund för hela verksamheten och handlar om att tänka långsiktigt. 

Besluten som fattas inom organisationen ska baseras på långsiktiga mål och inte på kortsiktiga 

mål som snabbt kan generera pengar. Utgångspunkten för varje beslut ska vara hur värde för 

kund, samhälle och ekonomi kan skapas. Denna princip handlar även om att ta ansvar och tro 

på din egen förmåga för att på sikt öka värdet på slutprodukten. 

 

Princip 2: Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan. 

Denna princip handlar om att skapa kontinuerliga processflöden som minskar 

genomloppstiden. Detta leder till att väntetiden i processen elimineras och problemen förs 

snabbare upp till ytan. För att ständigt förbättra och utveckla processer inom företaget är det 

viktigt att tydliggöra flödet genom hela organisationen, vad gäller både material och 

information. 

 

Princip 3: Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

Denna princip handlar om att förutse efterfrågan av nästa kund i processen och leverera just-in-

time (JIT). Alltså veta exakt vad kunden vill ha, i vilken mängd och leverera detta i rätt tid. Det 

är viktigt att veta att kunden både kan vara en intern kund i produktionsprocessen eller en 

extern kund. Genom att låta efterfrågan styra produktionen minskar PIA och lagerstorleken 

samt att överproduktion undviks. Det är viktigt att inte lita fullt ut på datoriserade planer utan 

att verkligen känna efter och reagera på dagliga förändringar i verksamheten. 

                                                           

 

  Problemlösning 

 (princip 12-14) 

Anställda och partners 

 (princip 9-11) 

Processes 

 (princip 2-8) 

Filosofi  

(princip 1) 
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Princip 4: Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka). (Arbeta som sköldpaddan och inte 

som haren) 
Denna princip handlar om att sluta överbelasta människor och utrustning i processen, genom att 

jämna ut produktionsplanen. Målet ska vara att jämna ut arbetsbelastningen. Förutsättningarna 

för människorna i processen ska vara att de kan arbeta konsekvent och noggrant likt en 

sköldpadda och inte överbelasta dem så de tvingas arbeta snabbt och ryckigt likt en hare. 

 

Princip 5: Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att 

kvaliteten blir rätt från början. 

Använd samtliga kvalitetssäkrande metoder som finns att tillgå för att se till att kvaliteten blir 

rätt från början. Genom att stoppa processen direkt då det uppstår problem och lösa dessa, leder 

till att produktiviteten ökas på lång sikt. Att utforma produktionsutrustningen så att den 

automatiskt stannar då problem uppstår är ett bra sätt att se till att kvaliteten blir rätt från 

början. Andra sätt är att utveckla visuella varningssystem som larmar om problem uppstår. 

Jidoka som innebär automatisering i kombination med mänsklig intelligens är grunden till 

inbyggd kvalitet, där det säkerställs att kvaliteten blir rätt från början. 

 

Princip 6: Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet. 

Standardisera de för tillfället bästa arbetsmetoderna, för att enklare kunna arbeta med ständiga 

förbättringar. Detta kommer leda till ett effektivare arbete, upplärning och överlämnande av 

uppgifter. 

 

Princip 7: Använd visuell styrning, så att inga problem förbli dolda. 

Sträva efter tydliga visuella tecken som gör det enkelt för människor att avgöra om de arbetar 

enligt standard eller inte. För att stödja processflödet och det dragande systemet kan enkla 

visuella system utformas. Distraherande objekt såsom datorskärmar bör undvikas i de fall då 

det kan avleda operatörens koncentration från arbetsuppgiften.  

 

Princip 8: Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och 

processerna. 

Teknik ska användas som stöd för människor i processen, inte för att ersätta dem. Använd väl 

utprovad teknik och inte ny opålitlig teknik som kan vara ett hot mot flödet. Uppmuntra 

anställda att ha ny teknik i åtanke under utvecklingsstadiet men se till att den är väl utprovad 

innan den implementeras för att inte riskera att rubba stabiliteten i processen. 

 

Princip 9: Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och 

lär ut den till andra. 

Utveckla ledare inom företaget som verkligen förstår arbetskulturen istället för att rekrytera 

externt. Det är minst lika viktigt att ledaren är en förebild för företagets kultur och filosofi, som 

att ha bra ledaregenskaper. En bra ledare ska förstå det dagliga arbetet för att kunna lära ut 

företagets filosofi till sina medarbetare. 

 

Princip 10: Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 

Denna princip handlar om att skapa en stark kultur och under många år arbetar enligt företagets 

värdegrund. Arbeta stenhårt med att ständigt förstärka kulturen inom företaget. Företaget ska 

alltid sträva efter att förbättra medarbetarnas förmåga att ingå i team. När team sätts samman 

ska olika kompetenser ingå för att öka förståelsen och tillsammans effektivt kunna lösa 

uppgiften. Denna blandning av kompetenser leder till förbättrad kvalitet och stabilare flöden.  
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Princip 11: Respektera det utökande nätverket av partners och leverantörer genom att 

utmana dem och hjälpa dem bli bättre. 

Partners och leverantörer ska ses som en del i företaget. Visa att ni respekterar och värdesätter 

dem. Hjälp dem att utvecklas och bli bättre genom att sätta upp utmanande mål. 

 

Princip 12: Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi 

genbutsu). 

Hitta grundorsaken till problem och förbättra processer genom att gå och se med egna ögon. 

Detta skapar större förståelse av problemet än att förlita sig på vad andra människor säger eller 

vad datorskärmar visar. Det är viktigt att detta genomsyrar hela organisationen, inklusive högre 

chefer och ledningsgrupp, för att samtliga ska få en djupare förståelse av problemen. 

 

Princip 13: Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, 

verkställ snabbt. 

Principen handlar om att noga överväga samtliga alternativ, innan något väljs ut. När väl ett 

alternativ valts ut ska det snabbt verkställas. Denna process kallas Nemawashi, samtliga 

berörda personer delta och alla problem och potentiella lösningar diskuteras för att tillsammans 

hitta idéer och komma fram till den bästa lösningen. Denna process är mycket tidskrävande 

men när väl ett beslut är fattat kan detta snabbt verkställas. 

 

Princip 14: Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och 

ständigt förbättra (kaizen). 

När ett stabilt arbetssätt har upprättats på företaget ska verktyg för ständiga förbättringar 

användas för att hitta grundorsaken till ineffektivitet, för att sedan kunna sätta in rätt åtgärder. 

Det är viktigt att under avstämningar och efter avslutade projekt tillsammans reflektera och ta 

upp alla problem och brister, för att ta lärdom och undvika att samma misstag upprepas. 

3.1.3 TPS huset 

Liker (2009) har i sin bok illustrerat TPS i form av ett hus, för att tydligare visa hur de olika 

delarna i systemet hänger ihop. Detta för att så tydligt som möjligt visa att det är alla de olika 

faktorerna som tillsammans bygger upp TPS och att det därför inte går att bara implementera 

lösryckta delar i ett företag och förvänta sig att det ska fungera.  

 

Författaren menar att det för att bygga ett stabilt hus krävs både en stadig grund, väggar och ett 

tak. Saknas någon av dessa kommer inte konstruktionen som helhet att hålla särskilt länge. 

Figur 5 visar hur Liker (2009) exemplifierat TPS-huset. 
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Figur 5 – TPS-huset (Liker, 2009) 

3.1.4 Utjämnad produktion – Heijunka 

Liker (2009) beskriver hur företag med hjälp av ett utjämnat produktionsflöde (Heijunka) kan 

effektivisera processen. Författaren beskriver hur företag enligt TPS med hjälp av utjämning av 

flödet kan undvika tillverkning av större batcher som hamnar i lager och istället tillverka enbart 

det som redan är beställt av kund. Utjämning av flöde går även ut på att hela tiden hålla en 

jämn tillverkningsnivå, vilket innebär att inte enbart tillverka varje produkt efter kundorder. För 

att detta ska fungera bör företag sträva efter att ha en jämn produktblandning som tillverkas. 

Detta kan beskrivas med ett exempel där ett företag som producerar två olika produkter, P1 och 

P2. Om de tillverkade exakt enligt kundorder skulle de producera dessa i ordningen P1, P1, P2, 

P1, P2, P2. Genom att studera efterfrågan från kund kan företaget räkna ut i vilka volymer 

varje produkt bör produceras och därmed jämna ut flödet.  

 

I exemplet kan företaget ha beräknat att det säljs lika många P1 som P2. För att jämna ut 

produktionen bör de då istället för att enligt varje kundorder tillverka dessa i ordningen som 

angavs ovan, P1, P1, P2, P1, P2, P2, istället tillverka produkterna i ordningen P1, P2, P1, P2, 

P1, P2. På detta vis blir produktionen utjämnad.  
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Genom att blanda de olika produkterna i ett utjämnat flöde säkerställs att produktionen hela 

tiden flyter på obehindrat. Så länge produktionsprognoserna stämmer överens med verkligheten 

bör arbetsnivån hela tiden kunna hållas jämn. Skulle ett företag enbart producera efter order 

från kund finns det en risk att det i början på veckan krävs extremt hög produktionsbeläggning, 

vilket kan leda till övertid för arbetarna. Senare i veckan kan produktionen istället minska så 

pass att det inte behövs full kapacitet i fabriken. I och med att detta försvårar både 

produktionsplaneringen och personalplaneringen är det bättre att ha ett utjämnat flöde. 

 

Vid produktion av flera olika produkter, där omställning krävs mellan varje produkttyp, skulle 

ett utjämnat flöde kunna skapa problem. Detta för att arbetssättet skulle generera fler 

omställningar på en dag. För att kunna ha ett utjämnat flöde och ändå ställa om produktionen 

strävas det därför inom TPS efter att optimera ställtiderna så mycket som möjligt. Inom Toyota 

utvecklades metoder för detta genom att omställningsprocessen bröts ner för att undersöka hur 

varje moment i processen kunde optimeras. Det företaget kom fram till då detta genomfördes 

var att större delen av en omställning ofta var slöseri (muda).  

 

Liker (2009) beskriver hur företaget vid undersökning av detta insåg att en vanlig 

omställningsprocedur i en pressmaskin innebar att operatören stängde av maskinen och väntade 

på att pressverktyget skulle svalna. När den svalnat monterade operatören ur det gamla 

pressverktyget, ställde bort det på sin plats och hämtade det nya. Sedan monterades det nya i 

maskinen och den värmdes sedan upp för att kunna fortsätta processen. Väntandet kunde i vissa 

fall ta flera timmar. Här delades processen därför upp i två olika processer, kallade ”yttre 

omställning” och ”inre omställning”. Yttre omställning innefattade de moment som kunde 

göras under tiden som maskinen var igång, och inre moment de som maskinen var tvungen att 

stå still för att kunna genomföras. Optimeringen genom detta innebar att operatören 

genomförde alla moment i den yttre omställningen istället för att vänta på att maskinen skulle 

svalna. På det här viset var allting helt förberett och vid själva omställningen var det enda som 

gjordes att byta pressverktyg i maskinen, för att sedan starta upp den igen. Allt slöseri var på 

det här viset eliminerat och omställningstiden optimerad (Liker, 2009). 

3.1.5 Just-in-time 

Just-in-time (JIT) innebär att producera rätt produkt, i rätt tid och i rätt mängd. Allting annat 

ses som slöseri. Enligt Dennis (2007) kom Toyota till insikt på 1950-talet att JIT måste ligga 

som grund för att Lean ska fungera. De har sedan dess fortsatt att ständigt förbättra JIT-

systemet. För att en JIT-produktion ska fungera optimalt bör följande regler följas: 

 

 Producera inget som kunden inte beställt 

 Jämna ut efterfrågan för att produkterna ska flyta jämt genom hela fabriken 

 Använd kanban för att länka samman alla processer utifrån kundernas efterfrågan 

 Maximera människornas och maskinernas flexibilitet 

Att ha ett kontinuerligt flöde samt ett dragande produktionssystem som stöd till dessa fyra 

regler kommer öka chanserna till att rätt produkt, produceras i rätt tid och i rätt mängd (Dennis, 

2007). 
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3.1.6 Kontinuerligt flöde 

Kontinuerliga flöden går ut på att sträva mot att material och produkter ständigt är i rörelse. 

Denna Leanprincip är rent praktiskt omöjlig att uppnå, men strävan ska alltid vara att skapa 

kontinuerliga flöden. Detta kommer ge nöjdare kunder då ledtiden minskas och flexibiliteten 

ökar. Antalet stopp i processen kommer minska samtidigt som väntetiden minimeras. För att 

komma ett steg närmare ett kontinuerligt flöde bör företag enligt Petersson, et al. (2009) 

uppfylla följande villkor:  

 

 Minska avståndet mellan stationerna 

 Ha små buffertlager 

 Ha små förpackningsenheter  

 Ha frekventa transporter 

Genom att förändra flödeslayouten och minska avståndet mellan stationerna kommer detta leda 

till att väntetiden mellan stationerna minskar. Genom att ha mindre buffertlager mellan 

stationerna kommer PIA att minska och därmed även ledtiden. Att minska antalet enheter i 

förpackningarna kommer leda till kortare ledtid då de färdiga produkterna inte behöver vänta 

lika länge innan de transporteras iväg. 

 

Dessa villkor för att uppnå ett kontinuerligt flöde gäller både inom fabriken och mellan 

fabriker. Att ha långa vägar till leverantörer kommer lägga hinder i vägen mot att skapa ett 

kontinuerligt flöde då det ofta tenderar att öka buffertar, öka storleken på förpackningar och 

minska antalet transporter (Petersson, et al., 2009). 

3.1.7 Dragande och tryckande produktionssystem 

Ett dragande produktionssystem (pull-system) som Lean förespråkar är motsatsen till ett 

tryckande produktionssystem (push-system). Ett tryckande produktionssystem innebär att 

produkterna trycks genom fabriken. Produktionen sker utifrån en förutbestämd produktionsplan 

och information utifrån denna ges till samtliga stationer i flödet. Eventuella störningar hanteras 

med buffertlager (Bellgran, 2005). Figur 6 visar hur material och information rör sig i ett 

tryckande produktionssystem. 

 

Tillverkning  

 

Centralt 

lager 

Lokalt lager 

 

Kund 

 

Informationsflöde 

Materialflöde 

Tillverkningsorder 

Figur 6 – Tryckande produktionssystem (Bellgran, 2005) 
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Ett dragande produktionssystem däremot förespråkar att ingen uppströms tillverkar något innan 

kunden nerströms frågar efter det. Figur 7 illustrerar detta tydligt genom att en kund kommer 

till butiken och köper produkt X. Butiken skickar direkt en signal uppströms för påfyllning till 

det lokala lagret. Det lokala lagret skickar i sin tur en signal till det centrala lagret som sedan 

ger en signal till fabriken att en ny produkt X måste tillverkas (Dennis, 2007). Figur 7 nedan 

visar hur material och information rör sig i ett dragande produktionsflöde. 

 

 

Det dragande produktionssystemet för med sig en rad positiva egenskaper (Dennis, 2007): 

 

 Snabbare genomloppstid då buffertlager minskas 

 Minskar rörelsekostnader då PIA och lager minskas 

 Förbättra kvalitén då mindre batcher leder till att fel fångas upp snabbare 

 Förbättra ergonomin då mindre lådor med färre komponenter i minskar tunga lyft  

 Förbättra säkerheten då färre PIA leder till färre transporter och därmed färre truckar  

3.1.8 Slöseri – Muda 

Enligt Liker (2009) är en av Toyotas grundläggande filosofier är att eliminera Muda, vilket är 

det japanska ordet för slöseri. Det enklaste sättet att eliminera slöseri är att studera 

tillverkningsprocessen ur kundens perspektiv och eliminera de icke värdehöjande aktiviteterna i 

processen. Genom att eliminera de icke värdehöjande aktiviteterna kommer värdet på 

slutprodukten att öka, då ingen onödig tid spenderas på aktiviteter som kunden inte vill betala 

för. Samma princip kan appliceras på alla typer av processer, som till exempel information och 

tjänster. 

 

Under en arbetsdag gör en montör ett antal olika aktiviteter men det är bara ett fåtal av dessa 

som ur kunders perspektiv tillför värde på produkten. Värdehöjande aktiviteter kan vara att 

skruva fast fyra stycken skruvar och momentdra dessa. För att de värdehöjande aktiviteterna 

ska vara möjliga måste montören göra en rad icke värdehöjande aktiviteter som att hämta fyra 

stycken skruvar och hämta en momentnyckel. Genom att placera material och verktyg så nära 

arbetsplatsen som möjligt kan tiden för icke värdehöjande aktiviteter minimeras (Liker, 2009). 

 

Dennis (2007) illustrerar mänsklig rörelse i relation mellan arbete och slöseri men en tydlig 

bild, se figur 8. 

Fabrik 
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Lokalt lager 
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Informationsflöde 

Material flöde 

Figur 7 – Dragande produktionssystem (Dennis, 2007) 
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Enligt bilden kan mänsklig rörelse indelas i tre kategorier: 

 

 Faktiskt arbete. De aktiviteter som tillför värde på produkten. 

 Hjälpande arbete. De aktiviteter som är nödvändiga för att kunna utföra de 

värdehöjande aktiviteterna, till exempel att hämta material eller verktyg. 

 Slöseri. De aktiviteter som inte tillför värde. Dessa aktiviteter kan tas bort utan att 

slutprodukten förändras. 

Enligt Liker (2009) har Toyota identifierat sju typer av icke värdehöjande slöseri, den åttonde 

har författaren själv adderat. Dessa typer av slöseri gäller inte enbart i tillverkningsprocesser 

utan i samtliga processer inom företaget, till exempel administration och produktutveckling. 

Nedan presenteras dessa åtta typer av slöseri: 

 

1. Överproduktion. Att tillverka produkter ingen beställt skapar slöseri för att lagret blir 

större än nödvändigt. Detta leder till slöseri i form av ökade kostnader för personal, 

transport och lagerhållning. 

2. Väntan. Alla typer av väntan, till exempel övervakning av en automatisk maskin, vänta 

på material, vänta på verktyg, maskinstillestånd eller flaskhalsar. 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar. Genom att flytta PIA långa vägar skapas 

ineffektiva transporter. Likaså genom att flytta material, komponenter eller bearbetade 

produkter mellan processer eller in och ut ur lager leder till onödiga förflyttningar. 

4. Överarbetning eller felaktig bearbetning. Denna typ av slöseri kan uppstå på grund 

av ineffektiv och onödig bearbetning av en produkt som konstruerats med högre kvalitet 

än nödvändigt, men även då fel verktyg används. 

5. Överlager. Att ha ett alldeles för stort lager av råvaror, PIA eller färdiga produkter 

leder till längre genomloppstider, skadade produkter, onödiga transporter, högre 

lagerkostnader och förseningar.  

Arbete 

Mänsklig 
rörelse 

Slöseri 

Faktiskt 
arbete 

Hjälpande 
arbete 

Figur 8 – Mänsklig rörelse (Dennis, 2007) 
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6. Onödiga arbetsmoment. Alla typer av onödiga aktiviteter som görs för att utföra en 

värdehöjande aktivitet som till exempel sträcka sig, gå, leta efter och hämta är alla 

former av slöseri. 

7. Defekter. Att producera defekta produkter, produkter som måste repareras eller som 

måste justeras är en form av slöseri. 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda. Att inte lyssna och engagera sig i de anställda 

kommer leda till slöseri i form av förlorad tid, idéer, kompetens, förbättringsförslag 

samt tillfälle att lära (Liker, 2009). 

3.1.9 Andon 

Andon är ett signalsystem som är en del av TPS. Systemet går ut på att montörer i en 

produktionslina ska signalera så fort de får problem. Vitsen med detta är att alla problem ska 

fångas upp och kunna arbetas bort så att arbetet kan flyta på problemfritt. 

 

Ett andonsystem fungerar så att när en montör vid en produktionslina stöter på ett problem 

utlöser denne en signal. Detta kan ske genom att trycka på en knapp, dra i ett snöre eller 

liknande. När montören signalerar uppmärksammas detta genom att exempelvis en lampa tänds 

vid stationen eller att en tavla på väggen visar vilken station som stött på ett problem. Detta 

kombineras ofta med någon form av ljudsignal för att extra tydligt visa att ett problem uppstått. 

Genom att signalen syns vet teamledare eller annan personal som ska vara till stöd för 

produktionen att ett problem uppstått samt var. Denne kan då direkt ta sig till arbetsstationen 

med problem för att hjälpa till att lösa detta.  

 

I en rörlig produktionslina med olika arbetsstationer behöver andonfunktionen nödvändigtvis 

inte stoppa hela produktionslinan. Hos Toyota används systemet så att när någon station 

signalerar om ett fel har stödpersonen tid på sig fram tills produkten når nästa arbetsstation att 

lösa problemet. Hinner denne inte göra detta stannar produktionslinan. Linan är dessutom 

uppdelad i flera segment med buffertsystem mellan. Detta gör att även om ett visst segment av 

produktionslinan stannar på grund av ett problem kan resten av flödet fortsätta arbeta oberört. 

Hos Toyota finns en hårt inpräntad företagskultur där alla som arbetar på monteringslinorna vet 

att de ska signalera fel och att det, även om det kan kosta mycket pengar, inte är fel att stoppa 

produktionen så länge detta leder till att ett problem kommer upp till ytan och kan lösas, med 

följden att problemet förhoppningsvis inte ska inträffa i framtiden (Liker, 2009). 

3.2 Taktning av produktion 

Följande kapitel kommer behandla begreppet taktning av produktion. Detta för att ge läsaren en 

större inblick i den typ av produktion som resultatet från detta examensarbete ska appliceras på. 

3.2.1 Fast taktning av produktion 

Vid arbete i ett taktat montage delas monteringen av en produkt upp i olika stationer, även 

kallat takter, vid vilka enbart en viss del av produkten byggs. När montaget vid en takt är 

färdigt flyttas produkten fram till nästa takt där arbetet fortsätter och en ny produkt påbörjas vid 

den första takten. Syftet med detta är att försöka dela upp det totala arbetsinnehållet för en 

produkt jämnt mellan varje takt. Detta för att kunna uppnå leveransmål och samtidigt leverera 

en produkt i taget.  

 

För att ett taktat montage ska fungera optimalt bör cykeltiderna på varje station vara lika långa. 

Detta för att få ett jämnt flöde genom hela tillverkningen. Hur lång tid en takt ska pågå avgörs 
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av den tillgängliga arbetstiden samt hur många enheter som ska levereras enligt följande formel 

(Dennis, 2007): 

 

        
                     

                          
 

 

För att konkretisera detta ytterligare kan vi ta hjälp av ett exempel i form av tillverkning av en 

bokhylla. Vi behöver följande ingångsvärden: cykeltid, tillgänglig arbetstid och antal enheter 

för leverans. Detta för att kunna räkna ut takttiden och sedan antalet takter arbetsinnehållet ska 

fördelas på. Den totala cykeltiden är tiden det tar att montera hela bokhyllan. Den tillgängliga 

arbetstiden nedan baseras på att arbetsdagen består av åtta timmar och att 15 procent av tiden 

försvinner i form av raster, möten och personlig tid. Antal enheter för leverans är efterfrågan 

från kunderna. 

 

                       
 

                                                         
 

                                     
 

Om vi ska leverera tio bokhyllor om dagen och den tillgängliga arbetstiden är 408 minuter per 

dag har vi nu tillräckligt med information för att räkna ut takttiden som behövs för att uppnå 

leveransmålen: 

 

        
                     

                          
 

           

         
             

 

Vi vet nu hur lång varje takt ska vara för att vi ska kunna leverera det efterfrågade antalet 

bokhyllor. Vi ska nu räkna fram hur många takter arbetsinnehållet ska fördelas på för att 

uppfylla leveranskraven. Den totala cykeltiden för att tillverka bokhyllan är 120 minuter. Om 

vi delar upp tillverkningen i takter om 40,8 minuter kommer det då behövas tre takter för att 

tillverka bokhyllan. Detta beräknas enligt följande formel: 

 

             
              

       
 

          

           
               

 

Vi vet nu att tillverkningen av bokhyllan kräver tre takter för att möta efterfrågan från 

kunderna. Detta innebär att vi behöver tre montörer per dag för detta montage. Genom att lista 

upp alla arbetsmoment som krävs för att tillverka hyllan och ta tid på dessa kan takterna 

balanseras för att få ett jämnt flöde med fasta takter på 40,8 minuter. Det är också viktigt att 

arbetsmoment som måste ligga före eller efter andra moment hamnar i rätt ordning vid 

balanseringen. Annars kan det resultera i att produkten blir omöjlig att tillverka (Dennis, 2007). 

 

Då tillverkningen av bokhyllan består av fasta takter och montörerna flyttar produkterna exakt 

samtidigt var 40,8e minut behövs ingen buffert mellan takterna. Figur 9 visar layouten för detta 

exempel. 
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Målet när arbetsinnehållet ska balanseras är att de tre fasta takterna ska ha lika stort 

arbetsinnehåll med 40,8 minuter per takt, se figur 10 nedan. 

 

Då detta inte alltid är möjligt i praktiken på grund av att vissa arbetsmoment inte går att dela på 

när arbetsinnehållet ska balanseras kan någon takt få mer arbetsinnehåll och någon mindre. Om 

så är fallet är det alltid den takt med mest arbetsinnehåll som kommer styra takten i 

produktionslinan.  

 

I figur 11 har Takt 1 en cykeltid på 40,5 minuter, Takt 2 en cykeltid på 40,5 minuter och Takt 3 

en cykeltid på 39 minuter. I detta fall så kommer Takt 1 att styra takten ut ur produktionslinan, 

det kommer levereras en enhet var 40,5:e minut, vilket är mindre än den teoretiska takttiden 

(Dennis, 2007). 

3.2.2 Flytande takt 

På dagens marknad har kunderna allt mer börjat efterfråga specialanpassade produkter efter just 

deras önskemål. Detta innebär att företag kundanpassar allt fler produkter efter kundens 

specifika önskemål.  
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Figur 9 – Taktat produktionsflöde 

Figur 10 – Jämn cykeltid 

Figur 11 – Ojämn cykeltid 
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Då det inte är försvarbart rent kostnadsmässigt att tillverka varje produktvariant i en egen 

produktionslina med fasta takter alternativt i cellmontage eftersom detta skulle kräva personal 

samt ytor för varje produktionslina. Därför väljer allt fler företag att har mixade 

produktionslinor med flytande takter. En mixad produktionslina med flytande takter innebär att 

cykeltiden varierar beroende på produktvariant och i vilken takt i produktionslinan produkten 

befinner sig.  

 

Genom att mixa flera olika produktvarianter i samma produktionslina skapas det en puls i 

linan, alltså takten ut ur linan ökar. Mellan varje takt finns en kanbanruta som fungerar som 

buffert. Detta för att de flytande takterna ska fungera och att montörerna inte ska behöva vänta 

på varandra. Nackdelen med flytande takter är att flaskhalsar i flödet inte blir visuella. För att 

hitta flaskhalsar i en produktionslina med flytande takter krävs det djupare analys för att hitta 

ett mönster på hur bufferten i kanbanrutorna förflyttas samt hur arbetstiden för montörerna på 

de olika takterna ser ut. 

 

För att en produktionslina med flytande takter ska fungera optimalt bör inte tillverkningstiden 

för de olika produktvarianterna skilja mer än ±15 procent. Om tillverkningstiden varierar upp 

mot ±30 procent kommer arbetet att fungera dåligt på produktionslinan, då montörerna 

kommer känna sig pressande när de får en produktvariant med för tungt arbetsinnehåll och 

omotiverade då de får en produkt med för lite arbetsinnehåll. 

 

I tabell 1 nedan tillverkar Företag X produkt A, B och C. Produkterna tillverkas i sex olika 

varianter: A1, A2, A3, B1, B2 och C1. I tabellen nedan anges antal produktvarianter som ska 

levereras i år, tillverkningstiden för varje produktvariant och den totala tillverkningstiden för 

varje produktvariant under året. 

 

Produkt Produktvariant 
Antal för 
leverans (st/år) 

Tillverkningstid 
(min/st) 

Total tillverkningstid 
(min) 

A 

A1 310 239 74090 

A2 210 240 50400 

A3 250 244 61000 

B 
B1 270 241 65070 

B2 170 243 41310 

C C1 275 233 64075 

Totalt  1485 st/år  355945 min/år 

Tabell 1 – Exempel flytande takt 

För att kunna dela upp arbetsinnehållet för de sex produktvarianterna på ett antal flytande takter 

gås fem steg igenom, se nedan: 

 

Steg 1: För att möta kundernas efterfrågan på de olika produktvarianterna räknas först ett viktat 

medelvärde ut: 

 

                   
                       

                   
 

             

          
               

 

Steg 2: Därefter räknas den tillgängliga arbetstiden per dag ut, 15 procent av arbetsdagen 

försvinner i raster, möten och personlig tid: 
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Steg 3: Nästa steg är att räkna ut antal enheter som måste tillverkas varje dag för att möta 

kundernas årliga efterfrågan. Vi uppskattar här att ett år innehåller 220 arbetsdagar: 

 

                               
                  

           
 

          

            
             

 

Steg 4: Då den mixade produktionslinan med flytande takter inte kommer att ha fasta takttider 

räknas istället en genomsnittlig takttid ut: 

 

                      
                     

                          
 

           

           
              

 

Steg 5: Slutligen delas arbetet upp på ett antal takter utifrån det viktade medelvärdet och den 

genomsnittliga takttiden: 

 

             
                 

       
 

             

            
               

 

Linan kommer alltså att ha fyra flytande takter med en genomsnittlig takttid på 60,44 min per 

produkt, vilket figur 12 visar.  

 

 
 

 

När arbetsinnehållet balanseras på de fyra takterna är målet att varje produktvariant ska ha en 

cykeltid så nära den genomsnittliga takttiden som möjligt. Arbetsinnehållet kan förslagsvis 

balanseras enligt tabell 2. 

 

(minuter) A1 A2 A3 B1 B2 C1 

Takt 1 62 55 64 55 64 62 

Takt 2 55 66 58 66 58 52 

Takt 3 65 57 63 57 62 62 

Takt 4 57 62 59 63 59 57 
Tabell 2 – Förslag på balansering vid flytande takt 

 

Som visas i tabell 2 hamnar cykeltiden för de olika produkterna runt den genomsnittliga 

takttiden på 60,44 minuter per produkt. Detta visas mer tydligt i figur 13 nedan. 

 

Kanban Takt 2 Takt 4 Takt 3 Kanban Takt 1 Kanban 

Figur 12 – Produktionsflöde flytande takt 
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Figur 13 – Förslag på balansering vid flytande takt 

När produktionen har flytande takter är det oerhört viktigt att de olika produktvarianterna 

fördelas i ett utjämnat flöde för att arbetsbelastningen hela tiden ska vara på en lagom nivå. 

Även om cykeltiden för vissa produktvarianter överstiger den genomsnittliga takttiden kommer 

flödet att fungera då cykeltiden för vissa produktvarianter understiger den genomsnittliga 

takttiden. Utmaningen är att jämna ut flödet för att hitta den optimala mixen av lätta och tunga 

produktvarianter i flödet (Andersson, 2012). 

3.3 Visuell styrning 

Under detta kapitel kommer begreppet visuell styrning att behandlas. Här förklaras begreppet 

tillsammans med en djupare förklaring av ett antal olika verktyg som används inom visuell 

styrning. 

3.3.1 Vad är visuell styrning och varför används det? 

Visuell styrning handlar om att förmedla budskap utan att behöva förklara det som ska 

förmedlas. Den information som sprids genom visuell styrning ska vara så pass tydlig att de 

som informationen riktas till kan förstå och tolka budskapet rätt genom att snabbt kasta ett öga 

på de visuella styrningsverktygen. Med andra ord kan visuell styrning sammanfattas som ett 

verktyg för att säkerställa att genom enkla och tydliga signaler få personer att göra rätt saker på 

rätt sätt (Galsworth, 1997).  

 

Det är lätt att visuella signaler misstolkas om de inte är tillräckligt tydliga. För att visuell 

styrning ska fungera är det därför viktigt att enbart relevanta signaler för ändamålet förmedlas. 

För mycket information från en och samma källa kan lätt bli förvirrande och kanske leda bort 

uppmärksamheten från det som faktiskt är viktigt. Inom visuell styrning är det viktigt att veta 

till vem budkapet förmedlas. Olika människor tolkar signaler på olika sätt och inom ett visuellt 

system är tanken att de som har nytta av den information som förmedlas är de som också ska ta 

upp och tolka den rätt.  
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Ett tydligt exempel på visuell styrning är linjerna på en parkering. För att parkeringen ska 

uppfylla sitt syfte gäller det att alla som parkerar inom området följer något visst system. Skulle 

alla börja parkera fordon utan någon form av systematisk organisation skulle snart kaos uppstå. 

Risken att framkomligheten reduceras är stor och följderna av detta kan bli att konflikter 

uppstår. Dessutom planeras varje parkering att ha en viss kapacitet. Denna kapacitet är enbart 

tillförlitligt om de som nyttjar parkeringen följer den struktur som upprättats då parkeringen 

byggdes. 

 

Genom att varje enskild plats på en parkering markeras med linjer styrs det på ett enkelt och 

visuellt sätt hur alla som nyttjar parkeringen ska placera sina fordon. Linjerna ramar in hur 

varje enskilt fordon ska placeras och följs detta kan parkeringens kapacitet utnyttjas maximalt. 

Samtidigt kommer framkomligheten på parkeringen fungera förutsatt att den är korrekt 

planerad från början, vilket i sin tur bör leda till att konflikter i större utsträckning kan undvikas 

(Galsworth, 1997). 

3.3.2 Att skapa en visuell fabrik 

När en fabrik ska visualiseras spelar det enligt Ortiz och Park (2011) ingen roll hur 

specialiserat eller unikt företaget är. Det finns alltid en gemensam grund för samtliga företag att 

utgå från: människor, processer och lager. Alla företag har människor som är anställda, 

använder olika typer av processer och har olika typer av lager. Det finns alltid en möjlighet till 

att skapa positiva förändringar genom visuell kommunikation och visuell styrning. Genom att 

kombinera visuell kommunikation och visuell styrning på ett bra sätt går det att skapa en 

visuell fabrik oberoende av hur specialiserat eller unikt företaget är.  

 

Människor 
Det spelar ingen roll vad det är för typ av företag. Människor är i högsta grad involverade i allt 

från konstruktion, planering, tillverkning, inspektion och testning. Dessa människor är 

nödvändiga för att företaget ska kunna hålla kostnader, kvalitet och leveransdatum. Behovet att 

hålla människor uppdaterade är den främsta anledningen till att ha ett visuellt system. 

 

Det är viktigt att produktionsledarna kan hantera den såkallade cowboy-effekten; effekten från 

anställda som arbetat länge och är väldigt kunniga i sitt arbete. Dessa personer är väldigt 

produktiva, yrkeskunniga, förlitar sig på lite dokumentation och bara vet hur de ska utföra sitt 

arbete. Det är ofta svårt för dessa personer att hantera om någon talar om för dem att de ska 

utföra sitt arbete på ett annorlunda sätt. Det finns en grundregel att följa för att försöka undvika 

cowboy-effekten. Det innebär att inte tala om för en cowboy hur denne ska hålla sig kvar på en 

vildsint häst, så länge du inte själv nyligen gjort det. 

 

I en tillverkningsprocess där självständigt tänkande är stort, är ofta inte självständigt handlande 

så stort. För att uppnå ett förutsägbart och önskvärt produktionsresultat är det viktigt att 

samtliga involverade stiger ur cowboytänkandet och sätter processens resultat i första hand. För 

att detta ska lyckas är det viktigt att företaget har en bra planering, tillförlitlig materialtillgång, 

utbildade och punktliga anställda, tillförlitlig och kalibrerad utrustning samt en noggrann 

processtyrning. 

 

Det är viktigt att tänka på att personerna som ska arbeta tillsammans kan kommunicera med 

varandra på ett bra sätt. Detta då ofullständig, felaktig och olämplig kommunikation ofta leder 

till en av de största slöserierna på produktionsgolvet.  
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Processer 
Det finns en rad olika processer såsom design, planering, kvalitet, orderhantering och 

produktion. En produktionsprocess är upplagd så att det kommer in material och kommer ut en 

färdig produkt. Mellan dessa två steg sker en rad aktiviteter. I en produktionsprocess ingår det 

tre olika element. 

 

 Tid – hur lång tid processen tar samt omställningstiden det tar för ändring mellan olika 

produkter som ska tillverkas. Genom att använda visuella indikatorer som visar 

statusen för produktionsprocessen kan det hjälpa till för att optimera processens drifttid 

och reducera oplanerade stopp. 

 Mänskligt samspel – som till exempel upplärning och kommunikation bland de som är 

involverade i processen. 

 Påverkan utifrån – hur processen påverkas av ingenjörsändringar, påskyndning av 

leveransdatum och inkommande material och komponenter som är avvikande. 

Lager 
Att ha mer lager än vad som är nödvändigt ger ofta en falsk trygghet och döljer ofta problem. 

Det finns tre typer av lager inom fabriken: råmaterial, produkter i arbete (PIA) och färdiga 

produkter.  

 

 Råmaterial – Det är enklast att hantera allt råmaterial med ett affärssystem som håller 

koll på prognoser, planering, beställningskvantiteter, minimum och maxkvantiteter samt 

lager. 

 Produkter i arbete – Det optimala är att enbart ha PIA som ständigt tillförs 

värdeskapande arbete och inte ha någon buffert med PIA i flödet genom fabriken. Det 

är i princip omöjligt att inte ha någon PIA i buffert men med visuell styrning kan 

företaget bättre hantera buffertnivåerna. 

 Färdiga produkter – Ett visuellt system kan underlätta för personalen att hålla koll på 

de färdiga produkterna (Ortiz och Park, 2011). 

3.3.3 5S 

På en visuell arbetsplats syns det direkt om något avviker från standarden så detta kan 

korrigeras. För att skapa visuella arbetsplatser som är självklara, självstyrande och 

självförbättrande är 5S ett bra verktyg. 5S består av fem stycken punkter: Sortera, 

Systematisera, Städa, Standardisera och Se till (Dennis, 2007): 

 

S1 – Sortera 

Den första principen innebär att sortera ut föremål som inte behövs på arbetsplatsen och enbart 

behålla det som faktiskt behövs för att utföra arbetsmomentet. Att ha många onödiga föremål 

på arbetsplatsen hindrar arbetsflödet, problemen ökar och långa ledtider förblir kroniska.  

 

S2 – Systematisera  

Den andra principen, systematisera, innebär att utrustning och material som behövs på 

arbetsplatsen placeras lättillgängligt för att slöseri i form av rörelse ska elimineras. När platsen 

är bestämd ska denna märkas upp tydligt, till exempel genom att fasta platser för material 

markeras med tejp på golvet eller att verktygstavlor tydligt märks upp med skuggning. Det är 

viktigt att alla alltid kan hitta alla verktyg och att avvikelse ifrån standarden ska vara självklar, 

till exempel genom att det tydligt ska framgå när det saknas ett verktyg. 
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Gångvägar ska markeras så alla vet vad de får gå, om det krävs några speciella skyddskläder 

för att få tillträde ska det framgå och likaså om det finns några farliga områden ska det framgå 

tydligt. 

 

Under systematiseringsfasen är det bra att utveckla ett färgkodningssystem där olika färger 

betyder olika saker för att tydliggöra vad som gäller och sedan använda samma färgkodning 

rakt igenom. 

 

I detta steg finns det fyra typer av visuella system att använda för att underlätta systematisering 

av arbetsplatsen och ge samtliga snabb information bara genom att titta. De fyra visuella 

systemen som i sin tur består av en rad visuella redskap är enligt Dennis (2007): 

 

1. Visuell indikator: Berätta, till exempel en trafikskylt 

2. Visuell signal: Fånga uppmärksamhet, till exempel ett trafikljus 

3. Visuell kontroll: Begränsa beteende, till exempel parkeringslinje 

4. Försäkran: Tillåter bara rätt respons, till exempel automatiska pumpavstängningar på 

bensinstationer 

 

När arbetsplatsen systematiseras och utvecklas ska målet vara att arbetsplatsen ”ska tala” med 

hjälp av de visuella systemen så att alla enkelt kan förstå.  

 

S3 – Städa 

När de två första principerna är genomarbetade är det dags att ta tag i den tredje principen som 

är städa. Här är det viktigt att det klart och tydligt bestäms vad som ska städas, hur det ska 

städas, vem som gör det och vad som anses rent. Det är bra att utforma en checklista och 

schema för detta. Det är viktigt att alla involveras och känner ansvar för att arbetsplatsen hålls 

ren. 

 

I detta steg innefattar det även att regelbundet inspektera maskinernas tillstånd genom att 

utveckla checklistor för detta. Det ingår även att träna operatörer att tidigt känna igen ovanliga 

ljud, lukter, vibrationer, temperaturskillnader eller andra signaler som tyder på att maskinerna 

behöver underhåll.  

 

S4 – Standardisera 

Nu är de tre första stegen genomarbetade. Det innebär att alla onödiga föremål är bortagna, 

verktyg och material har sin uppmärkta plats, en färgkodningsstandard har införts, 

arbetsplatsen städas kontinuerligt och maskinerna inspekteras regelbundet. Det är denna 

välorganiserade och rena arbetsplats som i fortsättningen är standarden som ska upprätthållas.  

 

Genom att göra standardiseringen tydlig, simpel och visuell blir det enkelt att se avvikelser på 

arbetsplatsen. Ett enkelt sätt att ständigt arbeta med 5S är att införa en standard att varje 

arbetsdag avslutas med till exempel fem minuters 5S-arbete. 

 

S5 – Se till 

Den sista principen, se till, innebär upprätthålla de första fyra principerna och göra 5S till en 

del i arbetet. Detta kan göras genom att skapa engagemang för 5S genom att till exempel 

uppmärksamma månadens 5S-arbete med priser eller genom att sätta samman en kärngrupp 

med medlemmar från varje avdelning som aktivt arbetar med 5S (Dennis, 2007). 
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3.3.4 Kanban – visuell styrning genom enkla signaler 

Kanban är ett system för att styra materialflödet i en produktionslina och är en del av TPS. 

Ordet kanban är japanskt och betyder kort eller synligt bevis. Namnet syftar till kort som 

används inom systemet för att styra materialflödet. Kanban fungerar så att det på varje låda 

med material sitter ett kort. När lådan är tom tas kortet bort och sätts upp på en tavla för att 

signalera att materialet behöver fyllas på. Detta leder alltså till en dragande process där 

överproduktion undviks genom att materialet bara fylls på när det behövs. När lådan är påfylld 

sätts kortet tillbaka som en verifikation på att materialet inte längre är slut. Det behöver inte 

nödvändigtvis vara just ett kort som signalerar huruvida materialet är slut. Hos vissa företag 

kan en tom låda placerad på en vagn vara signalen att materialet måste fyllas på (Krajewski, 

Ritzman och Malhotra, 2010). 

 

Fördelar med att styra materialflödet visuellt med hjälp av ett kanbansystem är bland annat att 

det är lätthanterligt och kräver inga tekniska hjälpmedel (Greif, 1991). Materialhanteringen 

skulle kunna hanteras med hjälp av ett datorstyrt system men nackdelen med detta är att 

verifieringen att nytt material är beställt inte är lika uppenbar som med ett enkelt kortsystem.  

 

För att kontrollera om materialet är beställt eller inte i ett datorstyrt system, måste systemet 

öppnas upp och historiken från beställningsordern hittas. Används istället ett kortsystem räcker 

det att se efter om kortet är flyttat till beställningsplatsen eller inte.  

 

Om kortet sitter kvar på sin plats och materialet är slut så är materialet inte beställt. Sitter det 

på beställningsplatsen bör materialhanterare inom kort komma och fylla på material och går 

inte kortet att hitta alls bör nytt material vara på väg. Detta gör att de som är i behov av 

materialet med ett snabbt ögonkast kan ta till sig information om det aktuella beställningsläget, 

istället för att behöva utföra flera operationer såsom att gå till en dator och söka efter 

orderhistorik och liknande (Greif, 1991). 

3.3.5 Visuell styrning med produktionstavlor 

Som tidigare nämnt innebär visuell styrning att få människor att göra rätt saker på rätt sätt 

genom att tolka enkla och tydliga signaler. En typ av signal som kan användas vid visuell 

styrning av produktion är produktionstavlor. På dessa tavlor bör det finnas information som kan 

vara till nytta för att veta det aktuella läget i produktionen för att hela tiden anpassa denna för 

att uppnå de aktuella produktionsmålen.  

 

Ortiz och Park (2011) jämför produktionstavlor med de resultattavlor som brukar finnas på 

fotbollsarenor. Utan resultattavlorna menar författarna att spelet skulle bli så gott som omöjligt 

att styra. En coach skulle inte veta hur matchresultatet ser ut just nu, något som är extremt 

viktigt när nästa drag planeras. Coachen måste veta om laget leder och enbart behöver spela 

vidare i samma tempo för att vinna matchen eller om de ligger under och måste öka tempot för 

att ha en chans. På samma sätt menar författarna att det är med visuell produktionsstyrning med 

hjälp av produktionstavlor. 

 

Produktionstavlor är någon form av tavlor som visar den aktuella produktionsstatusen. Dessa 

tavlor kan vara utformade på olika sätt beroende på vilken information som är nödvändig för 

produktionen. Enligt författarna är det viktigt att hela tiden ha koll på hur produktionsläget ser 

ut för att kunna planera arbetet. Vi kan se coachen i fotbollsexemplet som en teamledare eller 

samordnare i ett produktionsteam. Om varken samordnaren eller gruppen har koll på det 
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aktuella läget är det otroligt svårt att planera produktionen så att målen nås. De som producerar 

vet inte om de ligger efter och måste öka tempot för att hinna med eller om de ligger före och 

måste dra ner på tempot för att inte överproducera och skapa onödiga buffertar. 

 

Det är viktigt att informationen på tavlorna anpassas så att de är till stöd för produktionen. 

Exempelvis kan det vara nödvändigt att visa hur produktionen ligger till i antal färdiga enheter 

i förhållande till de mål som är utsatta. På så vis ser de som producerar om de tittar på tavlorna 

direkt hur de ligger till i förhållande till de produktionsmål som är utsatta för dagen. Om en 

produktionslina exempelvis ska leverera tio färdiga enheter under en dag och efter halva dagen 

gått enbart levererat tre färdiga enheter är detta en indikation på att något troligen blivit fel 

eftersom produktionen ligger efter. Samma sak gäller om alla de tio enheter som skulle 

produceras är färdiga två timmar före dagens slut. Detta tyder på att gruppen antingen arbetar 

för fort eller är överbemannade.  

 

Figur 14 nedan är hämtad ur boken Visual Controls – Applying Visual Management to the 

Factory (Ortiz och Park, 2011). Den visar ett exempel på utformning av en produktionstavla, 

utifrån vilken de som arbetar i produktionen hela tiden kan följa det aktuella läget i förhållande 

till utsatta mål. 

 
Tid Krävs Aktuellt läge Skillnad Nuvarande Kommentar 
9:00 10 10 0 10 N/A 

10:00 10 8 – 2 18 Trasigt verktyg 
11:00 10 11 +1 29 N/A 
12:00 10 10 0 39  

      
      
      

Figur 14 – Exempel 1 på utformning av produktionstavla (Ortiz och Park, 2011) 

Tavlan i exemplet uppdateras varje timme för att ge en tydlig överblick för hur produktionen 

ligger till i förhållande till produktionsmålen. I just det här exemplet är målet att producera tio 

enheter per timme. Vi ser att produktionen hållit målen första timmen men tappat ett par 

enheter andra timmen på grund av att ett verktyg gått sönder. De har sedan överproducerat 

timme tre för att ta ifatt de tappade enheterna timme två. Tavlan är mycket tydlig och så länge 

den uppdateras i realtid kommer produktionen hela tiden kunna anpassa sig för att hålla 

produktionsmålen. Skulle ett större problem uppstå vilket skulle ha stor negativ inverkan på 

resultaten syns det direkt på tavlan vad det är som gått fel. 

 

Ett annat exempel på information som kan finnas på en produktionstavla är aktuellt läge för 

specifika produkter. Ortiz och Park (2011) visar i sin bok ett exempel på hur en tavla med 

denna typ av information skulle kunna se ut för en bilverkstad, se figur 15. 

 
Produktionstavla (15-12-2009) 

Bil Start Demontering Preparering Målning Montering Puts Klar Slutdag Fel 

Dodge        Måndag  

Honda        Måndag Brist 

Toyota        Onsdag  

Ford        Torsdag Brist 

Jeep        Torsdag  
Figur 15 – Exempel 2 på utformning av produktionstavla (Ortiz och Park, 2011) 

Här visar färgerna i de olika kolumnerna de olika bilmodellernas aktuella status. Varje steg i 

processen finns med som en egen kolumn så att det tydligt syns vad det är som ska göras på 
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varje bil. Utöver detta ser vi vilken dag bilen beräknas vara färdig samt eventuella fel som 

uppstått. De bilar som ligger i fas med hur de ska ligga i flödet markeras genom att rutan för 

det steg i processen bilen befinner sig är grönmarkerad. I exemplet ser vi att Dodgen idag ska 

demonteras, och att det är i det skedet den befinner sig i processen. Ligger en bil efter 

planeringen markeras detta genom att rutan för steget i processen den ska befinna sig i är grön 

medan rutan för steget den faktiskt befinner sig i är röd. I exemplet visas detta av Hondan som 

ska befinnas sig i målningen men ännu inte lämnat prepareringsstadiet. Slutligen visas bilar 

som ligger före i processen genom att rutan för steget bilen befinner sig i är grön samtidigt som 

rutan för steget den borde befinna sig i också är grön. I exemplet ser vi att Toyotan egentligen 

bara skulle befunnit sig i putsstadiet men att den redan är avslutad och därmed ligger före plan. 

 

Den här typen av tavla ger en tydlig överblick för den exakta statusen för varje produkt. Genom 

att titta på tavlan förstår de som arbetar i bilverkstaden direkt hur långt varje bil kommit i 

processen samt hur de ligger till enligt plan. För de bilar som ligger efter enligt plan kan de 

som arbetar i verkstaden direkt se varför de ligger efter, i det här fallet på grund av 

materialbrister (Ortiz och Park, 2011). 

 

Ortiz och Park (2011) skriver att produktionstavlor kan vara ett extremt användbart hjälpmedel 

vid visuell produktionsstyrning. Det finns oändliga möjligheter för hur tavlorna kan utformas 

och informationen kan anpassas efter precis de behov den egna verksamheten har.  

3.4 Sex Sigma och DMAIC 

Sex Sigma är ett kvalitets-, och förbättringsprogram som används tillsammans med Lean för att 

höja kvalitén och ständigt förbättra organisationer. Grunderna bakom Sex Sigma är att på ett 

noggrant och analytiskt sätt ta sig an problem genom att samla in mätbara fakta och med hjälp 

av dessa bryta ner och lösa potentiella problem. Programmet innefattar även att alla inblandade 

i arbetet med Sex Sigma har väl definierade roller för vilka ansvarsfördelningen är tydlig, för 

att på bästa sätt kunna, styra, utföra och stödja pågående projekt (Sörqvist och Höglund, 2007). 

 

Sex Sigma utvecklades av Motorola under 1980-talet. Syftet med programmet var att ta hand 

om och eliminera de kvalitetsproblem som fanns hos företaget. Grunden i detta var att företaget 

under 1970-talet haft stora motgångar i form av kvalitetsproblem på många av sina produkter. I 

och med Japans frammarsch på teknikmarknaden blev konkurrensen allt hårdare och företaget 

hade därmed inte råd att tillverka produkter som inte höll kvalitetsmässigt. En förändring 

krävdes inom företaget för att de skulle kunna stå emot konkurrensen. Företagets dåvarande 

högsta chef Robert Galvin såg detta och bestämde sig för att utveckla ett kvalitetsprogram där 

fokus låg på förbättringsarbete. Kundernas behov skulle ligga som högsta prioritet och ett 

kvalitetstänk skulle implementeras i alla delar av processen.  

 

Grunden i Sex Sigma är att bryta ner problem och hitta felorsaker med hjälp av ett antal olika 

verktyg. Detta gör att alla problem på ett mycket noggrant sätt kan granskas och hanteras. 

Genom att systematiskt analysera problemet är det möjligt att hitta vilka felkällor som faktiskt 

ligger till grund för problemet och lösa dessa. Dessa felkällor bryts ner i mätbara faktorer för 

att kunna använda olika analysverktyg när dessa granskas. Att verkligen förstå vad som är 

orsaken till problemen är en viktig beståndsdel i Sex Sigma. Detta samt fokus på att lösa 

återkommande problem istället för att enbart hantera akuta problem (Sörqvist och Höglund, 

2007). 

 

Nedbrytningen av problem inom Sex Sigma är en cyklisk arbetsgång som bygger på den så 

kallade DMAIC-modellen, vilken är en process uppdelad i de fem faserna Define, Measure, 
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Analyze, Improve och Control eller översatt till svenska Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra 

och Styra. Då detta examensarbete följer denna struktur kommer DMAIC-modellen förklaras 

mer ingående. 

 

DMAIC-modellen är ett Sex Sigma-verktyg som används för att analysera, hantera och lösa ett 

problem. När ett projekt genomförs efter denna modell hanteras de problem som ska lösas 

stegvis för att på ett så djupgående sätt som möjligt kunna hantera och verkligen gå till botten 

med problemet (Sörqvist och Höglund, 2007). 

 

Sörqvist och Höglund (2007) beskriver DMAIC-modellen som en representation för de fem 

viktigaste framgångsfaktorerna inom förändringsarbete. De menar att en 

problemlösningsprocess bör följa dessa faktorer för att inte bli bristfällig. Enligt författarna är 

faktorerna: 

 

 Skapa förståelse för problemet (Define) 

 Basera problemlösning på fakta (Measure) 

 Identifiera bakomliggande orsaker (Analyze) 

 Genomför verkningsfulla lösningar (Improve) 

 Säkra uppnådda resultat (Control) 

 

Nedan följer en mer djupgående förklaring för varje fas i DMAIC-modellen. Förklaringarna 

baseras på den beskrivning Sörqvist och Höglund (2007) skrivit. 

3.4.1 Define 

Detta är den inledande fasen inom DMAIC. Under denna fas ska själva problemet som hanteras 

definieras så tydligt och konkret som möjligt. Här bryts problemet ner i mindre beståndsdelar 

för att få full förståelse för problemets helhet. Innan projektet går vidare till nästa fas är det 

viktigt att problemet är fullt definierat så att inga oklarheter kommer stötas på senare. 

 

Det första som bör göras i denna fas är att formulera en så utförlig och konkret 

problemformulering som möjligt. När problemformuleringen upprättas finns också en 

möjlighet att avgränsa problemet till något hanterbart. Detta gör att alltför stora problem kan 

delas upp i mindre delproblem, vilket är en fördel. Stora problem tar nämligen betydligt längre 

tid att lösa samtidigt som det kanske inte finns resurser nog att gå till botten med alla 

underliggande faktorer som utlöst problemet. Då är det bättre att dela upp större problem i flera 

mindre problemlösningsprojekt så att varje problemorsak ska kunna lösas på ett effektivare sätt 

(Sörqvist och Höglund, 2007). 

 

När problemformuleringen är upprättad är det viktigt att utvärdera vad som är målet med det 

genomförda projektet. Anledningen till att göra detta är för att visa varför det är viktigt att 

genomföra förbättringsprojektet och vilka positiva effekter detta kommer få för företaget. Det 

behöver inte enbart vara ekonomiska fördelar utan kan även vara andra faktorer som gynnar 

organisationen. Sörqvist och Höglund (2007) tar även upp vilken nytta projektet kommer ha för 

den egna personalen samt vilken nytta det kommer att ha för kunderna som positiva faktorer 

som kan vara argument för att genomföra projektet. 

 

Ytterligare ett viktigt steg i definieringsfasen är att identifiera ens kunder och vilka behov dessa 

har. Detta för att på bästa sätt lösa problemen så att de gynnar kunderna och samtidigt det egna 

företaget. Att identifiera vilka ens kunder är görs enklast genom att försöka sammanfatta vilka 



35 

kunder som påverkas av det problem som ska lösas i projektet. Det är i detta skede viktigt att 

inte glömma bort några kunder eftersom detta kan leda till att något kundbehov missas när 

dessa sedan sammanställs. När alla kunder som påverkas av problemet identifierats måste 

kundernas olika behov gällande det aktuella problemet identifieras. Detta för att inte ta fram en 

lösning som inte skapar kundvärde.  

 

Dessa behov bör sedan försöka omsättas i mätbara faktorer. Detta för att kunna mäta i hur stor 

utsträckning kundbehoven uppfyllts med den lösning som senare tas fram. Speciellt viktigt är 

det att definiera de faktorer som är mest kritiska för själva processen, för att veta att de 

lösningar som tas fram faktiskt löser det som är viktigt och inte bara löser mindre viktiga 

faktorer av problemet. 

 

När behoven och alla relevanta faktorer för projektet är kartlagda är det dags att börja 

planeringen av projektet. Först och främst är det bra att göra en övergripande planering där det 

definieras vad som ska göras i projektet. Detta illustreras enklast i form av ett flödesschema. 

Här syns hur alla aktiviteter hänger ihop och vad som behöver göras innan projektet går vidare 

till nästa skede. När detta arbete är färdigt kan en mer detaljerad projektplanering göras. I 

projektplanen, vilken är det avslutande momentet i definieringsfasen av DMAIC, specificeras 

alla detaljer som gäller projektet. Här planeras projektet i tid, arbetskraft, rollfördelning och 

liknande, för att ge en klar och tydlig struktur som ska kunna följas genom hela projektet. I 

projektplanen definieras även projektets syfte och mål för att alla som är involverade i projektet 

ska veta åt vilket håll de ska sträva under arbetets gång (Sörqvist och Höglund, 2007). 

3.4.2 Measure 

I nästa fas ska alla faktorer som har med problemet att göra mätas. Här samlas det in så mycket 

relevant information som möjligt om problemet. Mätningar, faktainsamlingar, provtagningar 

och dylikt hör till denna fas. När denna fas genomförs är det viktigt att förarbetet utförts 

ordentligt. Om problemet inte definierats ordentligt kan det vara svårt att veta vad som ska 

mätas och undersökas. Detta kan i sin tur leda till att fakta samlas in om irrelevanta faktorer 

som egentligen inte har med problemet att göra. 

 

Denna fas bör inledas med att bestämma och gå igenom vad för typ av information som 

behöver samlas in. Om detta är väl definierat från början minskar risken att genomföra 

informationsinsamling av data som inte har någon nytta, vilket bara blir onödigt och 

tidskrävande. I detta skede är det också viktigt att undersöka om det redan finns insamlad 

information som kan vara av relevans för projektet. Detta för att undvika att information som 

redan finns att tillgå skulle samlas in på nytt.  

 

Nästa steg är att identifiera utifrån vilka mått informationen som samlas in ska mätas. Detta för 

att undvika att utföra mätningar som inte tillför något till processen, genom att utgå från fel 

mätetal. Här är problemformuleringen till stor hjälp, förutsatt att denna är välformulerad, då 

denna talar om precis vad det är som ska lösas. 

 

Efter att mätetalen har definierats är det dags att välja mätmetod och bestämma hur 

mätningarna ska genomföras. Då det finns många olika metoder för att samla in information är 

det här viktigt att verkligen vara säker på sitt val samt att en bra struktur för mätningarna 

utformas. Detta genom att utforma formulär och dylikt för att i så stor utsträckning som möjligt 

underlätta det kommande informationsinsamlingsarbetet. 
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Efter att ha valt mätmetod bör denna testas. Detta för att verifiera att den information som 

samlas in ger relevanta mätresultat sett till vad som faktiskt eftersöks. Desto noggrannare 

metoden testas, desto mer underlättar detta det fortsatta arbetet. Här ges också en uppfattning 

om hur pass stor mätsäkerhet den eller de valda mätmetoderna faktiskt ger. Beroende på hur 

stor säkerhet de mätningar som utförs kräver i förhållande till kraven på förbättringsarbetet i 

projektet, kan metoden här anpassas så att varken för lite eller för mycket information samlas 

in. Dessutom finns det möjlighet att byta metod till en som ger mer relevanta resultat i 

förhållande till det pågående arbetet.  

 

Om den valda mätmetoden visar sig vara tillräckligt bra för ändamålet kan nu de krav som 

finns på mätningarna fastställas och nuläget i projektet definieras. Nuläget definieras för att se 

vad utgångsläget är då förbättringsarbetet börjar. Kraven bör vara så pass noggrant utformade 

att det inte finns några oklarheter för processen. Att ha konkreta krav på processen är till stor 

hjälp då misstolkningar kan göra att förbättringsarbetet strävar åt helt fel håll. Det aktuella 

nuläget är viktigt att definiera för att efter projektet kunna följa upp resultaten och se vilka 

förbättringar som faktiskt genomförts. 

 

Det finns nu tillräckligt mycket information för att kunna planera och genomföra mätningarna. 

En väl genomarbetad planering baserat på alla de stegen som tidigare nämnts i detta avsnitt är 

nödvändig för att mätningarna ska bli så tillförlitliga som möjligt. I och med att vad som ska 

mätas definierats tillsammans med hur det ska mätas och vilka krav som finns på mätningarna 

bör alla dessa faktorer planeras in så att ingenting glöms bort eller läggs åt sidan. Resultaten 

från mätningarna är det som sedan är utgångsläget när förbättringsarbetet genomförs i de 

kommande faserna. Det är därför mycket viktigt att ingenting glöms bort. Efter utförda 

mätningar är denna fas klar och arbetet går vidare till nästa fas i DMAIC-modellen, nämligen 

analysfasen (Sörqvist och Höglund, 2007). 

3.4.3 Analyze 

Den tredje fasen är analysfasen. I denna fas gås all den information som samlats in under 

föregående fas igenom. Om mätfasen genomförts ordentligt med en bra definieringsfas som 

grund, blir arbetet i analysfasen betydligt enklare än om de två föregående faserna inte 

genomförts ordentligt. Har dessa två faser genomförts ordentligt är den information som 

analyseras i denna fas relevant och mätetal som inte har med problemet att göra har redan 

sållats bort.  

 

I denna fas ligger fokus på att hitta orsaker och relationer för problemen, baserat på den 

insamlade informationen från föregående fas. Detta för att bilda en klar och tydlig förståelse för 

problemen som sedan ska ligga till underlag för de förbättringsförslag som tas fram i nästa fas.  

 

Sörqvist och Höglund (2007) skriver att denna fas kan delas upp i två olika typer av analyser 

beroende av problemet. Dels en kvantitativ analys som baseras på variationer av olika slag och 

dels en kvalitativ analys som baseras på processer och flöden. Ursprungligen baserades arbete 

inom Sex Sigma enbart på kvantitativa analyser av variationer men i och med att Sex Sigma 

och Lean har blivit allt vanligare att använda tillsammans inom företag har den kvalitativa 

analysdelen av processer tillkommit.  

 

Kvantitativa analyser av insamlad information bygger på att eventuella problem som hanteras 

beror på variationer och fel. All insamlad data från föregående fas är då statistik och siffror på 

hur stora felen eller variationerna är samt hur ofta de förekommer. Genom att studera dessa 
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siffror kan orsaker till felen hittas och förståelse för förekomsten av fel och variationer bildas. 

Sörqvist och Höglund (2007) beskriver denna typ av analys i fyra steg vilka kan sammanfattas 

enligt följande: 

 

1. Studera aktuella variationer för att beräkna olika typer av mätetal. Här studeras de 

insamlade data och förs in i olika typer av diagram för att ge en tydlig bild över hur 

variationer och fel förhåller sig till varandra. 

 

2. Ställ upp tänkbara orsaker till variationerna. I detta skede studeras de mätetal och 

diagram som sammanställts i föregående steg för att hitta samband och relationer 

mellan fel och variationer som förekommer, för att utifrån detta försöka komma fram 

till vad som kan ha orsakat dessa. Här kan många olika teorier förekomma men det är 

viktigt att arbetet är noggrant utfört så att de potentiella orsaker som tas fram faktiskt 

har någon form av grund och inte bara är kvalificerade gissningar. 

 

3. Välj ut de orsakshypoteser som ska testas. Här sållas de tänkbara orsaker som togs 

fram i föregående steg, så att bara de som verkar mest troliga återstår. Detta kan bland 

annat göras genom att analysera de insamlade data för att hitta samband som verkar 

troliga, men även med hjälp av diverse olika matris-, och analysmodeller. Valen kan 

också baseras på erfarenhet från tidigare projekt. De orsaker som sållas ut här är de som 

sedan tas vidare till nästa steg i processen. 

 

4. Samla in och analysera data samt bestäm problemets grundorsaker. I detta steg 

sammanställs de orsaker som valdes ut i föregående steg. Dessa analyseras nu vidare 

och data som har anknytning till dessa orsaker samlas in. I detta steg ska problemets 

grundorsaker fastslås. Denna analys kan bestå i exempelvis ytterligare mätningar och 

datainsamlingar baserade på de grundorsaker som fastslagits. Detta steg är inte färdigt 

förrän förståelse för hur grundorsakerna påverkar variationerna uppnåtts. När detta är 

färdigt är det dags att gå vidare till DMAIC-modellens nästa steg, förbättringsfasen. 

 

Som tidigare nämndes finns en annan typ av analyser där fokus ligger på processer och flöden. 

Denna analystyp används för att hitta grundorsaker till problem som inte är mätbara. Det kan 

till exempel handla om processer där variationer inte förekommer. Angreppssätten för dessa 

problem är i många fall hämtade från Lean. Även här har författarna sammanfattat denna typ av 

analys i fyra steg.  

 

1. Studera och kartlägg processen i detalj. I detta steg bryts den aktuella processen ner 

för att få en klar och tydlig överblick av alla delar som ingår i processen. Detta kan till 

exempel beskrivas med ett flödesschema. På det här viset får de som arbetar med 

problemlösningen en större förståelse för alla delar av processen.  

 

2. Analysera processens flöde och effektivitet. I detta steg studeras hela processen som 

kartlades i föregående steg. Detta för att hitta förekommande brister och problem i 

processens olika delar. Arbetet görs med olika typer av analysverktyg för att bland 

annat hitta eventuella flaskhalsar, fastställa ledtider, hitta risker eller andra faktorer som 

på något vis påverkar processen som helhet. Utifrån grundtänkandet i Sex Sigma är det 

här viktigt att analysera de olika processtegen utifrån ett kundperspektiv där det 

undersöks hur kundnytta skapas i varje steg. Grundläggande för att detta steg ska ha en 

så god inverkan på processen som möjligt är att kundbehoven redan i definieringsfasen 

kartlagts så utförligt som möjligt. 
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3. Identifiera tänkbara orsaker till fel och brister. Precis som i den kvantitativa 

analysmodellen är det här viktigt att hitta orsaker till varför fel uppstår. Denna modell 

bygger på flöden och processer där avvikelser och variationer inte är statistiskt 

sammanställda. Därför gäller det istället för de som arbetar i processen att använda 

andra metoder. Ett exempel på detta kan vara att de involverande försöker brainstorma 

fram eventuella orsaker som kan ligga till grund för problemen. När så många orsaker 

som möjligt identifierats sållas dessa och de som verkar mest relevanta tas vidare till 

nästa steg av processen. 

 

4. Bestäm grundorsaker. Av de sållade orsakerna från föregående steg gäller det nu för 

de involverade i processen att hitta de orsaker som ligger till grund för problemen. 

Detta sker genom att fortsätta analysera orsakerna för att på så vis kartlägga vilka de 

definitiva grundorsakerna till problemen är. 

 

När grundorsakerna för problemen är kartlagda, antingen genom kvalitativ eller genom 

kvantitativ analys är processen redo att gå vidare till DMAIC-modellens fjärde fas, 

förbättringsfasen (Sörqvist och Höglund, 2007). 

3.4.4 Improve 

Den fjärde fasen i DMAIC-modellen är förbättringsfasen. I denna fas är tanken att, med hjälp 

av all den information som samlats in och analyserats, komma fram till en lösning eller 

förbättring på det definierade problemet. För att hela DMAIC-modellen verkligen ska fungera 

är det viktigt att implementera de förbättringar som tagits fram, vilka baseras på de tidigare 

stegen i processen. 

 

Utgångsläget i denna fas är de grundorsaker till problemen som kartlades i föregående fas. 

Åtgärdas orsakerna bör problemen i sig vara lösta. Dock finns det ofta många olika sätt att 

åtgärda en orsak till ett problem. För att denna fas faktiskt ska lösa problemen är det viktigt att 

här använda sig av rätt metod för att åtgärda orsakerna. Detta för att undvika att problemet 

återkommer eller att nya problem uppstår till följd av åtgärderna.  

 

Första steget i förbättringsfasen är att identifiera möjliga lösningar till problemet. Dessa 

lösningar baseras på de grundorsaker som ligger till grund för problemet, vilka kartlades i 

analysfasen. Så länge lösningarna faktiskt är lösningar till problemet skadar det inte att ta fram 

så många som möjligt, förutsatt att detta inte tar så pass lång tid att projektet blir försenat. Fler 

förslag ger fler möjligheter när en lösning ska väljas och olika lösningar kan ha olika för-, och 

nackdelar. 

 

När ett antal olika lösningsförslag tagits fram är det dags att välja vilken lösning som ska 

implementeras. Här utvärderas de olika lösningsförslagen och jämförs med varandra för att 

avgöra vilken lösning som är den bästa. Dessa utvärderingar kan kräva omfattande analyser 

innan den bästa lösningen kan väljas ut.  

 

En användbar metod för att jämföra olika lösningar är att ställa upp dessa i ett matrisdiagram. 

Här kan flera kriterier som anses vara relevanta för lösningarna ställas upp, såsom kostnad, tid, 

kundnytta och liknande. Sedan kan varje lösning poängsättas för att se hur pass bra de uppfyller 

varje kriterium. De olika kriterierna kan dessutom vara värda olika mycket beroende på 

projektets förutsättningar. Exempelvis kan det vara extremt viktigt att projektet blir klart fort 

men att det då istället är irrelevant om kostnaden stiger. I ett sådant fall kan tidskriteriet vara 
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värt mer poäng än kostnadskriteriet och därmed resultera i att ett förslag som går fort att 

implementera men är dyrt får högre poäng än ett som tar längre tid men är billigare. När 

förslagen sedan poängsatts mot de olika kriterierna kan poängen jämföras för att se vilket 

förslag som uppfyller dessa på bästa sätt. Högst poäng bör innebära bäst lösning på problemet 

och därmed bli det slutgiltiga valet av lösning som ska implementeras. 

 

När en lösning är vald måste denna testas och utvärderas för att se vilken faktisk effekt den har 

på problemet i praktiken. Testerna kan variera beroende på vilken typ av problem som 

hanteras. Exempelvis skulle en förbättring av en befintlig produkt kunna testas genom att en 

prototyp togs fram och analyserades. Om prototypen sedan visar sig vara bättre än 

ursprungsprodukten har problemlösningsprocessen varit lyckad. Under denna testfas är det 

viktigt att eventuella fel och risker hos lösningen identifieras. Eventuella risker bör fastställas 

med hjälp av en riskanalys. När en lösning testas och utvärderas är det viktigt att de inblandade 

ser över potentiella följdproblem som skulle kunna uppstå vid införandet av lösningen. Även 

om lösningen kanske löst ursprungsproblemet kan den sakna någon egenskap som gör att ett 

nytt problem skulle kunna uppstå.  

 

När lösningen är testad och det är verifierat att den faktiskt är den bästa lösningen på problemet 

och att den kommer fungera är det dags att planera hur lösningen på bästa sätt ska kunna 

implementeras. Detta är ett viktigt steg då alla effekter till följd av att lösningen implementeras 

måste ses över. Är planeringen slarvigt gjord och bara involverar själva implementeringen utan 

att se till kringliggande faktorer som kan påverkas finns risk att lösningen, trots att den utsetts 

till den bästa, ändå skapar ytterligare problem. Författarna rekommenderar därför att en väl 

utformad genomförandeplan bör utformas innan själva implementeringen av lösningen börjar. 

Inga förändringar bör stressas fram utan det är viktigt ge dem den tid de behöver.  

 

Då genomförandeplanen utformas är det viktigt att ta hänsyn till vilka eventuella reaktioner 

som kan uppstå vid implementeringen av lösningen. Även om det är en bra lösning som ska 

införas går det inte att räkna med att implementeringen kommer att gå smärtfritt. Här tar 

Sörqvist och Höglund (2007) upp ett antal olika mänskliga aspekter vilka kan påverka hur pass 

bra eller dåligt implementeringsprocessen kan gå. En viktig aspekt författarna tar upp är hur 

människor kan reagera på förändringen. Alla människor tycker inte om förändring och större 

förändringar kan kännas farliga och hotfulla.  

 

Ett exempel är om en förbättringsprocess resulterar i att någon måste avskedas eller 

omplaceras. En sådan lösning skulle troligen mötas av kritik från de som arbetar då de flesta 

varken vill förlora arbetet själva eller förlora sina kollegor. Att försöka dölja förändringar är 

också en mycket kontraproduktiv metod. Skulle information om förändringar sprida sig utan att 

ledningen vill dela med sig av detaljer är risken stor att det blir ryktesspridning bland arbetarna. 

Detta kan leda till att många blir negativt inställda till förändringarna redan innan de 

presenterats. Detta kan i sin tur innebära att förändringarna tas emot på ett negativt sätt och inte 

kan löpa fullt ut, vilket gör att nya problem bildas eller att de gamla återstår. Därför är det 

viktigt att ledningen är öppen med att förändringar kommer ske och att de försöker sprida en 

positiv attityd bland de anställda.  

 

En mycket viktig faktor i förändringsarbetet är kommunikation, det vill säga att redan i ett 

tidigt stadium förmedla till alla inblandade att ett förändringsarbete är igång och varför. Att 

skapa engagemang kan dessutom hjälpa till i hela processen eftersom det kan ge infallsvinklar 

av problemet som den grupp vilka arbetar med förändringsarbetet kanske inte tänkt på själva. 

Kommunikation angående förändringarna i form av utbildning är en användbar metod för att 
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kunna implementera förändringar och få positiv respons. Ett nytt arbetssätt kan kännas svårt 

och främmande för en outbildad och då tas emot med viss restriktion. Om personen i fråga fått 

tydlig inblick i det nya arbetssättet och utbildats därefter ses förändringen troligen inte alls som 

främmande och kan därmed implementeras på ett smidigare sätt. 

 

När väl lösningen har implementeras är det viktigt att en uppföljning sker. Detta för att 

verifiera att lösningen medfört önskade resultat och uppnått de utsatta målen. Det är i detta 

skede för tidigt att se om lösningen har haft någon långsiktig effekt men det är möjligt att 

verifiera att lösningen i nuläget ser ut att leda processen mot de utsatta målen (Sörqvist och 

Höglund, 2007). 

3.4.5 Control 

Den sista fasen i DMAIC-modellen är styrfasen. Här ska problemet vara löst och 

förbättringarna implementerade. I denna fas fokuseras arbetet istället på att styra processerna så 

att förbättringarna blir bestående och arbetet inte återgår till ursprungsläget efter en tid. Enligt 

författarna visar studier att i fall där styrfasen inte fungerat som den ska har resultaten efter en 

tid återgått till att bli sämre. Detta då personer gått ifrån de nya metoderna och återgått till att 

göra som de gjorde tidigare.  

 

Första steget i denna fas är att arbeta mot ett nytt standardiserat arbetssätt. För att förhindra att 

de nya lösningarna inte går förlorade måste arbete läggas ner på att se till att det blir den nya 

standarden som folk arbetar efter. Detta sker bland annat genom att uppdatera underlag såsom 

processbeskrivningar, instruktioner och andra arbetsunderlag så att de visar det nya arbetssättet 

istället för det gamla. Det är också viktigt att lägga resurser på utbildning av personalen i de 

nya metoderna så att alla vet vad som gäller. 

 

Att lägga ner tid på hur styrningen ska utformas samt planera denna är en annan faktor som kan 

vara till hjälp för att bibehålla de nya metoderna. Planeringen bör innefatta kontinuerlig 

uppföljning av resultaten för att försäkra att de nya metoderna fortfarande följs med önskat 

resultat. Styrningen planeras in så länge det bedöms att det finns en risk att de nya metoderna 

frångås. Enligt författarna kan styrningen ske dels kvalitativt och dels kvantitativt.  

 

Kvalitativ styrning innebär att arbetet granskas under den angivna tidsperioden för 

uppföljningen. Eventuella avvikelser uppmärksammas och korrigeras vid behov. Kvantitativ 

styrning innebär att utföra mätningar på processen kontinuerligt. Resultaten från dessa 

sammanställs sedan i diagram utifrån vilka det går att se om avvikelser i processerna 

återkommer eller inte. 

 

När det har gått så pass lång tid att risken för återfall anses vara förbi bör en slutgiltig 

uppföljning av projektet ske. Samtidigt med denna verifieras också att de eftersträvade 

resultaten med projektet uppnåtts. Här är det bra att jämföra med det syfte och mål som 

upprättades under planeringen av projektet i DMAIC-modellens första fas. Utöver resultat bör 

det även följas upp hur arbetsmetoderna i projektet fungerat för att kunna ta med sig lärdomar 

till kommande projekt. Slutligen bör vad som fåtts ut av projektet i form av besparingar och 

vinster följas upp. Detta kan ligga till grund för huruvida projektgruppen kommer få arbeta 

med kommande förbättringsprojekt.  

 

Efter den slutgiltiga uppföljningen av projektet bör en slutrapportering genomföras. Den görs 

enklast i form av en skriftlig rapport i vilken projektets syfte, genomförande samt uppnådda 



41 

resultat redovisas. Genom att skriva denna rapport dokumenteras projektets utförande och det 

redovisas för andra delar av organisationen hur projektet faktiskt har gått. När rapporteringen är 

färdig anses även projektet vara avslutat för den inblandade projektgruppen. Det sista som görs 

är att överlämna ansvaret för arbetet till de överordnade inom företaget som initierade projektet 

från början. Vid överlämnandet är det viktigt att allt fortsatt ansvar tydligt dokumenteras så att 

inga roller som tidigare fanns inom projektgruppen nu står ouppfyllda, med följd att delar av 

arbetet inte längre styrs och rinner ut i sanden. 

 

Slutligen är det viktigt att dela med sig av de erfarenheter som erhållits under projektets gång. 

På så vis kan framtida arbete underlättas genom att eventuella problem som redan lösts tidigare 

inte behöver lösas igen. Det är även viktigt att dokumentera idéer angående andra problem eller 

förbättringar som dykt upp under projektets gång även om det inte funnits möjlighet att hantera 

dessa. Denna dokumentation kan komma till nytta i nya projekt (Sörqvist och Höglund, 2007). 
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4. Datainsamling och analys 

I det här kapitlet kommer all data som samlats in under Measurefasen att sammanställas och 

analyseras. Detta kapitel innehåller en kartläggning av de två produktionslinor på vilka 

slutförslaget i detta examensarbete ska implementeras. Det innehåller också en 

sammanställning av all data som samlats in under benchmarkingen och de intervjuer som 

genomförts. Kapitlet kommer att avslutas med en slutgiltig sammanställning av all data som 

kommer att föras vidare till Improvefasen.  

4.1 Kartläggning av produktionslinor på Bombardier Transportation 

I detta kapitel kommer en kartläggning att göras av de två produktionslinor som detta 

examensarbete riktas mot. De slutsatser som dragits från intervjuer och studiebesök kommer 

sedan appliceras på dessa två produktionslinor när slutförslaget tas fram. Därför är det viktigt 

att en tydlig bild av de två produktionslinorna skapas för att slutförslaget ska utformas så bra 

som möjligt. 

4.1.1 Multiline 1 

Den ena av de två produktionslinor detta examensarbete är riktat mot är Multiline 1 där de 

producerar strömriktare. På linan produceras i dagsläget två olika produkter med totalt fem 

olika produktvariationer. Dessa kan kallas A1, A2, B1, B2 och B3. I dagsläget tillverkas cirka 

tio produkter per vecka i produktionslinan. Produktionslinan är uppdelad i 13 flytande takter 

där montage sker samt fyra provtakter där färdiga produkter slutavsynas och provas innan 

leverans. Den genomsnittliga takttiden på produktionslinan är planerad till 180 minuter per 

takt. Sett till formlerna för beräkning av takttid, kapitel 3.2.1 Taktad produktion, skulle 

takttiden för en produktionslina som levererar tio enheter i veckan ha en takttid på 200 minuter 

per takt. De har på företaget ändå valt att lägga den genomsnittliga takttiden på 180 minuter för 

att ha viss marginal om eventuella problem skulle uppstå. Arbetet på produktionslinan består av 

ett skift på dagtid. Arbetet börjar varje morgon klockan 06:54 ±24 minuter och slutar 15:36 ±24 

minuter.  

 

Det arbetar idag totalt 27 personer på Multiline 1. Det är en samordnare, en andonperson, fyra 

provare samt 21 montörer. Produktionslinan är bemannad med en person på varje takt i 

slutmontaget, utom vid takt 8 och takt 9 där det är en och samma person som bemannar båda 

takterna. Resterande montörer arbetar med förmontage.  

 

De som arbetar på produktionslinan är uppdelade i tre olika team. Teamen kan kallas det gröna 

teamet, det rosa teamet och det blå teamet. Det gröna teamet arbetar bara på 

förmontagestationerna, det rosa teamet arbetar på takt 1-7 och det blå teamet arbetar både på 

takt 8-13 samt förmontage. De fyra provarna är uppdelade så att de tillhör varsitt team. Figur 

16 visar layouten för Multiline 1 samt hur de olika teamen är indelade efter ansvarsområden. 

Arbetet är upplagt så att de som arbetar på produktionslinan i första hand hjälper varandra inom 

teamen. När en montör är färdig med sin takt går denne till takten innan och hjälper till där. I 

och med att montörerna rör sig uppströms i flödet bidrar detta till att flödet blir dragande. De 

två vitmarkerade förmontagestationerna är inte fast bemannade utan finns för att kunna sätta in 

extra resurser på förmontage vid behov. 
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Figur 16 – Layout Multiline 1 

I dagsläget har varje montör i slutmontaget en bestämd takt där de arbetar. Detta för att alla 

som arbetar i produktionslinan ska kunna alla produktvarianter på takten för att produktionen 

ska flyta på felfritt. Framöver ska montörerna först lära sig takten före den de arbetar på i 

dagsläget, och efter det också lära sig takten efter. Detta för att kunna skapa en flexibilitet på 

produktionslinan samt att alla montörer ska kunna avlasta de närmaste vid problem.  

 

Mellan varje takt finns en kanbanruta. Denna ruta är till för att fånga upp variationer i 

cykeltiderna. Detta fungerar genom att när en montör är färdig med allt arbetsinnehåll på takten 

flyttas produkten fram till nästa kanbanruta. Om det står en färdig produkt i föregående 

kanbanruta flyttas denna fram och påbörjas. I och med detta system flyttas aldrig alla produkter 

i produktionslinan samtidigt utan detta sker flytande beroende på arbetsinnehållet för varje 

produktvariant.  

 

Tabell 3 visar hur många minuters arbete varje produktvariant tar på varje takt. Tiderna är 

baserade på AviX-analyser genomförda av företaget. Fördelningen mellan de olika 

produktvarianterna varierar från vecka till vecka efter kundbehov. Figur 17 visar samma värden 

för att ge en tydligare översikt av arbetsfördelningen. Den övre röda linjen i figur 17 

representerar den teoretiska takttiden på 200 minuter per takt och den undre röda linjen 

representerar den takttid på 180 minuter vilken produktionslinan arbetar efter. 

Arbetsfördelningen i de fyra provcellerna syns inte i tabellen eller diagrammet. Detta beror på 

att det i dagsläget inte finns några exakt uppmätta tider för provet. Däremot är arbetsinnehållet i 

provcellerna sådant att om provet inte stöter på några problem ska även provcellerna kunna 

genomföra allt arbete på varje produkt inom den utsatta takttiden på 180 minuter. 

 
Produkt-
variant 

Takt 
1 

Takt 
2 

Takt 
3 

Takt 
4 

Takt 
5 

Takt 
6 

Takt 
7 

Takt 
8 

Takt 
9 

Takt 
10 

Takt 
11 

Takt 
12 

Takt 
13 

A1 171 161 165 168 170 172 174 0 0 128 136 159 100 

A2 166 161 156 156 174 0 0 0 0 172 165 159 112 

B1 171 167 169 181 170 166 177 166 180 174 175 174 103 

B2 175 171 166 171 164 134 153 155 156 160 151 171 102 

B3 168 171 162 157 172 0 0 0 153 158 150 144 103 

Tabell 3 – Arbetsfördelning per takt och produktvariant på Multiline 1 
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Figur 17 – Arbetsfördelning per takt och produktvariant på Multiline 1 

 

De produktvarianter med lägre arbetsinnehåll taktas genom produktionslinan med tomtakter, 

vilket syns i tabell 3 som takter där arbetsinnehållet är noll minuter. Dessa produkter står i 

takten under hela takttiden men inget montage utförs. Istället flyttas de fram i flödet när 

produkten framför flyttas fram. De montörer som har ansvar för en takt utan arbetsinnehåll ska 

när en sådan produkt når takten hjälpa teammedlemmarna uppströms i flödet och om ingen 

behöver hjälp ska de hjälpa förmontageteamet. På takt 13 är arbetsinnehållet för samtliga 

produkter betydligt lägre än på de andra takterna, vilket tabell 3 visar. Detta beror på att arbetet 

är planerat så att montören på den takten ska arbeta en viss del av tiden med förmontage. För 

att inte överbelasta produktionslinan måste produkterna planera in i en viss sekvens för att 

skapa ett utjämnat flöde. Exempelvis skulle inte Multiline 1 kunna leverera flera produkter 

efter varandra som har högt arbetsinnehåll. Detta undviks idag när planeringsavdelningen 

planerar in produktionsordrarna för produktionslinan. 

 

Anledningen till att företaget valt att ha tretton takter trots att dessa inte utnyttjas maximal i 

dagsläget är för att kunna hantera volymändringar utan att behöva bygga om produktionslinan. 

Dessutom är det mycket ny personal som arbetar på produktionslinan för tillfället och därför 

går viss tid till upplärning. Den beräknade tillgängliga arbetstiden på produktionslinan idag är 

2000 minuter per vecka enligt företaget, vilket är ungefär lika mycket tid som anges i 

beräkningsexemplet för tillgänglig arbetstid i teorikapitlet, se kapitel 3.2.2 Flytande takt. Med 

den beläggning som finns på produktionslinan idag innebär detta att den teoretiska takttiden 

beräknas till 200 minuter per takt. Detta skiljer sig mot takttiden på 180 minuter vilken de 

arbetar efter på produktionslinan. Anledningen till detta är samma som varför de har tretton 

takter i dagsläget även om dessa inte utnyttjas maximalt.  

 

Beräknas antalet takter utifrån de formler angivna i teorikapitlet 3.2.2 Flytande takt, skulle 

produktionslinan beroende på hur fördelningen av produktvarianter ser ut i vissa fall klara av 

kapaciteten med färre antal takter än tretton. Anledningen till att företaget inte har exakt antal 

takter är för att detta produktionslinan nyligen är ombyggd och anpassad för en ökning av 

produktionsvolymen.  
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Om montörerna stöter på problem i arbetet signalerar de detta till samordnaren på 

produktionslinan. I de fall problemen kan lösas genom att en extra resurs kopplas in på den takt 

som har problem tillkallar samordnaren andonpersonen som då rycker in och hjälper till med 

arbetet på den takten. De problem som inte kan lösas bara genom att lägga in extra resurser på 

en takt är det upp till samordnaren att lösa. Denne kontaktar då berörda personer för att lösa 

problemet. I första hand ska personalen på produktionslinan själva försöka lösa problem. Vid 

större problem som de inte kan lösa själva har samordnaren tillgång till en andonknapp som är 

kopplad till personsökare. Trycker samordnaren på knappen signaleras detta till 

produktionsledare, produktionstekniker och kvalitetstekniker för produktionslinan. Knappen 

används enbart då de på produktionslinan själva försökt lösa ett problem och inte kan göra 

detta eller om tiden för att lösa problemet uppskattas till över femton minuter. Alla problem 

som tar upp tid utöver de avsatta montagetiderna ska registreras i ett störningsprotokoll. På 

varje takt har ansvarig montör för takten ett störningsprotokoll där samtliga störningar fylls i 

under dagen. Här fylls det även i hur lång tid varje störning tar.  

 

I dagsläget är förmontage och slutmontage sammankopplat genom att när en order frisläpps 

från planeringsavdelningen påbörjas förmontage på denna. Detta visas i produktionslinan 

genom att kort med ordernummer sätts upp på en tavla. Dessa kallas produktionskort och 

produktionslinan har ett produktionskort för varje pågående order. På produktionskorten finns 

en checklista för alla förmontage som ingår i produkten. När en montör påbörjar ett förmontage 

bekräftas detta genom en markering på korten för befintligt förmontage och när detta är 

avslutat kryssas det av på kortet. Produktionskorten saknar dock indikation för när i 

slutmontaget respektive förmontage ska monteras in. När produkten tas in i slutmontaget visas 

detta genom att produktionskorten placeras i en ruta på tavlan för den takt produkten befinner 

sig i. När produkten sedan arbetas framåt i flödet flyttas också produktionskorten så att det hela 

tiden syns på tavlan på vilken takt i flödet produkten befinner sig. På så vis syns det tydligt 

vilka förmontage som är färdiga till varje produkt.  

 

På produktionslinan ligger förmontage alltid två till tre ordrar före slutmontaget. Detta för att 

alla förmontage till en order ska vara klara när ordern påbörjas i slutmontage. Färdiga 

förmontage läggs på vagnar markerade med ordernummer för att montörerna ska veta till 

vilken order ett förmontage tillhör. I och med att förmontage ligger före slutmontaget bidrar 

detta till att produktionslinan får ett mellanlager av PIA. Sett enligt Lean är detta slöseri i form 

av överproduktion och överlager som borde elimineras. Exempelvis skulle detta kunna göras 

genom bättre styrning så att förmontage byggs just-in-time och är färdiga då de ska monteras in 

på slutmontage. 

 

Något som prioriteras mycket på produktionslinan idag är teamkonceptet. Varje morgon har 

varje team ett teammöte, även kallat daglig styrning, för att gå igenom viktiga punkter för 

dagen. Därefter har de tre teamledarna möte för att sammanställa de viktiga punkter som 

kommit upp under teammötet. Samordnaren på Multiline 1 tar sedan denna information vidare 

till produktionsledare, produktionstekniker, kvalitetstekniker, planerare och provare vid ett 

senare möte. Teamen arbetar aktivt med ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling. För 

detta är det avsatt en halvtimme per vecka för varje team tillsammans med samordnaren på 

produktionslinan. Samordnaren tar sedan med sig den information som kommit upp på dessa 

möten till en utvärdering med produktionsledaren för produktionslinan. Utöver detta arbetar 

teamen också aktivt med 5S, dels löpande i det dagliga arbetet och dels på avsatt tid en 

halvtimme per vecka. 
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4.1.2 Modullinan 

Den andra av de två produktionslinor som examensarbetet är riktat mot är Modullinan, där 

moduler till strömriktare produceras. Modullinan fungerar som en underleverantör till Multiline 

1 och flera andra produktionslinor i fabriken. Dessutom levereras vissa produkter från 

Modullinan direkt till slutkund. Detta gör att många produktvarianter produceras på 

produktionslinan samtidigt som produktionsvolymen är hög.  

 

På Modullinan produceras i dagsläget sju olika produkter med totalt sexton olika 

produktvarianter, vilka kan kallas A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, D1, D2, E1, E2, F1, F2, G1, G2 

och G3. Produktionslinan har idag en produktionsvolym på cirka trettio produkter per vecka. 

Det arbetar i dagsläget tretton personer på Modullinan, fördelat på en samordnare som även 

fungerar som andonperson, åtta montörer och fyra provare. Montörerna bemannar en takt var 

och de fyra provarna provar produkter från denna produktionslina och ett antal andra 

produktionslinor med liknande produkter. Produktionslinan är uppdelad i åtta flytande takter 

med en genomsnittlig takttid på cirka 67 minuter. Första takten är en förmontagetakt där de 

flesta förmontage till produkten byggs. Dessa skickas sedan med produkten i flödet. Arbetet på 

produktionslinan består av ett skift på dagtid. Arbetet börjar varje morgon klockan 06:54 ±24 

minuter och slutar 15:36 ±24 minuter.  

 

Grundtanken på Modullinan är att montörerna ska arbeta på en takt varje dag. Nästkommande 

dag ska alla montörer rotera ett steg mot flödet. Detta appliceras dock inte alltid i nuläget då 

upplärning av nya montörer pågår. Figur 18 visar en översikt av produktionslinans layout. Som 

figuren visar är flödet på denna produktionslina inte rakt som på Multiline 1 utan format som 

ett U. När produkterna gått genom hela produktionslinan går de vidare till någon av de tre 

provceller som hanterar provningen av produkterna från linan samt produkter från andra 

produktionslinor i fabriken.  

 

Precis som på Multiline 1 finns produktvarianter som har ett längre arbetsinnehåll på vissa 

takter. För att produktionen ska flyta på läggs flera av dessa produkter inte i rad när 

produktionen planeras. Detta för att utjämna flödet och minska störningar i produktionslinan. 

Tabell 4 visar fördelningen av hur mycket arbetsinnehåll det är på varje takt för de olika 

produktvarianterna i produktionslinan. Alla tider är angivna i minuter och baserade på utförda 

AviX-analyser inom företaget. Även här syns det att det finns en viss marginal upp till den 
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utsatta takttiden. Detta är av samma anledning som på Multiline 1. Under tabell 4 i figur 19 

visas samma tider i ett diagram för att ge en tydligare bild över arbetsfördelningen. 

 
Produkt-
variant 

FM Takt 1 Takt 2 Takt 3 Takt 4 Takt 5 Takt 6 Takt 7 

A1 86 60 64 54 54 44 28 42 

A2 49 42 55 41 48 48 29 33 

A3 47 36 56 41 51 38 39 33 

B1 52 48 35 55 31 46 25 29 

B2 49 41 55 41 48 48 29 33 

B3 49 42 55 41 48 48 29 33 

C1 44 41 44 35 48 48 28 33 

D1 74 33 32 58 34 27 31 38 

D2 51 51 59 39 38 48 48 18 

E1 49 47 55 41 48 48 29 33 

E2 49 48 55 41 48 48 29 33 

F1 29 64 15 75 22 49 28 31 

F2 44 49 44 35 48 48 29 33 

G1 52 48 36 55 31 46 25 29 

G2 49 41 55 41 48 48 29 33 

G3 49 42 55 41 48 48 29 33 

Tabell 4 – Arbetsfördelning per takt och produktvariant på Modullinan 

 

 
Figur 19 – Arbetsfördelning per takt och produktvariant på Modullinan 
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Figur 19 visar tydligt att arbetsfördelningen mellan de olika produktvarianterna är relativt 

jämn. Den röda linjen visar den utsatta takttiden på cirka 67 minuter. Som tidigare nämndes är 

arbetsinnehållet större för vissa varianter på vissa takter vilket löses genom planeringen av 

produktionsordrarna. Precis som på Multiline 1 visar beräkningar utifrån formlerna i kapitel 

3.2.2 Flytande takt, att produktionslinan i dagsläget producerar under sin kapacitet. Även här 

har företaget alltså möjlighet att öka produktionsutfallet till viss del utan att behöva bygga om 

produktionslinan. Skulle produktionsvolymen på linan minska regleras detta i dagsläget genom 

att bemanningen på produktionslinan minskas.  

 

Enligt AviX-analyser utförda av företaget har varje provcell som tillhör Modullinan en 

kapacitet på 2,6 till 3,6 produkter per dag, beroende på produktmixen och bemanningen i 

cellerna. Detta innebär att de tre provcellerna hinner prova totalt mellan 39 till 54 produkter 

varje vecka. I och med att provcellerna som tidigare nämnts även provar produkter från andra 

produktionslinor innebär detta att en ökning av produktionsvolymen från produktionslinan 

skulle kunna leda till att provet blir en flaskhals. 

 

Till skillnad från Multiline 1 följer störningsprotokollen på Modullinan med varje modul 

genom hela flödet. Om det uppstår ett problem tillkallas andonpersonen, det vill säga 

samordnaren på Modullinan, som försöker lösa detta. Om det uppstår problem som de inte 

själva kan lösa på produktionslinan signalerar samordnaren till produktionsledare, 

produktionstekniker och kvalitetstekniker genom att trycka på en andonknapp. Detta fungerar 

på samma sätt som på Multiline 1.  

 

På Modullinan finns ingen teamindelning som på Multiline 1 på grund av den mindre storleken 

på gruppen. Istället är hela gruppen med på teammötet, även kallat daglig styrning, varje 

morgon. Därefter har samordnare, provare, planerare, produktionstekniker, kvalitetstekniker 

och produktionsledare möte, där samordnare för fram de viktigaste punkterna från teammötet. 

Utöver dessa möten har de på Modullinan påbörjat arbete med verksamhetsutveckling. I 

dagsläget är det enbart samordnaren och produktionsledaren för Modullinan som har ett möte 

varannan vecka . På produktionslinan bedrivs också aktivt arbete med 5S, dels i det vardagliga 

arbetet och dels på en avsatt tid om trettio minuter per vecka. 

4.2 Benchmarking  

Nedan följer sammanfattningar för de studiebesök som genomförts i benchmarkingsyfte under 

examensarbetet. Här redogörs den information som samlades in under besöken samt slutsatser 

utifrån besöken. Dessa sammanfattningar baseras på de intervjuer som genomfördes vid 

besöken, se bilaga 3-7. 

4.2.1 ABB Robotics i Västerås 

Ett studiebesök genomfördes på ABB Robotics produktionslina som monterade styrskåp till 

robotar. Vid besökstillfället tillverkade de cirka 30 produkter per dag. På produktionslinan 

arbetade det cirka 60 montörer vilka var indelade i fem stycken team. Varje team ansvarade för 

ett antal stationer där arbetsinnehållet var uppdelat på cirka 12 minuter per produkt. 

Produktionsutfallet visualiserades med hjälp av två stycken produktionstavlor: en tavla med 

utleveransresultat från hela produktionslinan och en med aktuellt produktionsläge för varje 

team.  

 

Tavlan med utleveransresultat visade hur många produkter som skulle produceras under 

veckan, hur många som var utlevererade hittills samt läget för huruvida produktionen låg i fas  
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med plan. Uppdatering av tavlan skedde per automatik då packningen 

skannade varje färdig produkt som gick ut för leverans. Dessutom 

visade tavlan aktuellt klockslag och dagens datum. När det var rast och 

lunch visade tavlan detta. Tavlan var utformad enligt figur 20.  

 

Den andra tavlan som fanns på produktionslinan, vars layout syns i 

figur 21, återkopplade resultatet från varje team. Denna visade dagsmål 

för produktionen och gav en tydligare överblick av det 

aktuella läget. I och med att varje teams resultat syntes 

kunde eventuella flaskhalsar fastställas direkt utifrån 

tavlan, då det syntes vilket team som inte låg i fas med 

tidsplanen. Denna tavla var ingen inköpt produktionstavla 

utan en skärm kopplad till ett enklare internutvecklat 

datorprogram i Excel. Programmet styrdes med hjälp av 

en dator per team ute på produktionslinan. 

 

Som visuell återkoppling till produktionen ansåg både montörer och produktionstekniker att 

den andra tavlan var bättre eftersom denna gav en tydligare överblick av hur varje team låg till. 

Tavlan uppdaterades genom att sista montören i teamet manuellt verifierade att produkten var 

klar innan den skickades vidare till nästa station. Detta gjorde det enklare att fördela resurser så 

att produktionen utjämnas. Denna typ av visualisering uppmuntrade de olika teamen genom att 

visa exakt hur de låg till. Den övre tavlan med enbart veckoresultat kan vara missvisande då 

resultatet för ett team kan vara enligt plan samtidigt som veckoläget ligger på minus.  

 

4.2.1.1 Slutsats – ABB Robotics i Västerås 

Den slutsats som drogs utifrån detta besök är att den nedre tavlan hjälper till att kartlägga 

flaskhalsar så att dessa kan arbetas bort effektivare. Dessutom kan överproduktion för varje 

team undvikas då det är lätt att se hur teamet ligger till. En nackdel med denna typ av tavla är 

att den manuella verifikationen kan leda till fel om en montör skulle glömma att registrera en 

produkt som skickas vidare till nästa station.  

4.2.2 GKN Driveline i Köping 

Ett studiebesök genomfördes på GKN Driveline i Köping. Avdelningen som besöktes 

tillverkade fordonsväxlar. Vid besökstillfället tillverkades 35 enheter per timme men 

produktionslinan hade en teknisk maxkapacitet på 50 enheter per timme. På produktionslinan 

arbetade det tio montörer och operatörer vilka monterade manuellt, utförde kontrollmätningar 

samt skötte montörsstationer.  

 

Flödet var uppdelat i fasta takter med en takttid på 72 sekunder. Produktionsutfallet 

visualiserades på två identiska produktionstavlor. Anledningen till att företaget valt att ha två 

tavlor var för att alla som arbetade i produktionslinan skulle kunna se tavlorna från sina 

respektive arbetsstationer. Tavlorna var vanliga tv-skärmar vilka var kopplade till en 

nätverksbaserad programvara utvecklat av Axxos Industrisystem. Tavlorna var utformade 

enligt figur 22.  
Montering Aktuellt Diff. Mål 

Vecka 1047 – 173 4007 

Skift 112 – 64 210 

Takttid 64  72 
Figur 22 – Utformning produktionstavla GKN Driveline 

09:15 12-08-17 

Plan 150 

Utlev 125 

Läge – 2 

Figur 20 – Utleveransresultat  
ABB Robotics 

Figur 21 – Teamresultat ABB Robotics 

09:15 Plan Utfall Läge 

Team 1 30 10 0 

Team 2 30 6 – 4 

Team 3 30 8 – 2 

Team 4 30 9 – 1 

Team 5 30 11 +1 
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Tavlan visade aktuellt produktionsutfall baserat på vecka och skift, det vill säga hur många 

enheter som hade producerats dittills under veckan samt hur många som hade producerats 

under pågående skift. Dessutom visade tavlan produktionsmålet, alltså hur många enheter som 

skulle produceras under veckan samt under det pågående skiftet. Sedan visades en Diff. vilket 

var det aktuella läget i förhållande till produktionsmålen. Slutligen angavs en takttid, vilket var 

ett mått på arbetstempot i produktionslinan. Målet var att takterna skulle ligga på 72 sekunder 

men vid besökstillfället visade tavlan att produktionslinan producerade med en takttid på 64 

sekunder. Alltså höll produktionslinan ett högre tempo än vad som var planerat. I och med att 

Diff. visade att produktionslinan låg efter arbetade de fortare för att ta ikapp. Tavlan 

uppdaterades automatiskt då en produkt var färdig i produktionslinan. Detta fungerade genom 

att en sensor kände av när produkterna lämnade produktionslinan och skickade en signal till 

systemet som räknade upp aktuelltvärdet med en enhet.  

 

Företaget höll på att utöka användandet av Axxos-systemet som tavlorna var kopplade till. Vid 

besöket var systemet kopplat till både manuella produktionslinor och till maskiner i fabriken. 

Vissa maskiner hade ett mer utvecklat system än det som användes på produktionslinan som 

besöktes. Tavlorna som tillhörde detta system visas i figur 23. Om maskinerna stannade skulle 

stopporsak registreras i systemet. På tavlorna som tillhörde varje produktionslina visades 

enskilda maskiner som rutor där aktuell driftstatus syntes. Var maskinen i drift var rutan grön 

utan text. Skulle maskinen stå 

still visades detta genom att 

rutorna hade olika färger 

beroende på stopporsak. 

Stopporsaken stod dessutom 

skriven i rutan, tillsammans 

med den totala stopptiden som 

hela tiden räknades upp. 

Denna stopporsaksregistrering 

var något som företaget även 

ville införa i de manuella 

produktionslinorna då de inte 

hade någon registrering av 

stopporsaker kopplat till 

tavlorna vid besöket.  

 

I och med att hela systemet var nätverksbaserat fanns det möjlighet för produktionsledare, 

tekniker och chefer att komma åt den information som tavlorna visade på sina egna datorer. 

Systemet hade använts hos företaget under ett års tid och var den första uppsättningen av 

elektroniska produktionstavlor som företaget använt. Systemet infördes för att få en bättre 

översiktsbild för driftstatus och stopporsaker för maskinerna i fabriken. Utöver att få fram 

aktuell produktionsstatus i systemet gick det också att få fram statistik vilket gjorde det enkelt 

att följa upp produktionsresultaten. Denna uppföljning var så pass detaljerad att det gick att se 

exakta resultat för ett specifikt skift när som helst sedan systemet infördes. Systemet 

sammanställde utifrån användarens önskemål färdiga rapporter där de parametrar som var av 

intresse sammanfattades. Ett exempel på en sådan rapport med en mer utförlig förklaring finns 

i bilaga 4, fråga 19. Rapporteringen gjorde det enklare att nå produktionsmålen samt öka 

kvalitén. Systemet togs emot negativt i början men uppfattningen ändrades snabbt då montörer 

och operatörer fick respons på stopporsaker och insåg att systemet följde maskinerna och var 

till för att öka kvalitén inom företaget och inte till för att övervaka varje enskild person.  

 

Figur 23 – Sammanställningstavla maskiner GKN Driveline 
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4.2.2.1 Slutsats – GKN Driveline i Köping 

Den slutsats som drogs av det system som används på GKN Driveline är att det är en stor 

fördel att ha ett färdigt system som kan sammanställa driftstatus i färdiga rapporter. Detta gör 

att det enkelt går att få en översiktsbild över precis den information som anses relevant. En 

annan fördel är att företagets rutiner för uppföljning av stopporsaker blivit förenklade då dessa 

loggas i systemet. För den visuella tydligheten är det en stor fördel att stopporsaker 

tillsammans med stopptid står uppskrivna i rutan för driftstatus av varje enskild maskin. Detta 

gör att det är enklare att veta vilka stopp som bör prioriteras baserat på allvarlighet samt 

produktionsstatus och utifrån detta sätta in lämpliga åtgärder. Det är också en fördel att vem 

som helst som har tillgång till en dator med mjukvaran till systemet kan ta del av den 

information som finns på tavlorna. En nackdel med systemet är att helt nätverksbaserade 

system är sårbara för nätstörningar.  

4.2.3 Volvo CE i Eskilstuna 

På Volvo CE besöktes en monteringslina för tillverkning av transmissioner. Arbetet var 

uppdelat i två skift per dag och på varje skift arbetade fem personer. Produktionslinan var 

uppdelad i fyra monteringsstationer och en provstation. Montaget var uppdelat i fasta takter om 

36 minuter per takt. Produktionslinan hade en maxkapacitet på 25 enheter per dag, uppdelat på 

maximalt 11 enheter på förmiddagsskiftet och 14 enheter på eftermiddagsskiftet. Linans 

aktuella produktionsstatus visualiserades med en elektronisk takttavla utformad enligt figur 24. 

Material som gick mellan olika produktionslinor i fabriken visualiserades inte på tavlan utan 

styrdes genom ett dragande kanbansystem. Det fungerade så att när en buffertplats var tom 

fylldes denna upp med nytt material. 

 

”Klockslag” Skiftmål 

”Taktstatus” 
Antal 

byggda 

”Återstående takttid” 
Stopptid i antal 

produkter 

Skift 
start 

Ny 
takt 

Rast 
start 

Rast 
slut 

Stopp Start 
Skift 
slut 

VOLVO 

Figur 24 – Elektronisk takttavla Volvo CE 

Systemet bakom tavlan var ett Exceldokument vilket företaget programmerat själva. Tavlan 

uppdaterades manuellt av lagledare och montörer. Vid början av varje skift programmerade 

lagledaren in skiftmålet utifrån information från den dagliga styrningen. Därefter sköttes tavlan 

manuellt av montörerna med hjälp av sju knappar vilka fanns längst ner på tavlan. När skiftet 

började trycktes ”Skift start”, varpå ”Återstående takttid” började räkna ned. I samband med 

detta visade ”Taktstatus” ”Takt igång” och blev grön. När det återstod en minut av takttiden 

visades detta genom att ”Takt igång” bytte färg till gul. Då var det dags för montörerna att 

flytta fram produkterna i flödet alternativt kalla på hjälp om de inte hann bli färdiga inom 

takten. Var alla produkter i flödet färdiga vid taktens slut tryckte montörerna på ”Takt slut” 

varpå ”Antal byggda” ökade med en enhet. 

 

Om en montör inte blev klar med sin station under en takt tryckte de vid taktens slut på ”Stopp” 

varpå ”Taktstatus” visade ”Stopp” och blev röd. ”Återstående takttid” började räkna uppåt vid 

”Stopp” och loggades samtidigt som stopptid. När stopptiden kom upp till 36 minuter, som var 

den utsatta takttiden, ökade ”Stopptid i antal produkter” med en enhet. Direkt då problem 

uppstod kallade montören som inte hann med takttiden på hjälp. Däremot stoppades inte 
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produktionen förrän efter en avslutad takt. Detta gjorde att problem som kunde lösas inom 

takttiden inte registrerades. När problemet var löst flyttades alla produkterna fram och en ny 

takt påbörjades.  

 

Montörerna hade flexibla tider för rast och lunch. Exempelvis kunde lunchen ligga klockan 

11:00 ±18 minuter, det vill säga variera en halv takt. Raster och luncher började aldrig förrän 

en hel takt var avslutad. Vid rast tryckte montörerna på ”Rast start”, varpå ”Taktstatus” angav 

”Rast” och blev blå. Vid slut på rast eller lunch tryckte montörerna på ”Rast slut” varpå tiden 

för rasten loggades som stopptid. 

 

När ett skift avslutades trycktes ”Skift slut” varpå alla loggade tider under skiftet för stopp och 

raster sammanställdes i en logg som sparades. Loggen innehöll enbart stopptider så orsaker till 

alla stopp behövde skrivas ner på papper och sedan föras in i en störningsdatabas manuellt. 

 

Tavlorna var till för att skapa medvetenhet bland montörerna om hur de låg till. Detta 

fungerade bra vid besökstillfället. Montörerna tog upp som en positiv aspekt med tavlorna att 

de hjälpte dem att hålla ett jämnt arbetstempo. Det var alltså taktklockan som styrde montaget.  

 

När tavlorna infördes i fabriken togs de emot negativt av montörerna då de troddes vara till för 

att övervaka arbetet. I och med att tavlorna infördes samtidigt som produktionen övergick från 

cellmontage till taktat montage ledde detta även till stress. När besöket genomfördes hade det 

byggts upp en förståelse varför de hade taktad produktion. Det hade även skapats en förståelse 

att det inte var montörerna som övervakades med hjälp av takttavlor och registrerade 

stopptider. Istället förstod de att uppmärksammade stopp kan vara positiva då dessa kan leda 

till att problem kommer upp till ytan och kan lösas. Dock kan den nedräknande klockan vara 

stressande för montörerna om problem uppstår och de känner att de inte kommer bli klara i tid. 

 

Då lagledaren programmerade in skiftmål vid början av varje skift adderades de enheter som 

inte hunnits med på föregående skift till det skift som skulle påbörjas. Dock översteg målet för 

ett skift aldrig den beräknade maxkapaciteten. Detta för att inte skapa stress bland montörerna 

genom att sätta upp orimliga mål. 

 

De tjänstemän som intervjuades under studiebesöket var noga med att påpeka hur viktigt det 

var att lägga tid på människan och dess reaktioner. De ansåg att det var viktigt att förklara 

varför tavlorna införs och lyfta fram att stopp är bra då de för upp problem till ytan. Att 

utveckla systemet på egen hand var en stor fördel då det blev mer flexibelt och kan uppdateras 

kontinuerligt efter behov.  

 

Något de saknade på Volvo CE som de själva påpekade skulle förbättra deras tavlor var att på 

något sätt visualisera vilken order som befinner sig på respektive plats i produktionslinan. 

Genom att göra detta skulle de få ännu bättre inblick i det aktuella produktionsläget. 

 

4.2.3.1 Slutsatser Volvo CE i Eskilstuna 

De slutsatser som drogs efter besöket på Volvo CE är att tavlorna var enkla, tydliga och 

skapade en medvetenhet om det aktuella taktläget. En positiv aspekt med tavlorna är att de är 

väldigt flexibla och att målet programmeras in manuellt efter aktuellt skiftmål på varje skift. 

Dessutom är det väldigt positivt att målen som programmeras in aldrig överstiger 

produktionslinans maxkapacitet utan hela tiden är realistiska. Genom att lägga maxkapaciteten 

som övre gräns för målen riskeras det inte att skapa stress bland montörerna samt att de vet att 

målen kan uppfyllas.  
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En negativ aspekt med de tavlor Volvo CE hade är att de uppdateras manuellt med en knapp. 

Detta gör att det kan bli fel om någon glömmer bort att uppdatera tavlan eller råkar trycka fel. 

En annan negativ aspekt är att felorsaksrapporteringen skedde manuellt på papper även om 

tiderna registrerades per automatik i systemet. Detta skulle kunna lösas genom att koppla 

samman ett felrapporteringssystem med takttavlan. Dessutom gör det arbetssätt som finns på 

Volvo CE idag att stopp inom den angivna takttiden inte registreras utan arbetas runt. Detta 

leder till att problemen inte kommer upp till ytan som de borde utan förblir dolda och riskerar 

att återkomma om och om igen. Att inte avbryta takter för rast eller lunch innebär att företaget 

har byggt in kvalitén i arbetet. Genom att ha flexibla raster minskar risken för fel då montören 

inte behöver avbryta sitt arbete mitt i en takt utan kan slutföra alla moment. Detta gör att inga 

arbetsmoment riskerar att glömmas bort när montören återupptar arbetet.  

 

Den sista slutsatsen från Volvo CE är att det fungerar bra att använda sig ett dragande 

kanbansystem vid hantering av ingående material till produktionslinan. Detta innebär att 

exempelvis förmontage inte behöver visualiseras på tavlorna så länge det finns fasta platser 

som fylls upp kontinuerligt. 

4.2.4 Cargotec i Hudiksvall 

Cargotecs fabrik som besöktes tillverkade lastbilskranar. De kranar som tillverkades i fabriken 

var anpassade efter kundorder. De utgick från en grundutformning av kranarna som sedan 

anpassades efter kundernas önskemål. Alla kranar som tillverkades i fabriken gick först genom 

ett enstycksflöde, vilket sedan delades upp i fem olika flöden beroende på vilken typ av kran 

som tillverkades. På grund av de stora variationerna hos de olika kranmodellerna varierade den 

totala genomloppstiden i fabriken mellan 7-40 timmar för en kran. 

 

Produktionen styrdes med vad de kallade körlistan. Körlistan var en del av ett egenutvecklat 

system som innehöll ordersekvenser, stycklistor, ritningar och störningsrapporter. Körlistan var 

en sammanställd lista över alla kundordrar. Alla som hade tillgång till listan kunde se aktuell 

produktionsstatus för varje kundorder som skulle börja produceras eller hade börjat 

producerats.  

 

Enstycksflödet var uppdelat i olika delflöden: plockning för målning, målning, fot/gods och 

slingan. Dessa illustreras till vänster i figur 25. Mellan varje delflöde fanns en buffert, vilken 

illustreras av de röda trianglarna i figuren. Efter varje avslutat delflöde skedde en 

avrapportering mot körlistan. Efter enstycksflödet delades flödet upp i fem olika flöden 

beroende på produkttyp, vilket illustreras på figurens högra sida. Till varje delflöde hörde ett 

antal förmontagestationer. Dessa försåg delflödena med material från sidorna genom ett just-in-

time-system. Även förmontagen tillverkades med en viss buffert.  
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Ett av delflödena som studerades under studiebesöket var Flöde 3 där de producerade 

lastbilskranar av större modell. Detta flöde producerade vid besökstillfället tretton enheter per 

dag, uppdelat på två skift. Under varje skift arbetade två montörer. På grund av den stora 

produktvariationen var Flöde 3 uppdelat i flytande takter med en genomsnittlig takttid på 45 

minuter. Flöde 3 samt alla andra delflöden hade egna takttavlor som visade aktuell 

produktionsstatus. Samma sak gällde de olika förmontagestationerna i fabriken. Takttavlorna 

för de olika delflödena var alla utformade på samma sätt, medan tavlorna för 

förmontagestationerna skilde sig något från de övriga, se bilaga 6, fråga 18. Figur 26 visar hur 

tavlorna för delflödena såg ut. De exempel figuren visar är tagna från provstationen i Flöde 2. 

 

I övre vänstra hörnet räknades den återstående takttiden ner. Detta var en genomsnittlig takttid. 

Under den fanns en ruta som visade aktuell aktivitet. Pågående produktion utan störningar 

visades i grön ruta. Schemalagda stopp såsom rast, lunch, 5S och daglig styrning visades i gul 

ruta.  

 

Om ett oplanerat stopp inträffade blev rutan röd och visade ordet stopp, varpå stopptiden under 

rutan började räkna upp. Denna funktion användes dock inte vid besöket. I nedre vänstra hörnet 

visade tavlan vilket delflöde den tillhörde. Tiden i nedre högra hörnet var det aktuella 

klockslaget. 

 

Rutan uppe till höger visade aktuell produktionsstatus. Här syntes hur många enheter som var 

planerade att producera för dagen, hur många de borde ha tillverkat dittills samt hur många 

enheter som faktiskt var producerade. Dessutom visade Diff-rutan hur de låg till i förhållande 

till plan. Om produktionen låg efter planeringen blev Diff-rutan röd.  

 

Figur 25 – Sammanställningstavla Cargotec 
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Alla tavlor som fanns i fabriken var 

sammankopplade med körlistan. Dessa 

uppdaterades manuellt genom att montörer 

och provare verifierade i körlistan när en 

produktionsorder gått genom ett helt 

delflöde.  

 

Anledningen till att tavlorna och körlistan 

infördes var för att företaget ville ha ett 

enkelt och visuellt system som gav dem 

kontroll över produktionen och visade en 

helhetsbild av denna. Hela systemet bakom 

körlistan och takttavlorna var egenutvecklat 

och de tavlor som användes i produktionen 

var vanliga TV-skärmar. Ändringar i 

systemet genomfördes vid besökstillfället 

av inhyrda konsulter då kunskapen som 

krävdes för att göra detta inte längre fanns 

inom företaget. Exempel på parametrar som 

kan behöva ändras är takttider om 

beläggningen skulle öka eller minska.  

 

De förändringar som skett hos företaget 

sedan de införde körlistan med tillhörande 

takttavlor var att medvetenheten hos 

montörerna ökat gällande det aktuella 

produktionsläget. Detta har i sin tur lett till 

ökad effektivitet i produktionen, både sett 

till det egna delflödet men också till 

produktionen i hela fabriken. Alla arbetade 

strikt efter körlistan vilket gjorde att 

produktionen blivit utjämnad och alla 

visste precis vad de skulle göra samtidigt 

som överproduktionen minskat. Kvalitén 

hade förbättrats och arbetsskadorna hade 

minskat som en följd av den minskade 

överproduktionen.  

 

Montörerna tog emot takttavlorna och körlistan positivt redan från början. Detta enligt både 

montörer och tjänstemän som intervjuades under studiebesöket. Detta berodde enligt dem på att 

de under en längre tid hade arbetat med förbättringsarbete inom fabriken och att införande av 

nya system inte var något nytt. De visste att förändringarna dittills lett till att arbetet blivit 

effektivare vilket gjorde att de kunde producera mer utan att behöva stressa mer. Några 

negativa aspekter som framkom från montörernas sida angående tavlorna var att den 

genomsnittliga takttiden som räknade ner på varje tavla kunde vara missvisande då 

arbetsinnehållet skilde sig mycket mellan olika produkttyper. Detta kunde i vissa fall göra att 

tiden blev ett stressmoment om den skilde sig allt för mycket mot verkligenheten och inte gick 

att hålla. Sedan ansåg de att det hade varit bättre om de kunnat se hela flödet och inte bara det 

egna delflödets resultat på tavlan. Detta skulle enkelt kunna ha lösts genom att sätta upp en 

Figur 26 – Varianter av produktionstavla Cargotec 
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skärm till bredvid den befintliga tavlan som visade sammanställningsbilden av hela flödet, se 

figur 25. 

 

4.2.4.1 Slutsats – Cargotec i Hudiksvall 

De slutsatser examensarbetarna kom fram till vid studiebesöket på Cargotec är att deras 

takttavlor var tydliga, enkla och visuella. De gav en snabb överblick av det aktuella 

produktionsläget även för de som inte är insatta i produktionen, både sett till resultat och till 

pågående aktiviteter på produktionslinan.  

 

Ytterligare fördelar med takttavlorna var att de har lett till ökad effektivitet och kvalitet då alla 

är medvetna om hur fort de behöver arbeta och vet precis vad de ska göra då de arbetar strikt 

efter körlistan. Utöver dessa fördelar är det också en stor fördel att kunna se en 

sammanställning av hela produktionsflödet utifrån körlistan för att få en klar och tydlig 

helhetsbild. 

 

Negativa aspekter med företagets takttavlor är att de inte var flexibla. Företaget kunde inte 

ändra några parametrar själva utan att behöva kontakta en extern konsult. Systemet skulle vara 

betydligt mer flexibelt om företaget själva kunde uppdatera tavlorna efter en mer kortsiktig 

planering. Detta speciellt om oväntade produktionsändringar skulle ske.  

 

En annan nackdel är att tavlorna inte visade ackumulerat släp. Detta gör att montörerna enbart 

ser om de ligger efter med exempelvis två enheter idag, utan att ha en aning om hur många 

enheter de totalt ligger efter med. Skulle montörerna ha bättre uppfattning om detta skulle de 

enklare kunna veta om de kommer behöva arbeta övertid för att komma ifatt. 

 

Att takttiden som visades på tavlorna var genomsnittlig och därmed kan vara missvisande är en 

nackdel. Detta kan leda till onödig stress om till exempel en produkt tar längre tid att montera 

än den genomsnittliga takttiden. Om montörerna hela tiden strävar efter att hålla tiderna 

samtidigt som det är omöjligt kommer detta att bli otroligt stressande. 

4.2.5 Scania i Södertälje 

Linan som besöktes tillhörde Chassiproduktionen på Scania i Södertälje. Där tillverkades 

kundanpassade lastbilar. Produktionen var ett sekvensstyrt flöde, vilket innebar att 

huvudkomponenterna till lastbilarna kom in till flödet i rätt ordningsföljd. Alla lastbilar som 

tillverkades var olika och anpassade efter kundens önskemål. Rätt komponenter såsom motor, 

växellåda, hytt och däck samt andra komponenter mötte rätt lastbil på rätt plats i flödet.  

 

Flödet var uppdelat i sju olika lineavsnitt: ram, elkablage, pneumatiska rör, axlar, motor, hytt 

och däck, vilket figur 27 visar. Lineavsnitten var i sin tur uppdelade i produktionsledarområden 

där varje område bestod av ett antal förbättringsgrupper som sträckte sig över två till tre 

arbetsstationer. Varje arbetsstation hade en fast takttid på tio minuter och detta gällde genom 

hela flödet. Produktionsmålet var 40 lastbilar per dag och genomloppstiden för en lastbil 

genom hela flödet var ungefär en arbetsdag. 

 

Produkterna rörde sig med en konstant hastighet genom flödet vilket gjorde att allt arbete 

utfördes medan produkten var i rörelse. Hastigheten motsvarade takttiden vilket gjorde att det 

tog exakt en takt för produkten att passera en arbetsstation. Enbart på ett fåtal arbetsstationer i 

produktionslinan stod produkten still under arbetet. Detta var när kritiska moment utfördes, 

exempelvis då axlar och motor monterades. Anledningen till att produkterna stod stilla vid 
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dessa arbetsstationer var kvalitetsbunden. Vissa delar av montaget på arbetsstationerna krävde 

extrem precision och skulle inte kunna utföras om produkten var i rörelse. 

 

Mellan vissa kritiska lineavsnitt fanns det fasta buffertplatser som rymde mellan två till tre 

produkter. Dessa visas som trianglar i figur 27. Bufferten fanns för att fånga upp störningar så 

att inte hela produktionen stannade. Exempelvis kunde det vara så att lineavsnittet elkablage 

fick problem och det avsnittet stannade. Då kunde resterande produktion använda sig av 

bufferten och fortsätta producera ett par takter till och ställa produkterna i buffert under tiden 

som problemet löses. På så vis fanns det en marginal på några få takter att lösa problem innan 

hela produktionslinan påverkades. Detta innebar att buffertplatserna inte konstant var fyllda 

utan hela tiden andades mellan tom buffert och full buffert. Ett undantag från detta var 

buffertarna före och efter lineavsnittet ram. De var större eftersom plockning i inbufferten var 

en del av processen och utbufferten skulle leverera till fler kunder än enbart lastbilsline. 

Lineavsnittet ram byggde ramar till lastbilsline, labb, prototypmontering, reservdelshanteringen 

samt målning. 

 

På chassiproduktionen arbetade det cirka 830 personer varav cirka 200 personer på lastbilsline. 

Övriga arbetade med bland annat logistik, bussline, teknikfunktioner och övriga stödfunktioner. 

För att kunna hantera de olika produktvariationerna fanns det vid varje lineavsnitt stödpersoner 

med blå västar vars roll var att rycka in och stödja montaget på produkter som med normal 

bemanning skulle överskrida takttiden. Det fanns även en teamledare med orange tröja som 

fungerade som andon och hjälpte till när störningar uppstod för att lösa dessa inom utsatt 

takttid.  

 

För att visualisera det aktuella produktionsläget i 

flödet använde sig företaget av tre olika typer av 

elektroniska produktionstavlor. Den första 

varianten av tavlor var också den enklaste. Dessa 

tavlor visade enbart en klocka som räknade ner 

den återstående takttiden.  

 

Den andra typen av tavlor som fanns var så 

kallade andontavlor. Dessa var utformade enligt 

figur 28.  

 

Ram 

Pneumatiska rör Axlar 

Motor Hytt Däck Elkablage 

= Buffert 

Position 

Område 

Antal färdigproducerade enheter 

Andon 7:1 

Antal 7 

Återstående 
 takttid 

08:16 

Figur 27 – Layout lastbilsline Scania 

Figur 28 – Andontavla Scania 
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Överst på tavlan räknade den återstående takttiden ner. Då en arbetsstation kallade på andon 

genom en knapptryckning visade tavlan vilket område samt vilken position som behöver 

assistans. Om flera arbetsstationer kallat på hjälp växlade tavlan mellan dessa. Som 

komplement till tavlan tändes även en lampa på den station som kallat på hjälp. Nederst på 

tavlan syntes antalet enheter som producerats för dagen. 

 

Den tredje tavlan visade produktionsstatusen för 

hela linan. Tavlan hade tre olika utseenden vilka 

den skiftade mellan. Figur 29 visar de tre 

variationerna av tavlan. Som figuren visar var det 

bara den nedre raden som varierades medan den 

övre raden var konstant.  

 

Första varianten av tavlan visade ett Ärvärde, ett 

Börvärde och ett Taktvärde. Ärvärdet visade hur 

många produkter som lämnat produktionslinan 

totalt under dagen. Börvärdet visade hur många 

produkter som borde ha lämnat produktionslinan 

dittills under dagen för att kunna uppnå dagens 

produktionsmål. Taktvärdet visade hur många 

produkter som skulle produceras totalt under 

dagen, alltså dagens produktionsmål.  

 

Den andra varianten visade ett mätetal kallat Direkt flöde. Detta var ett kvalitetsmått som 

visade hur stor procent av de lastbilar som producerats som hade lämnat produktionslinan utan 

fel. När lastbilarna lämnade produktionslinan skulle de vara helt felfria och redo att levereras 

till kund. Detta innebar att de hade gått i ett direkt flöde genom hela produktionslinan och inte 

behövde justeras efter att de gått igenom produktionslinan.  

 

Den tredje varianten visade hur många lastbilar hela produktionslinan låg efter med mot plan. 

Detta kallades Total diff. När värdet i detta fält kom upp i ett visst förutbestämt antal, 

exempelvis -10, hade montörerna ett avtal som sa att Total diff. skulle arbetas in genom 

beordrad övertid som inföll på en förutbestämd dag. I och med detta avtal visste samtliga 

montörer vad som gällde då det var viktigt att alla montörer arbetade övertid samtidigt för att 

flödet skulle fungera. Om allt gick felfritt under en dag var arbetet planerat så att montörerna 

skulle ha uppnått dagens mål en halvtimme innan arbetsdagen slutade. Denna tid kunde sedan 

användas till att arbeta in Total diff. innan den blev så stor att övertid beordrades. Hade de 

ingen Total diff. att arbeta in lades denna tid på förbättringsarbete. Hamnade montaget efter 

under dagen utlöstes automatiskt övertid på tolv minuter till att arbeta ikapp. Även detta hade 

Scania avtal för. 

 

De tavlor som visualiserade produktionsstatusen uppdaterades automatiskt i realtid. När en 

produkt lämnade fabriken uppdaterades Ärvärdet med en enhet. Börvärdet uppdaterades 

automatiskt kopplat till takttiden. Varje gång en takt avslutades skulle det enligt plan vara en 

produkt som lämnade fabriken. Taktvärdet var konstant i och med att detta baserades på 

produktionsplanen och uppdateras inte så länge inga stora volymförändringar skedde i fabriken. 

Stora volymförändringar krävde ombalansering av hela produktionslinan då denna var 

anpassad för just den plan som fanns vid besökstillfället. Mindre volymförändringar i planen 

justerades inte på tavlan alls utan löstes genom övertidsarbete i produktionen.  

Är Bör Takt 

10 10 40 

Är Bör Takt 

Dir. fl: 80% 

Är Bör Takt 

Total diff: -2 

Figur 29 – Tavla med produktionsstatus Scania 
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Företaget hade 20 till 30 produktionstavlor som visualiserade produktionsstatusen, utspridda i 

anslutning till de olika lineavsnitten. Som ett extra stöd för produktionen var tavlorna också 

kopplade till ett ljudsystem. Vid planerade produktionsstopp såsom raster och lunch ljöd en 

signal och taktklockorna stannade. När det var dags att börja arbeta igen ljöd signalen och 

taktklockorna började åter räkna ner. Anledningen till detta var att alla behövde arbeta 

samtidigt för att flödet skulle fungera.  

 

För att ge en extra tydlig visuell bild över den aktuella produktionsstatusen även för de som 

inte arbetar i produktion hade även ledningsgruppen samma tavlor inne hos sig. Detta för att de 

i realtid ska kunna följa hur det gick för produktionen även om de inte hade möjlighet att gå ut i 

själva fabriken.  

 

Tavlorna på Scania var enkla och tydliga vilket skapade nytta för montörerna. De var till stöd 

för problemlösning och underlättade snabbt beslutsfattande. Tidigare innehöll tavlorna för 

mycket information vilket gjorde tavlorna mer otydliga. Den överflödiga informationen var vid 

besöket bortarbetad. När tavlorna först infördes togs de emot negativt av montörerna. Detta 

berodde främst på att montörerna trodde att tavlorna var till för att övervaka deras arbete och 

att de skulle behöva arbeta fortare, vilket i sin tur ledde till stress. Efter någon månad hade 

montörerna vant sig vid tavlorna och de insåg att balanseringen av arbetsinnehållet och 

takttiden var sammankopplad. Den utsatta takttiden var tillräcklig för att hinna genomföra allt 

det arbete som ingick i varje arbetsstation och de kunde alltid kalla på hjälp vid problem.  

 

Ytterligare ett komplement till tavlorna var att företaget hade checkpunkter i sina 

montageinstruktioner som tydligt visade hur långt montörerna skulle ha kommit i montaget vid 

angivna tider. Detta gjorde att de enkelt kunde stämma av mot taktklockan för att se hur de låg 

till och kalla på hjälp vid behov. Vid besökstillfället kom det fram att montörerna blev mer 

stressade om tavlorna inte fungerade i och med att de då inte kunde stämma av hur de låg till. 

Detta ledde till att montörerna riskerade att arbeta för fort vilket gjorde att de byggde upp en 

buffert samt att arbetet blev ostrukturerat.  

 

En förbättring som togs upp vid besöket var att som komplement till den nedräknande 

taktklockan ha en stapel som indikerar hur mycket tid som återstår av takten. Stapeln skulle då 

minska i takt med att tiden minskar. Den skulle dessutom kunna vara färgad för att ännu 

tydligare indikera hur mycket tid som återstår. Exempelvis kunde stapeln vara grön från början 

av takten för att sedan bli gul när 50 procent av takttiden återstår. När det är 30 procent kvar av 

takttiden skulle stapeln bli röd. På det här sättet skulle det räcka för montörerna att kasta en 

snabb blick på stapeln för att få en indikation om hur de låg till tidsmässigt.  

 

Något Scania arbetade mycket med var standardiserade arbetssätt. Vid besöket påtalades flera 

gånger hur pass viktigt detta var vid arbete i taktad produktion. Varje arbetsmoment måste vara 

standardiserat till ett standardelement som är tidssatt. Utifrån dessa kan produktionen 

balanseras mer exakt när den delas upp i takter. Detta innebär att om standardelementen ändras 

påverkas både takter och balansering. Som stöd till den taktade produktionen bör även en 

andonfunktion finnas som kan rycka in vid oväntade störningar. 

 

På andontavlorna vore det bra att ha med hur lång tid störningen pågått från det att montörerna 

signalerat på andon. Dessutom vore det bra om det på något vis gick att se vilken station som är 

mest kritisk om det uppstår problem på flera stationer. Sedan vore någon form av färgkodning 

för olika typer av problem bra så att problemtyper kan indikeras direkt. Då skulle rätt person 
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för att lösa problemet kunna komma istället för ett helt team. En nackdel med detta vore dock 

om montörerna kallade på fel person. 

 

Ett problem med andonfunktionen Scania hade var att om den person som var andon fanns i 

närheten hände det att montörerna kontaktade denne muntligt istället för att trycka på knappen. 

Detta gjorde att störningstiden inte loggades och att störningen därmed inte kunde följas upp.  

 

4.2.5.1 Slutsats – Scania i Södertälje 

De slutsatser som drogs utifrån den information som framkom under studiebesöket är att det är 

väldigt viktig att vara tydlig gentemot de anställda vad syftet med produktionstavlorna är innan 

de införs på en arbetsplats. Detta för att undvika så mycket negativitet som möjligt. Tavlorna 

ska vara till stöd för produktionen och inte fungera som ett övervakningssystem.  

 

Nyckeln till att lyckas med taktad produktion är att ha ett standardiserat arbetssätt. Detta för att 

kunna balansera arbetsinnehållet på de olika arbetsstationerna efter takttiden. Varje 

arbetsstation ska alltid ta lika lång tid att göra som den utsatta takttiden. Vet alla att de genom 

att arbeta standardiserat kommer hinna med takttiden uppstår mindre stress även om ett 

visualiserat produktionsresultat och en taktklocka ständigt påminner montörerna hur de ligger 

till.  

 

Ett annat stöd för montörerna är att ha checkpunkter i montageinstruktionerna. Detta för att 

med hjälp av takttiden kunna stämma av hur de ligger till och tillkalla hjälp om de inser att de 

inte kommer kunna slutföra arbetet i tid. För att göra detta ännu tydligare skulle den återstående 

takttiden kunna visualiseras av en stapel. Den kan bli lägre i takt med att takttiden minskar. 

Den kan dessutom ändra färg som återkopplas mot checkpunkterna i montageinstruktionerna så 

att montörerna direkt får en statusuppdatering om hur de ligger till. 

 

Det är viktigt att tavlorna är enkla och tydliga för att vara till stöd för snabbt beslutsfattande. 

För mycket information kommer enbart bli rörigt och inte skapa någon nytta för produktionen. 

En annan form av tydlighet som är effektiv för hjälpa montörerna att hålla arbetstiderna är 

ljudsignalen vid planerade stopp. Denna gör så att alla vet när arbetet slutar och när det upptas 

igen. Genom att använda sig av en stödperson som enbart hjälper till på produkter som 

vanligtvis inte skulle gå att montera inom den utsatta takttiden vid normal bemanning kan fasta 

takter införas även vid en bred produktvariation. Det går då att bygga många olika produkter i 

samma produktionslina utan att behöva ha flytande takter med buffert mellan varje takt. Detta 

fungerar dock enbart om arbetssättet är standardiserat och arbetsinnehållet i takterna jämnt 

balanserat efter takttiden.  

 

En fördel med Scanias andontavlor är att den person som tillkallas alltid kan se på tavlorna var 

det uppstått problem och samtidigt se på vilken arbetsstation andonlampan lyser. På det här 

sättet sparas tid genom att montören inte behöver söka upp andonpersonen utan bara behöver 

trycka på en knapp och invänta assistans.  

 

Även om det skett förändringar på Scanias produktionstavlor så har alltid Är-, Bör-, samt 

Taktvärdena funnits med. Detta är en klar indikation på att dessa värden är till nytta för 

produktionen i och med att de aldrig sållats bort.  

 

Det som var negativt med Scanias andontavlor var att de saknade en visualiserad störningstid. 

Deras tavlor skulle kunna förbättras med en visualiserad störningstid och en indikation om vid 

vilken station problemet var mest kritiskt om problem på flera stationer skulle uppstå. 
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4.3 Intervjuer  

Här presenteras en sammanställning av de svar som valts ut ifrån de intervjuer som genomförts 

internt på företaget. Samtliga intervjuer som genomförts finns att läsa i bilaga 9. Intervjusvaren 

finns också sammanställda i tabellform, se bilaga 10. Där syns det hur många som delat samma 

svar samt vilka svarsalternativ som valts bort inför denna analys. Examensarbetarna har valt att 

använda en enkel urvalsmetod där alla svar som upprepats minst tre gånger vid intervjuerna tas 

med till slutsatsen. Detta urval baseras på metoden att leta efter mönster i svar vid intervjuer 

med öppna frågor (Bell, 2006). Resterande svar som kommit upp under intervjuerna kommer 

att ses över och vissa av dessa kommer också väljas ut om de kan vara till nytta för det fortsatta 

arbetet (Bell, 2006). De svar som gått igenom urvalet kommer här att presenteras. 

Examensarbetarna har valt att argumentera varför de svar som inte upprepats minst tre gånger 

ändå gått igenom urvalet. De svar som inte gått igenom urvalet kommer att presenteras med 

motiveringar varför de valts bort. 

4.3.1 Sammanfattning av intervjusvar från tjänstemän på Bombardier 

Transportation 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Modullinan?  

De svar som tas vidare till nästa fas genom den valda urvalsmetoden är följande: 

 

 Plan-, Är-, och Börvärde 

 Planen på tavlan baseras på dagsmål 

 Takttid på översiktstavlan 

 Taktklocka på varje takt som stoppas vid problem 

 Tavlan visar planerade stopp varpå klockan stannar 

 Digitalisera produktionskorten för att visualisera flödet 

 Brister och störningar visas på översiktstavlan 

 Status för varje takt på översiktstavlan 

 Ackumulerat släp 

 

Utöver de svar som valdes ut genom att följa den valda urvalsmetoden har följande svar också 

valts ut att tas med till nästa fas: 

 

 Störningsrapportering där störningsrapporteringar loggas efter stopp. 

Examensarbetarna har valt att ta med detta svar då de efter kartläggningen av de två 

produktionslinorna examensarbetet riktas mot insett att störningsrapporteringen idag 

innebär en hel del pappersarbete. Dels måste montörerna hålla koll på hur lång tid varje 

störning tar och dels måste de hålla koll på alla papper där störningsrapporterna skrivs. 

Sedan krävs administrativt arbete genom att någon måste sammanställa alla 

störningsrapporter manuellt genom att föra över informationen från papper till dator. 

Detta sett ur ett Leanperspektiv leder till extremt mycket slöseri, muda, vilket skulle 

kunna elimineras om detta fanns inbakat i systemet bakom produktionstavlorna. 

 

 Cykeltiden anpassas efter produkttyp, ex genom skanning. I och med att 

arbetsinnehållet på varje takt för de olika produktvarianterna skiljer sig och företaget 

använder sig av flytande takter skulle en klocka med en genomsnittlig takttid vara 

missvisande. Skulle cykeltiden för precis rätt produktvariant användas skulle detta ge en 
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tydligare indikation för hur montörerna ligger till i förhållande till den återstående 

cykeltiden. Om en montör exempelvis arbetar med en produktvariant vars cykeltid är 

längre än den genomsnittliga takttiden är risken stor att en klocka som visar att 

montören ligger efter i arbetet skulle leda till stress med följd att kvalitén blir lidande. 

Detta trots att montören i verkligheten håller cykeltiden för just den produktvariant 

denne arbetar med. Om den riktiga cykeltiden är kortare än den genomsnittliga takttiden 

som visas kan detta leda till att mycket tid går bort i form av slöseri då montören jobbar 

mindre effektivt eftersom det finns mycket tid att tillgå.  

 

 Stopptid visas på översiktstavlan per takt. Då företaget använder sig av en andonperson 

som ska rycka in vid problem skulle en stopptid på tavlan göra så att denne lättare kan 

veta vilken takt som stått still längst och därmed har högst prioritet.  

 

 Prognos som baseras på bemanningen (optimalt om detta sker automatiskt). Visar 

tavlan en prognos för hur många produkter som bör kunna tillverkas ska detta baseras 

på den kapacitet som finns på produktionslinan i realtid. Annars är risken stor att 

orealistiska mål sätts upp vilket kan leda till stress bland montörerna. För att inte 

behöva beräkna prognosen manuellt vore det optimalt om systemet kunde räkna ut 

prognosen utifrån aktuell bemanning som då fylls i. 

 

Följande svar valdes bort: 

 

 Planen på tavlan baseras på veckomål. I och med att majoriteten ansåg att planen ska 

baseras på dagsmål valdes veckomål bort. 

 

 Smart board. Typen av tavla är för tidigt att fastställa inom examensarbetets ramar då 

det är upp till företaget själva att välja leverantörer. 

 

 Visualisera var i flödet varje produkt ska befinna sig vid veckans slut. Denna 

information blir överflödig på en enkel tavla. 

 

 Tavlan visar teknisk maxkapacitet för produktionslinan. Denna information blir 

överflödig på en enkel tavla. 

 

 Visar kommande veckas plan. Denna information finns idag på papper vilket fungerar 

bra. 

 

 Visar vilka ordrar som ska startas upp på takt 1 när dagen börjar. Överflödig 

information på en elektronisk tavla då planeringen finns tillgänglig på papper. 

 

 Mätetal i procent för kvalitetsfel, montagefel, brister. Ex TAK-värde. För mycket 

information. Finns idag tillgänglig på whiteboardtavlor.  

 

 Visualisera flaskhalsar, oklart hur det görs. Valdes bort i och med att svaret inte säger 

något om hur denna information skulle kunna utformas. 

 

 Visualisera taktinnehållet för att alla inblandade ska förstå varför cykeltiden varierar. 

Detta skulle bli för mycket information på en elektronisk produktionstavla på grund av 

antalet takter. Taktinnehållet kan visualiseras på annat sätt. 
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2. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Multiline 1? (varje takt, team, hela produktionslinan) 

 

Den valda urvalsmetoden har på denna fråga gett följande svar att ta med till nästa fas: 

 

 Plan-, Är-, och Börvärde 

 Takttid på översiktstavlan 

 Taktklocka på varje takt som stoppas vid problem 

 Digitalisera produktionskorten för att visualisera flödet 

 Status för varje takt på översiktstavlan 

 Ackumulerat släp 

 Stopptid visas på översiktstavlan per takt 

 Planen på tavlan baseras på dagsmål 

 Tavlan visar planerade stopp varpå taktklockan stannar 

 Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp 

 Planen på tavlan baseras på veckomål 

 

Utöver de svar som valdes ut genom att följa den valda urvalsmetoden har följande svar också 

valts ut att tas med till nästa fas: 

 

 Brister och störningar visas på översiktstavlan. Detta är bra att ha med för att ge en 

tydlig indikation om vilka problem produktionslinan har för tillfället så att 

produktionsledare, samordnare och montörer kan anpassa arbetet efter detta.  

 

 Andonknapp kopplad till andonruta på tavlan. En andonruta på tavlan skulle göra det 

otroligt tydligt vilken takt som har stött på problem. Det kan även visas hur länge 

problemet pågått och möjligtvis hur pass allvarligt det är. Detta underlättar för 

samordnaren som ska delegera ut arbete för andonpersonen. Om det dessutom finns en 

andonknapp vid varje takt underlättar detta för montörerna då de kan trycka på denna så 

fort de stöter på problem. Som komplement till andontavla skulle även en lampa på den 

takt där problem uppstått kunna tändas när någon trycker på andonknappen.  

 

 Cykeltiden anpassas efter produkttyp, ex genom skanning. Se argument för samma svar 

under fråga 1. 

 

 Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till 

tidsmässigt. Skulle det finnas en återkoppling vet montörerna hela tiden hur de ligger 

till tidsmässigt. Detta underlättar då de har möjlighet att kalla på hjälp i tid. Om 

cykeltiden dessutom är anpassad efter produkttyp är det ännu enklare att få en exakt 

återkoppling för just den produkt montören arbetar med för tillfället. 

 

 Prognos baserad på bemanningen (optimalt om det sker automatiskt). Se argument för 

samma svar under fråga 1. 

 

 Information på produktionstavlan kan ses från datorer på kontoret. I och med att tavlan 

inte bara ska vara ett stöd för produktionen, utan även för personer som arbetar kring 

produktionen sparar det mycket tid om dessa kan ta till sig informationen på tavlorna 

utan att behöva gå ut på produktionslinan.  

 



64 

 Avstämningstakt i mitten av produktionslinan för att skapa puls. I och med 

teamuppdelningen på produktionslinan skulle detta vara ett effektivt sätt att hitta 

eventuella flaskhalsar om en avstämning mot tavlan skulle ske vid slutet av varje team.  

 

Följande svar valdes bort: 

 

 Smart board. Samma anledning som till samma svar på fråga ett. 

 

 Visualisera var i flödet varje produkt ska befinna sig vid veckans slut. Samma 

anledning som till samma svar på fråga ett. 

 

 Tavlan visar teknisk maxkapacitet för produktionslinan. Samma anledning som till 

samma svar på fråga ett. 

 

 Visar kommande veckas plan. Samma anledning som till samma svar på fråga ett. 

 

 Mätetal i procent för kvalitetsfel, montagefel, brister. Ex TAK-värde. Samma anledning 

som till samma svar på fråga ett. 

 

 Visualisera flaskhalsar, oklart hur det görs. Samma anledning som till samma svar på 

fråga ett. 

 

3. Hur skulle kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 kunna visualiseras?  

 
På denna fråga tas följande svar vidare: 

 

 När en strömriktare startas upp i Multiline 1 skickas en signal som styr uppstart av 

moduler 

 

 Ett kanbansystem med tydligt uppmärkta buffertplatser 

 

Inga ytterligare svar utöver de som tas vidare genom urvalsmetoden kommer att användas i och 

med att övriga svar var snarlika de svar som tas vidare från frågan. 

 

Följande svar valdes bort: 

 

 Skapa en signal som visar hur många dagars arbete Multiline 1 har om Modullinan 

stannar. Detta system skulle behöva vara extremt komplext då Modullinan levererar 

produkter till flera produktionslinor än Multiline 1. 

 

 Vet inte. Detta svar tillför ingenting. 

 

 Manuellt system i form av en whiteboardtavla. En whiteboardtavla skulle behöva vara 

placerad någonstans där den är lättillgänglig för alla produktionslinor som är 

sammankopplade med Modullinan. För att uppdatera tavlan eller se status på tavlan 

skulle samtliga behöva gå långa sträckor vilket innebär onödigt slöseri med tid. Detta 

gör att denna lösning skapar mer slöseri än värde för produktionen. 
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 Checkpunkt på Multiline 1 för att stämma av att rätt modul är uppstartad, annars måste 

detta flaggas. Som tidigare nämnt är detta alternativ snarlikt det som fördes vidare med 

hjälp av urvalsmetoden. 

 

4. Anser Ni att förmontage bör finnas med på tavlan till Multiline 1? 

I och med att fördelningen mellan ja-, och nejsvar på denna fråga är så pass jämn kommer 

svaren från båda frågorna att utvärderas.  

 

5. Om ja, hur kan det visualiseras att förmontage är sammankopplat med respektive 

takt på Multiline 1?  
 

Urvalsmetoden gav enbart ett svar att ta med från denna fråga: 

 

 På varje takt i slutmontage kan det finnas aktuell status för samtliga förmontage som 

ska monteras in på just den takten. 

 

Utöver de svar som valdes ut genom att följa den valda urvalsmetoden har följande svar också 

valts ut att tas med till nästa fas: 

 

 En skärm per förmontage där produkten skannas vid uppstart för att visa cykeltid samt 

att störningar loggas på rätt produkt. Detta skulle ge en tydlig översikt för de som 

arbetar med förmontage angående hur lång tid varje förmontage ska ta samt kunna 

redovisa för varför de inte kunnat hålla tiderna. Dessutom skulle loggning av störningar 

på rätt produkt underlätta ur kvalitetssynpunkt då eventuella fel som upptäcks senare 

skulle kunna härledas till störningar från förmontage.  

 

Följande svar valdes bort: 

 

 En egen översiktstavla för förmontage som visar plan, utleverans och status. I och med 

att arbetsinnehållet mellan olika förmontage skiljer sig så pass mycket, skulle detta bli 

svårt att utforma på ett sätt som faktiskt tillför värde. 

 

 Någon form av status bör finnas, ej för mycket information. Detta svar tillför ingen 

ytterligare information utöver de två svar som tog vidare från frågan. 

 

6. Om nej, varför inte? 

Även på denna fråga gav urvalsmetoden enbart ett svar: 

 

 Visualisera förmontage med uppmärkta hyllplatser som fungera som ett kanbansystem 

 

Utöver de svar som valdes ut genom att följa den valda urvalsmetoden har följande svar också 

valts ut att tas med till nästa fas: 

 

 Ha en andonruta på översiktstavlan till produktionslinan där problem för förmontage 

visas. Visas det att förmontage stött på problem hjälper detta samordnaren att kunna 

delegera andonpersonen eller andra resurser för att lösa detta innan problemet eskalerar.  
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 Dagens system med produktionskort fungerar bra. Om dagens system fungerar bra finns 

det ingen anledning att byta till ett elektroniskt system som skulle kosta pengar att 

införa utan att skapa mer värde för produktionen. 

 

Följande svar valdes bort: 

 

 Förmontage bör ha en egen tavla. Detta svar tillför inga argument varför förmontage 

inte ska finnas med på tavlan i och med att utformningen på tavlan ännu inte är färdig. 

 

 Integrera förmontage i slutmontage. Att integrera förmontage i slutmontage skulle 

kräva att hela monteringsupplägget skulle behöva göras om vilket resulterar i att alla 

produktionslinor i fabriken skulle behöva ombalanseras. Detta svar väljs därför bort då 

följderna av detta inte är något som skulle gynna företaget i nuläget utan större 

efterforskning. 

 

7. Vilka förväntningar har Ni på produktionen om produktionstavlor skulle införas? 

 

Här har enbart en förväntning valts bort då en ombalansering och införande av fasta takter inte 

är aktuellt för företaget. Målet är att slutförslaget ska kunna uppfylla alla de förväntningar som 

finns här i den mån det är möjligt. Förväntningarna vilka examensarbetet ämnar uppfylla är 

följande: 

 

 Enkelt kunna se hur produktionslinan ligger till mot plan 

 Utifrån statusen på tavlan direkt kunna kalla på hjälp vid behov 

 Ökad effektivitet på produktionslinan 

 Mindre administrativt arbete då tavlan sköter sig själv 

 Att tavlan följs av montörerna 

 Skapa större fokus på att hålla takttiden 

 Tavlor i kombination med störningslogg kommer leda till bättre statistik och att 

problem fångas upp 

 Arbetstider följs bättre 

 Få upp problem till ytan 

 Kunna se en sammanställning av samtliga produktionslinor i fabriken 

 Skapa medvetenhet hos montörerna vad som krävs av dem 

 Vara till stöd för att kunna sätta in extra resurser innan det är försent 

 Att utifrån tavlan kunna se status och planera produktionen 

 Öka snabba beslut på produktionslinan 

 Att tavlan blir ett hjälpmedel för att kunna arbeta ikapp eventuella släp i 

produktionslinan 

 Att tavlan uppdateras kontinuerligt för att det inte ska skapas orimliga mål 

 Skapa en förståelse för varför tavlorna ska användas 

 Att kanbanrutorna börja användas som det är tänkt och att montörerna inte arbetar 

igen tappad tid där 

 

Följande förväntningar valdes bort: 

 

 I samband med införandet av tavlorna balansera om takterna till fasta takter. I och med 

att det inte finns några planer på att gå ifrån konceptet med flytande takter hos företaget 

kommer denna förväntning inte att uppfyllas. 
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8. Vilken avdelning bör äga ansvaret för tavlan? 

Rutiner bakom hur tavlorna ska användas kommer att upprättas när tavlorna implementeras på 

företaget. Ansvaret kan därför inte fördelas förrän kunskap finns om hur tavlorna kommer att 

utformas i slutänden. Dessutom ligger det inte inom ramen för examensarbetet att bestämma 

någon ansvarsfördelning för tavlorna då detta är upp till företaget. Däremot kommer de åsikter 

som framkommit i frågan att föras vidare till företaget. Större delen av de som intervjuades 

ansåg att ansvaret för tavlorna bör ligga på produktionsteknik tillsammans med 

produktionsledaren för varje produktionslina. 

 

9. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, typ av tavlor? Negativt? Positivt? 

 

Vid utformningen av slutförslaget kommer dessa aspekter att tas i hänseende. Detta för att ta 

lärdom av tidigare erfarenheter och vara medvetna om eventuella negativa aspekter för att 

kunna hantera dessa.  

 

Positiva: 

 

 Klar översikt över statusen på produktionslinan 

 Klar överblick av hur lång tid det var kvar födde en tävlingsanda hos montörerna 

 Egenutvecklat system som var extremt flexibelt och lätt att anpassa efter företagets 

behov 

 En väl sammansvetsad grupp som arbetar för företagets bästa bör ta emot införandet 

bra 

 Resultat som uppdateras automatiskt 

 Bra med ett stort fokus på kvalitet 

 Enkla och tydliga tavlor med standardiserade färger och symboler 

 Tavlorna uppfattades positivt då de gav en bra överblick av produktionsläget 

 Tydlig överblick av produktionsläget 

 Enkel och tydlig 

 Visuell och enkel att förstå 

 Enkel att hantera vid störningar 

 Klar helhetsbild av hela flödet 

 Utgjorde inget stressmoment då det inte visades någon nedräknande klocka 

 Bra med översiktsbild av hela fabriken 

 

Negativa: 

 

 Mottogs dåligt vid övergång från cellmontage till taktat montage 

 Nedräknande klocka uppfattas som mycket stressigt 

 Uppfattades som stort stressmoment 

 Problem att visualisera förmontage 

 

10. Övriga tankar och förslag 

Urvalsmetoden har på denna fråga gett följande övriga tankar och åsikter: 

 

 Störningar skulle kunna visualiseras på tavlan 
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 Enkla och användarvänliga tavlor 

 

Av alla de övriga tankar och förslag som framkom under intervjuerna var vissa inte till stöd för 

den här delen av arbetet och har därför sållats bort. Utöver de som förts vidare genom 

urvalsmetoden har följande tankar och förslag valts att ta med från denna fråga: 

 

 Skapa medvetenhet. Om tavlorna inte skapar en medveten för de som tittar på dem finns 

det ingen anledning att ha tavlorna alls. 

 

 Viktigt med störningslogg på varje takt. Det är viktigt att kunna logga samtliga 

störningar på varje takt för att kunna följa upp dessa.  

 

 Viktigt med ett klart syfte för att få montörerna positivt inställda och involverade för att 

undvika motstånd. Om det inte finns ett klart syfte med tavlorna blir de bara någonting 

som köps in men som inte kommer att användas. Genom att involvera montörerna är 

målet att tavlorna ska bli till ett stöd i deras dagliga arbete. 

 

 En knapp på varje takt ska signalera problem. Se svar på fråga två angående 

andonknapp. 

 

 Viktigt att få fram problem i tid för att kunna sätta in åtgärder. Om problem kommer 

fram för sent så att åtgärder inte kan sättas in finns en överhängande risk att de 

upprepas.  

 

 Tidrapporteringssystem skulle kunna sammanlänkas med takttavlan. För att minska det 

administrativa arbete som idag krävs för att manuellt rapportera in alla montagetider 

skulle detta kunna ske elektroniskt. Dessutom är ett elektroniskt system mer tillförlitligt 

då alla tider registreras direkt och inte förs in i efterhand. Sammanlänkat med tavlan 

skulle tidrapporteringssystemet också kunna ge rätt cykeltider på rätt produkter. 

  

 Störningsrapportering ej nödvändig på tavlan, kan inkluderas i andra system senare. 

Precis som påståendet säger skulle detta kunna vara i ett separat system som införs 

senare om fokus för tavlorna ligger på takttider och takttidsuppföljning. 

 

 Verifiering med skanning för TQC. Genom att verifiera med skanning att TQC är 

genomförd på varje produkt kan detta lättare följas upp i systemet vilket leder till att 

kvalitetssäkringen blir bättre. 

 

 Viktigt med översiktstavla samt takttavla per takt. För att ge montörerna en bra 

överblick av hur de ligger till på just den takt de befinner sig på är det viktigt att ha en 

enskild takttavla på varje takt. Dessa kan visa aktuell cykeltid och annat som är till nytta 

för montören. Sedan är det viktigt med en översiktstavla för hela produktionslinan så att 

alla har möjlighet att se den totala produktionsstatusen. 

 

 Viktigast att ha en översiktstavla som visar output från produktionslinan. Sett till alla 

intervjuer som genomförts har detta varit den information som flest personer velat ha 

med på tavlan. 
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 Digitalisera produktionskorten. De produktionskort som idag används för att visa var 

varje produkt befinner sig i flödet måste flyttas manuellt. Det skulle minska arbetet 

mycket om dessa var digitala och flyttades automatiskt. Detta skulle innebära att ingen 

behövde gå fram till tavlan där korten sitter och flytta dessa varje gång de avslutat en 

takt.  

 

 Koppling mellan produktionstavla och datorer. Alla personer som behöver se tavlan 

skulle kunna göra detta via datorer utan att behöva lägga tid på att gå ut till 

produktionslinan.  

 

 Bestämma rutiner för vad som gäller om produktionen ligger efter. Det är viktigt att 

alla i produktionen vet vad som gäller beroende på vad tavlan visar. Detta för att inga 

meningsskiljaktigheter ska uppstå vid exempelvis övertid. Detta gör det lättare att 

planera produktionen så att alla som behöver arbetar samtidigt. 

 

 Viktigt att programvaran bakom tavlorna är flexibel och lätt att anpassa. I och med att 

det sker ständiga förändringar i produktionen är det viktigt att tavlorna är flexibla så att 

de hela tiden kan hållas uppdaterade. Skulle informationen på tavlorna inte vara aktuell 

försvinner syftet med tavlorna. 

 

 Viktigt att tillsammans bestämma hur tiderna för arbetsdagen ser ut, alltså när klockan 

ska räkna. Detta för att tavlan ska vara synkroniserad med produktionens arbetstider. I 

och med att det är flextid på företaget är det viktigt att alla på en produktionslina 

tillsammans kommer överens om när klockan som styr tavlan ska börja räkna på 

morgonen. 

 

 Om takttiden ska visas bör det vara den genomsnittliga takttiden då vi har flytande 

takter. Detta för att kunna ge en antydan till de som arbetar i produktionen hur de ligger 

till. Även om cykeltiderna varierar från produkt till produkt är alla produktvarianter 

balanserade för att ligga i närheten av den genomsnittliga takttiden. 

 

 Sammanställningstavla för hela fabriken. Detta skulle vara bra för att ge en överskådlig 

bild av produktionen och för att kunna jämföra samtliga produktionslinor i fabriken. 

 

 Färgkodning kan vara ett bra hjälpmedel vid visualisering. Kan användas för att skapa 

extra tydlighet för de som ska använda tavlan som ett hjälpmedel. 

 

 Tavlan ska synas ordentligt för alla som använder den. Detta måste speciellt tas i 

hänsyn på de produktionslinor som är utspridda över en stor yta, exempelvis Multiline 

1. Tavlan tappar sitt syfte om inte alla som använder den som hjälpmedel kan se den. 

  

Följande tankar och förslag valdes bort: 

 

 Bra med studiebesök på andra företag för att få idéer som kan appliceras på den egna 

verksamheten. Detta förslag tillförde ingenting då benchmarkingen redan påbörjats när 

intervjun genomfördes. 

 

 Fasta takter bör införas och kanbanrutorna tas bort. Förslaget valdes bort då företaget 

inte har några planer på att gå ifrån sitt system med flytande takter i nuläget.  
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 Det borde finnas färdiga system att köpa in. Då inköp av tavlor går utanför 

examensarbetets ramar valdes denna tanke bort. 

 

 Vid låga volymer bryta ner arbetsinnehållet i mindre delar än hela takten för att ge en 

tydligare överblick. Detta valdes bort för att det skulle bli för komplext att göra just nu.  

4.3.2 Sammanfattning av intervjusvar från montörer på Bombardier 

Transportation 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på er produktionslina? 

Den information som tas vidare utifrån urvalsmetoden är följande:  

 

 Visualisera störningar på tavlan 

 Produktionsmål och aktuell produktionsstatus 

 Digitalisera produktionskorten 

 

Utöver de svar som valdes ut genom att följa den valda urvalsmetoden har följande svar också 

valts ut att tas med till nästa fas: 

 

 Digitala störningsrapporter. Detta för att förenkla störningsrapporteringen som idag 

sker på papper. 

 

 Återkoppling av kvarstående montagetid i montageinstruktioner. För att ge en tydlig 

indikation om hur montörerna ligger till i förhållande till den återstående cykeltiden i 

pågående takt.  

 

 Återstående cykeltid. Detta för att montörerna ska veta hur lång tid de har kvar på takten 

och kunna kalla på hjälp om de inte kommer att bli klara i tid. 

 

 Digitala montageinstruktioner. Detta skulle reducera den pappershantering som finns 

idag. Dessutom kan digitala montageinstruktioner uppdateras enklare. 

 

 På varje takt i slutmontage kan det finnas aktuell status för samtliga förmontage som 

ska monteras in på just den takten. Genom att ha denna typ av uppföljning är 

montörerna uppdaterade i realtid angående huruvida takten de arbetar på kommer 

behöva stoppas på grund av att förmontage inte är färdigt. De kan då signalera detta så 

att förmontage byggs. 

 

Följande svar valdes bort: 

 

 Bemanning på produktionslinan, vilken montör som står på vilken takt. Denna 

information finns i dagsläget på vanliga whiteboardtavlor vilket fungerar mycket bra. 

 

 Frånvaroorsaker. Denna information finns i dagsläget på vanliga whiteboardtavlor 

vilket fungerar mycket bra. 
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 Veckans mål: baserat på antal och vilken order som ska ut ur prov, in i prov och 

påbörjas i slutmontage. Denna information finns i dagsläget på vanliga 

whiteboardtavlor vilket fungerar mycket bra. 

 

 Vilka ordrar som ska levereras under dagen. Planeringen finns att tillgå via 

papperslistor i dagsläget. Så länge inte produktionsordningen går ifrån planeringen 

kommer rätt ordrar levereras varje dag, förutsatt att rätt antal levereras.  

 

 Synas vilket som är det sista ordernummer som ska vara klart för dagen/veckan. Svaret 

valdes bort av samma anledning som svaret på föregående fråga. 

 

 Takttid förutsatt att produktionslinan balanseras till fasta takter. Tas inte med då 

företaget inte har några planer på att gå ifrån sitt koncept med flytande takter i 

dagsläget. 

 

 Synas vilka ordrar som är frisläppta. Denna information finns idag att tillgå på listor 

och skulle vara överflödig på en elektronisk produktionstavla. 

 

 Viktiga händelser, till exempel leveransändringar. Denna information är överflödig på 

en elektronisk produktionstavla då denna information enbart behöver nå de som berörs.  

 

 Allmän information. Detta finns att tillgå via skärmar i fabriken och skulle därför vara 

överflödigt på en elektronisk produktionstavla. 

 

 Kvalitetsuppföljning. Detta presenteras i dagsläget på whiteboardtavlor vilket fungerar 

mycket bra. Därför skulle informationen bli överflödig på en elektronisk 

produktionstavla. 

 

 Visualisera när nästa produkt kommer in i prov samt vilken produkttyp det är. I och 

med att syftet med tavlorna är att styra produktionen visuellt så att cykeltiderna ska 

följas bättre kommer produkterna komma in i prov med ett jämnt intervall. Avståndet 

mellan prov och sista takten i produktionslinan är så pass litet att provarna kan se vilken 

som är nästa produkt att komma in i provet. 

 

2. Hur kan en produktionstavla förbättra er arbetssituation? 

 

Det är viktigt att ta montörernas tankar och åsikter i hänsyn då slutförslaget tas fram, i och med 

att det är montörerna som faktiskt arbetar i produktionen. Detta för att syftet med tavlorna är att 

förbättra montörernas arbetssituation genom att styra deras arbete visuellt. För att vara till stöd 

för montörerna i deras dagliga arbete bör produktionstavlorna hjälpa till att uppfylla följande 

kriterier: 

 

 Ge en övergripande koll på produktionsläget i produktionslinan 

 Arbetet underlättas om störningar/brister/problem visualiseras 

 Fatta snabbare beslut och sätta in snabbare åtgärder med hjälp av Börläget 

 Status för förmontage till varje takt underlättar arbetet 

 Viktigt att behålla produktionskorten även om de inte digitaliseras 

 Släp kan arbetas in enligt överenskommelse då alla vet vad som gäller 

 Provarna kan se aktuellt produktionsläge från sina arbetsplatser 
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Det enda svar som valts bort på denna fråga är att en produktionstavla inte skulle tillföra något 

för montörerna. Detta valdes bort då syftet med examensarbetet är att ta fram en 

produktionstavla som ska vara till stöd för montörerna i deras dagliga arbete.  

 

3. Finns det några negativa aspekter med produktionstavlor? 

 

Även dessa svar är mycket viktiga att ha i åtanke vid utformning och införande av 

produktionstavlorna. För att tavlorna ska kunna vara ett stöd för montörerna bör de inte 

förknippas med en rad negativa aspekter. Detta innebär att inga av dessa tankar och åsikter får 

bortses från då tavlorna utformas och införs utan att dessa måste arbetas bort eller bearbetas för 

att kunna uppnå ett bra resultat. De negativa aspekter som ska försöka undvikas när tavlorna tas 

fram och införs är följande: 

 

 Montörer kan uppfatta eventuell tidtagning som ett stressmoment 

 Om tavlorna innehåller för mycket information blir det rörigt 

 Kan skapa stress i början 

 Om tavlan ska bläddra får det inte gå för snabbt 

 Tavlorna kan vara stressande vid förseningar men dessa beror ofta på andra faktorer 

än att montörer inte klarar takttider 

 Systemet känsligt för strömavbrott 

 

4. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, vad ansåg Ni om dessa? 

Precis som vid intervjuerna med tjänstemän kommer tankar och upplevelser som framkommit i 

denna fråga tas med vid utformningen av produktionstavlorna. Speciellt de negativa aspekterna 

tas i hänsyn då examensarbetarna vill undvika att upprepa misstag som andra företag redan 

gjort. Följande erfarenheter kom fram vid intervjuerna: 

 

Positiva: 

 

 Bra med direkt återkoppling 

 Leveransstatus och störningstider, ger en extrem tydlig överblick 

 

Negativa: 

 

 Månadsvis uppföljning överflödig och ger inget 

 

5. Övriga tankar och förslag 

Den valda urvalsmetoden gav inga svar att ta vidare från denna fråga men precis som vid 

intervjuerna vid tjänstemän har enbart de tankar och förslag som inte är till stöd för den här 

delen av arbetet sållats bort. Alla återstående tankar och förslag har tagits med. De tankar och 

förslag som tas med till nästa fas är följande: 

 

 Tavlan kan uppdateras automatiskt med skanning, vid start och slut på varje takt. Detta 

skulle göra att administrativt arbete i form av att uppdatera tavlan manuellt skulle 

elimineras. Med andra ord tillförs inget slöseri i form av extra aktiviteter. 
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 Viktigt att lägga fram syftet med produktionstavlorna på rätt sätt för montörerna. Detta 

är en väldigt viktig punkt då tavlorna ska vara ett stöd för montörerna i deras dagliga 

arbete. Om det inte framgår tydligt vad syftet är blir risken stor att tavlorna inte används 

som de ska vilket gör att de helt tappar sitt syfte. 

 

 Se till att produkterna från förserien är helt klara innan de kommer in i serie. Om alla 

produkter är helt klara för serieproduktion när de når de olika produktionslinorna 

minskar risken att problem uppstår. Detta gör i sin tur att risken att stress uppstår för att 

montörerna stöter på problem i produktionen minskar. 

 

 Bra om montageinstruktioner kan digitaliseras. Detta skulle göra att hanteringen av 

papper minskade och att montageinstruktionerna skulle kunna uppdateras enklare utan 

att störa produktionen. 

 

 En stor tydlig taktklocka tillför inget till montörerna, leder bara till stress. Denna åsikt 

måste tas till hänsyn då tavlorna utformas och införs. Det är viktigt att verkligen 

förklara syftet med tavlorna och skapa en förståelse att tavlorna ska vara till stöd för 

produktionen och inte vara ett övervakningssystem. 

 

 Stoppa hela produktionslinan vid problem, för att lyfta fram problemen och inte arbeta 

runt dem. Detta är speciellt viktigt vid ständigt återkommande problem då rotorsaken 

till dessa måste hittas och åtgärdas.  

 

 Viktigt att involvera montörer i arbetet. I och med att tavlorna i slutänden ska vara ett 

stöd för montörerna är det viktigt att de är involverade i arbetet så att de får uttrycka 

sina tankar och åsikter. Annars är det lätt att de känner sig överkörda vilket med stor 

sannolikhet skapar motsättningar mot tavlorna. 

 

 Viktigt med tydlig och enkel tavla. Detta är ett av de projektdirektiv företaget satt upp 

för detta examensarbete och är därför väldigt viktigt att ta i hänsyn då tavlan utformas. 

 

 Tavlan behöver inte sammanlänkas med för många signaler till olika personer, bättre 

att montören kallar på rätt person. Detta är en del av den enkelhet som är syftet med 

tavlorna. I och med att det är montörerna som har störst inblick i vilka eventuella 

problem som uppstått vet de också vem det är lämpligast att tillkalla. 

 

 I dagsläget används inte andonlamporna som det är tänkt utan problemen arbetas runt. 

I och med att andonlampor är en visuell signal precis som en produktionstavla är det 

viktigt att ett arbetssätt implementeras med tavlorna där rutiner finns i att använda 

tavlorna som de ska användas. Om de inte används som det är tänkt eller inte alls finns 

det ingen anledning att ha tavlorna alls. 

 

 Standardisera arbetet i produktionen så alla arbetar likadant. Detta skulle göra så att 

montagetider är lättare att följa upp, då ett standardiserat arbetssätt säkerställer att alla 

arbetsmoment tar lika lång tid. Detta gör att det blir enklare att få korrekta tider för hur 

lång tid varje montage ska ta vilket gör att det blir lättare att sätta upp realistiska 

produktionsmål utan att skapa stress. 

 

 Certifiera montörer på det standardiserade arbetet. Som ett led i att standardisera 

arbetet skulle en certifiering verkligen bekräfta att montörerna kan hålla de utsatta 
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tiderna. Detta hjälper också de som arbetar för att stödja produktionen då de kan sätta 

tider för varje montage som de vet inte är orealistiska för montörerna att klara av.  

 

 Lägg fokus på upplärning. För att kunna säkerställa att montörerna ska ha möjlighet att 

utföra arbetet på ett bra och standardiserat sätt är det viktigt att alla får samma 

upplärning så att de arbetar lika. Risken är stor att någon som är självlärd utvecklar sitt 

eget arbetssätt och detta kan lätt ställa till problem om tanken är att ett standardiserat 

arbetssätt ska följas. Om de tider som är uppsatta för varje montage är satta efter ett 

standardiserat arbetssätt är det speciellt stor risk att ett självlärt arbetssätt inte är 

anpassat efter de utsatta tiderna, vilket i sin tur riskerar att leda till stress. 

 

 Hitta en metod för att undvika brister, till exempel låta leverantörer kvalitetssäkra för 

att undvika efterkontroll. Även om detta är en åsikt som inte rör examensarbetet är den 

viktig att föra vidare. Anledningen till det är att brister ofta leder till att montörerna inte 

har möjlighet att slutföra arbetet på produkterna inom utsatt tid, vilket kan skapa stress 

trots att detta är något de inte själva kan påverka. 

 

Följande tankar och åsikter valdes bort: 

 

 Om tidtagning ska finnas måste takterna vara fasta. Som tidigare nämnt finns inga 

planer på att frångå konceptet med flytande takter hos företaget i nuläget. 

 

 Försök komma från flytande takter och ha fasta takter istället. Samma anledning som 

på föregående svar. 

 

 Titta på andra företag hur de löst liknande problem, istället för att utveckla ett eget 

system. Då intervjun genomfördes hade redan benchmarkingen påbörjats vilket gör att 

detta förslag redan var utdaterat.  

 

 Ojämna cykeltider kan lösas med tomtakter i slutet av produktionslinan. Var 

tomtakterna ligger påverkar inte arbetet i och med att detta egentligen inte innebär 

någon förändring. 

 

 En produkt per produktionslina. Att ha en produkt per produktionslina skulle aldrig 

fungera på grund av det stora antalet produktvarianter hos företaget.  

4.4 Slutsats av analys 

I denna slutsats kommer alla punkter som valts att ta vidare till Improvefasen att sammanfattas. 

För att ge en tydlig bild av varför varje enskild punkt valts ut kommer dessa återkopplas till 

benchmarking, intervjuer och den kartläggning som gjorts av de två produktionslinor 

examensarbetet riktar sig mot. Slutsatsen kommer både innehålla sådant som elektroniska 

produktionstavlor skulle kunna visa samt funktioner bakom och runt om tavlorna. 

 

Utöver denna information kommer slutsatsen även innehålla en sammanställd lista av de 

förväntningar från tjänstemännen vilka framtagningen och införandet av tavlorna är ämnade att 

uppfylla. Dessa är viktiga att ha i åtanke då slutförslaget tas fram i Improvefasen. De positiva 

och negativa aspekter med produktionstavlor som framkom under intervjuer med montörerna 

kommer också tas med i denna lista då det är viktigt att ta hänsyn till dessa vid framtagning och 

införande av produktionstavlorna. 
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De intervjufrågor angående kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 samt vilka som ska 

bära ansvaret för tavlan kommer inte föras vidare till Improvefasen. Anledningen till detta är 

att detta ligger utanför syftet med examensarbetet, sett till de svar som uppkommit på 

intervjuerna samt hur de hanterar detta på andra företag enligt benchmarkingen. Slutsatsen 

examensarbetarna dragit är att dessa punkter inte rör den visuella styrning med elektroniska 

produktionstavlor examensarbete är ämnat för. Kunskaper, tankar och idéer från dessa frågor 

vilka finns sammanfattade tidigare i detta analyskapitel kommer att föras vidare till företaget i 

form av rekommendationer som de kan arbeta vidare med. 

 

Vissa av de övriga tankar och förslag som framkom under intervjuerna tas upp i slutet av detta 

kapitel. Dessa kommer inte att användas under Improvefasen i och med att de inte ligger inom 

ramen för examensarbetets projektdirektiv men kommer ändå att sammanfattas då de är viktiga 

att föra vidare till företaget. 

 

Slutligen kommer det presenteras en sammanställd lista över alla punkter som tagits upp i 

denna slutsats. Denna ska ge en tydlig överblick av exakt vilka punkter som tas vidare till 

Improvefasen. 

4.4.1 Sammanställning av analysdata 

Här följer en sammanställning av all data som kommer tas med till Improvefasen. För varje 

punkt följer kopplingar till de intervjuer, den benchmarking och den kartläggning av 

produktionslinorna på Bombardier Transportation som genomförts i examensarbetet. Dessa 

data kommer sedan ligga till grund för framtagningen av slutförslaget.  

 

Plan-, Är-, och Börvärde 

Plan-, Är-, och Börvärde tas med till Improvefasen då detta har återkommit på så gott som alla 

intervjuer som genomförts. Dessutom har denna information på något sätt funnits visualiserad 

på produktionstavlorna hos alla de företag som besökts under benchmarkingen. 

Examensarbetarna har utifrån besöken fått intrycket att Plan-, Är-, och Börvärde visar det 

aktuella produktionsläget på ett enkelt och tydligt sätt. 

 

Planen på tavlan baseras på dagsmål alternativt veckomål 

I och med att produktionsvolymerna skiljer sig åt mellan de två produktionslinorna 

examensarbetet riktas mot har de olika behov. De företag som besökts har alla visat 

produktionsmålen baserat på dag alternativt aktuellt skift men dessa har alla haft högre 

produktionsvolymer än de två produktionslinorna på Bombardier Transportation. GKN 

Driveline visade både skiftmål och veckomål på sina tavlor. ABB Robotics hade både dagsmål 

och veckomål men montörerna ansåg att veckomålet inte gav någon tydlig bild av hur de låg 

till. För den låga produktionsvolymen på Multiline 1 skulle veckomål kunna ge en tydligare 

indikation om det aktuella produktionsläget då tavlan annars bara skulle uppdateras en till två 

gånger per dag. Modullinans produktionsvolym är lägre än de företag som besökts men 

samtidigt högre än Multiline 1 så för denna skulle både dags-, och veckomål fungera.  

 

Prognos som baseras på bemanningen (optimalt om detta sker automatiskt) 

Volvo CE hade ett liknande system där de manuellt anpassade dagens mål efter bemanningen 

så att de aldrig skulle ha ett uppsatt produktionsmål som inte det aktuella antalet montörer på 

produktionslinan skulle klara av. Detta för att undvika att de skulle skapa stress i onödan. Detta 

uppkom även under intervjuerna. 
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Ackumulerat släp 

Ackumulerat släp har kommit upp vid flera av intervjuerna som något som bör finnas med på 

en elektronisk produktionstavla. Scania använde sig av ett sådant värde på sina tavlor. GKN 

Driveline visade ett Diff.-värde för veckan vilket skulle kunna ses som ett ackumulerat släp. 

Cargotec saknade detta vilket var ett problem då montörerna inte var medvetna om hur många 

produkter de totalt låg efter med.  

 

Takttid på översiktstavlan 

Att visualisera en återstående takttid när flytande takter används är ett problem som måste lösas 

för att denna funktion ska kunna appliceras. Exempelvis skulle denna kunna vara baserad på 

den genomsnittliga takttiden, för att visa hur ofta produktionslinan i snitt måste leverera en 

produkt för att hålla produktionsmålen. Vid intervjuer med montörer har det kommit fram att 

en sådan klocka skulle bli ett stressmoment. Detta är viktigt att ha i åtanke om takttiden ska stå 

på tavlan. Här är det mycket viktigt att förklara för montörerna vad syftet med klockan är så att 

den inte ses som en övervakning. Detta var något som flertalet gånger lyftes fram vid 

benchmarkingen. 

 

Taktklocka vid varje takt som stoppas vid problem 

En sådan klocka var något som togs upp vid flera av intervjuerna, både med tjänstemän och 

med montörer. En klocka per takt skulle kunna vara till stöd för montörerna då de kan kalla på 

hjälp om de inte kommer hinna bli klara med takten i tid. För att undvika stress bör klockorna 

kunna stoppas om problem skulle uppstå, så att det inte är för lite tillgänglig tid kvar på takten 

då arbetet återupptas.  

 

Tavlan visar planerade stopp varpå klockan stannar 

På majoriteten av de företag som besöktes under benchmarkingen var detta en återkommande 

funktion på de elektroniska produktionstavlorna. Detta var också något som kom upp på flera 

intervjuer. Visas planerade stopp på tavlan skulle detta kunna vara till stöd för att arbetstiderna 

följs bättre i produktionen. Hur arbetsdagen ser ut bör bestämmas tillsammans med montörerna 

så att alla är medvetna om vilka tider klockan följer. 

 

Brister och störningar visas på översiktstavlan 

Detta var något som kom upp vid flera av intervjuerna. Detta var även något som kunde ses på 

tavlor hos majoriteten av företagen som besöktes. Dock skilde sig denna funktion mellan de 

olika företagen. Tavlorna på GKN Driveline visade aktuell maskinstatus för varje maskin. Där 

loggades alla störningsorsaker och störningstider i en databas vilket företaget hade stor nytta 

av. På Volvo CE syntes det på tavlan om produktionslinan stod still och en störningstid 

loggades. Störningsorsaker var montörerna tvungna att logga manuellt på papper, vilket de 

ansåg vara opraktiskt då tiderna automatiskt loggades i en databas. På Scania visade tavlan 

vilken station som stött på en störning men det visades inte hur lång tid störningen pågått vilket 

de ansåg var en nackdel. 

 

Status för varje takt på översiktstavlan 

Även detta var ett återkommande svar under intervjuerna. På GKN Driveline hade de aktuell 

maskinstatus för varje maskin på tavlorna vilken visades med färgkodning beroende på 

maskinernas status. På Scania användes en andontavla som enbart visade om någon 

arbetsstation hade problem. På ABB Robotics syntes status för varje team på tavlan i form av 

hur de låg till mot plan. Även detta ger en indikation om status på olika delar av 

produktionslinan. 
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Stopptid visas på översiktstavlan per takt 

Stopptider visades på tavlan på både Volvo CE, Cargotec och GKN Driveline. Cargotec 

använder sig inte av denna funktion just nu. Dessutom har detta dykt upp ett flertal gånger 

under intervjuerna. 

 

Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp 

Att koppla ihop ett störningsrapporteringssystem med tavlorna har kommit upp under flera 

intervjuer. Detta var dessutom något som användes på GKN Driveline och Cargotec. På Volvo 

CE påpekade de att detta var något de saknade då de i dagsläget enbart loggade störningstider 

men inte orsaker. Ströningsorsakerna rapporterades istället manuellt på papper som de gör på 

Bombardier Transportation. 

 

Störningsrapportering ej nödvändigt på tavlan, kan inkluderas i andra system senare 

Detta framkom under en intervju. Cargotec och GKN Driveline hade detta inbakat i samma 

system som produktionstavlorna vilket gjorde att deras system blev väldigt komplexa. 

 

Andonknapp kopplad till andonruta på tavlan 

Scania hade ett sådant system där montörerna direkt när de stötte på problem kunde signalera 

om detta med en knapptryckning. Det syntes då på andontavlorna vilken arbetsstation som 

behövde hjälp. Sammankopplat med dessa tavlor hade de dessutom andonlampor som tändes 

på den arbetsstation som tryckt på andonknappen. Detta visade tydligt var ett problem uppstått. 

GKN Driveline hade ett liknande system där tavlorna visade aktuell status för varje maskin. 

Vid fel syntes vad det var för fel och hur länge det pågått.  

 

De andonknappar som idag finns hos Bombardier Transportation används bara vid större fel 

som montörerna inte själva kan lösa. På Multiline 1 signalerar montörerna manuellt till 

samordnaren som i sin tur tar kontakt med andonpersonen. På Modullinan signalerar 

montörerna direkt till andonpersonen i och med att denne och samordnaren är samma person. 

Detta var något som togs upp på flera intervjuer. 

 

Ha en andonruta på översiktstavlan till produktionslinan där problem för förmontage 

visas 

Detta uppkom på flera intervjuer. De företag som besöktes under benchmarkingen hade ingen 

liknande funktion för förmontagen men Scanias andontavla skulle kunna appliceras även till 

detta. Samma sak gäller GKN Drivelines liknande system med status för varje maskin. 

 

Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning 

Detta var en av de saker som togs upp på intervjuerna. Inget av de företag som besökts har haft 

detta men majoriteten av företagen har haft fasta takter vilket gör att en sådan funktion inte är 

nödvändig. Enligt montörerna på Cargotec kan en klocka med genomsnittlig takttid vara 

missvisande i och med att denna kan skilja sig från den aktuella cykeltiden för en specifik 

produkttyp.  

 

Verifiering med skanning för TQC och avslutad takt 

Denna idé framkom under intervjuerna som en metod att säkerställa att TQC är genomförd för 

varje produkt. Kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning hos de företag som besöktes under 

benchmarkingen var upplagd på olika sätt beroende på företag och produkt. Huruvida de 

verifierade detta med skanning framkom inte. Skanningen efter avslutad takt kan också 

uppdatera tavlorna i realtid. Detta för att undvika manuell verifikation som lätt kan glömmas 

bort. 
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En skärm per förmontage där produkten skannas vid uppstart för att visa cykeltid samt 

att störningar loggas på rätt produkt 

Detta togs upp under en intervju. Cargotec hade egna produktionstavlor för förmontagen där 

aktuell cykeltid räknades ner för varje enskilt förmontage. Där producerades enbart ett specifikt 

förmontage per station med fast takttid vilket gjorde att skanning inte användes hos dem. 

Systemet registrerade även all störningstid. 

 

På varje takt i slutmontage kan det finnas aktuell status för samtliga förmontage som ska 

monteras in på just den takten 

Detta var något som togs upp under flera intervjuer. Med tjänstemännen var detta det svar som 

återkom flest gånger vid frågan om hur kopplingen mellan förmontage och slutmontage kan 

visualiseras på Multiline 1. Detta togs även upp under intervjuerna med montörer. På Cargotec 

kunde de i sin körlista se status för varje förmontage.  

 

Visualisera förmontage med uppmärkta hyllplatser som fungerar som ett kanbansystem 

Denna idé togs upp på flera av de intervjuer som genomfördes på Bombardier Transportation. 

Kanbansystemet skulle kunna användas istället för att ange status för förmontage på de 

elektroniska produktionstavlorna. Majoriteten av de företag som besöktes under 

benchmarkingen visualiserade förmontagets status med buffertplatser i ett kanbansystem. 

Cargotec visade status för vissa förmontage på sin översiktstavla för hela flödet i form av hur 

många produkter som fanns i buffert. Någon status för förmontagen på de elektroniska 

produktionstavlorna i slutmontaget fanns inte på något av de företag som besöktes.  

 

Viktigt med översiktstavla samt takttavla per takt 

Detta framkom under en intervju och det skulle ge en tydlig översikt över hela produktionen 

samtidigt som det skapar medvetenhet för montörerna på varje takt. Cargotecs översiktstavla 

tillsammans med deras takttavlor vid varje delflöde kan liknas vid detta.  

 

Sammanställningstavla för hela fabriken 

Förslag på att ha detta framkom under intervjuerna. Cargotec var det enda företag som besöktes 

som hade detta. 

 

Information från produktionstavlorna kan ses från datorer på kontoret 

Detta var något som både Cargotec och GKN Driveline hade. På Scania hade ledningsgruppen 

likadana tavlor inne på kontoret som de hade ute i fabriken så att de hela tiden hade översikt 

över den aktuella produktionsstatusen. Detta var något som togs upp på flera intervjuer med 

tjänstemän på Bombardier Transportation. 

 

Tidrapporteringssystem skulle kunna sammanlänkas med takttavlan 

Detta uppkom under intervjuerna men det framkom inte om något av företagen som besöktes 

under benchmarkingen hade ett sådant system. 

 

Digitalisera produktionskorten för att visualisera flödet 

Detta var något som återkom under flera av intervjuerna med både tjänstemän och montörer 

som en metod för att visualisera produktionen. Detta har inte funnits på några andra företag 

som besökts under examensarbetet. Cargotec hade ett likande system där det i körlistan syntes 

vilka produkter som befann sig på vilken plats i flödet.  
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Dagens system med produktionskort fungerar bra 

Denna punkt kom upp under flera intervjuer och visar att ett elektroniskt system kan vara 

överflödigt. Under benchmarkingen framkom inte om några av de företag som besöktes hade 

liknande system. 

 

Färgkodning kan vara ett bra hjälpmedel vid visualisering 

Detta togs upp under intervjuerna och förekom på produktionstavlor hos flera av de företag 

som besöktes under benchmarkingen. Färgkodningen visade allt från maskinstatus till aktuell 

produktionsstatus i form av aktiviteter och produktionsläge. 

 

Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till 

tidsmässigt 

Hos Scania hade de checkpunkter i sina montageinstruktioner mot takttiden. Detta för att 

montörerna hela tiden skulle veta hur de låg till och skulle kunna tillkalla hjälp om de inte hann 

slutföra arbetet innan takten var slut. Detta togs upp av både tjänstemän och montörer under 

intervjuerna. 

 

Avstämningstakt i mitten på produktionslinan för att skapa puls 

Detta förslag kom upp på en av intervjuerna med tjänstemän på Bombardier Transportation. 

ABB Robotics hade ett system med status för varje team på tavlan som kan liknas med detta. I 

deras fall visades plan, utfall och läge. Detta fungerade mycket bra för dem då flaskhalsar kom 

fram och att de kunde anpassa bemanningen i produktionen efter detta. Cargotec hade en 

liknande avstämning efter varje delflöde.  

4.4.2 Förväntningar från tjänstemän och montörer 

Följande förväntningar har tjänstemän och montörer uttryckt under intervjuerna angående 

framtagning och införande av elektroniska produktionstavlor på företaget. Vid utvärdering av 

det slutförslag som tas fram i detta examensarbete ska förslaget uppfylla så många av dessa 

förväntningar som möjligt. Därför är det viktigt att vara medveten om dessa förväntningar då 

slutförslaget tas fram. 

 

 Att tavlorna är enkla och tydliga 

 Att tavlorna inte uppfattas som ett stressmoment 

 Ger en övergripande koll på produktionsläget i produktionslinan 

 Skapa en förståelse för varför tavlorna ska användas samt formulera ett klart syfte med 

tavlorna för montörerna ska bli positivt inställda och involverade i arbetet 

 Utifrån statusen på tavlan direkt kunna fatta snabbare beslut och kalla på hjälp vid 

behov 

 Att tavlorna följs av montörerna 

 Skapa större fokus på att hålla arbetstider och takttider 

 Ökad effektivitet på produktionslinan 

 Problem tas upp till ytan istället för att arbetas runt 

 Tavlorna uppdateras kontinuerligt för att det inte ska skapas orimliga mål 

 Tavlorna blir ett hjälpmedel för att kunna arbeta ikapp eventuella släp i 

produktionslinan 

 Tavlorna syns ordentligt för alla som använder dem 

 Programvaran bakom tavlorna är flexibel och lätt att anpassa 

 Att det blir mindre administrativt arbete genom att tavlorna uppdateras automatiskt 
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 Kunna se en sammanställning av samtliga produktionslinor i fabriken 

 Att kanbanrutorna börjar användas som det är tänkt och att montörerna inte arbetar 

igen tappad tid där 

 Att produktionskorten inte tas bort om de inte digitaliseras 

 Att systemet inte är känsligt för exempelvis strömavbrott 

 Att informationen från produktionstavlorna kan ses från datorer på kontoret 

4.4.3 Rekommendationer från intervjuerna 

Följande rekommendationer framkom under intervjuerna som genomfördes på företaget samt 

vid benchmarkingen. De kommer inte att tas vidare till Improvefasen utan kommer att föras 

vidare direkt till företaget då de ligger utanför ramarna för examensarbetet. 

 

 Bestäm rutiner för vad som gäller om produktionen ligger efter 

 Digitalisera montageinstruktioner 

 Se till att produkterna från förserie är helt klara innan de tas in i serieproduktion 

 Stoppa hela produktionslinan vid problem, för att lyfta fram problemet och inte arbeta 

runt dem 

 Standardisera arbetet i produktionen så att alla arbetar likadant 

 Certifiera montörer på det standardiserade arbetet 

 Lägg fokus på upplärning 

 Hitta en metod för att undvika brister, till exempel låta leverantörer kvalitetssäkra för 

att undvika efterkontroll 

4.4.4 Lista över data till Improvefasen 

Nedan följer en lista över all data som kommer att ligga till grund för framtagningen av 

slutförslaget under Improvefasen. Listan är numrerad för att skapa en tydlig struktur att arbeta 

vidare med under Improvefasen. 

 

1. Plan-, Är-, och Börvärde 

2. Planen på tavlan baseras på dagsmål  

3. Planen på tavlan baseras på veckomål 

4. Prognos som baseras på bemanningen (optimalt om detta sker automatiskt) 

5. Ackumulerat släp 

6. Takttid på översiktstavlan 

7. Taktklocka vid varje takt som stoppas vid problem 

8. Tavlan visar planerade stopp varpå klockan stannar 

9. Brister och störningar visas på översiktstavlan 

10. Status för varje takt på översiktstavlan 

11. Stopptid visas på översiktstavlan per takt 

12. Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp 

13. Störningsrapportering ej nödvändigt på tavlan, kan inkluderas i andra system senare 

14. Andonknapp kopplad till andonruta på tavlan 

15. Ha en andonruta på översiktstavlan till produktionslinan där problem för förmontage 

visas 

16. Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning 

17. Verifiering med skanning för TQC och avslutad takt 
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18. En skärm per förmontage där produkten skannas vid uppstart för att visa cykeltid samt 

att störningar loggas på rätt produkt 

19. På varje takt i slutmontage kan det finnas aktuell status för samtliga förmontage som 

ska monteras in på just den takten 

20. Visualisera förmontage med uppmärkta hyllplatser som fungerar som ett kanbansystem 

21. Viktigt med översiktstavla samt takttavla per takt 

22. Sammanställningstavla för hela fabriken 

23. Information från produktionstavlorna kan ses från datorer på kontoret 

24. Tidrapporteringssystem skulle kunna sammanlänkas med takttavlan 

25. Digitalisera produktionskorten för att visualisera flödet 

26. Dagens system med produktionskort fungerar bra 

27. Färgkodning kan vara ett bra hjälpmedel vid visualisering 

28. Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till 

tidsmässigt 

29. Avstämningstakt i mitten på produktionslinan för att skapa puls 
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5. Framtagning av slutförslag 

I detta kapitel kommer arbetet genom Improvefasen att redogöras. Kapitlet inleds med en 

sammanställning av en workshop som hölls tillsammans med referensgruppen och två 

montörer på Bombardier Transportation. Grunden till workshopen var de data som 

sammanställts i slutet av Analyzefasen, se kapitel 4.4.2 och 4.4.4. Workshopen genererade fyra 

lösningsförslag. Dessa lösningsförslag optimerades sedan av examensarbetarna för att ta fram 

det slutförslag vilket examensarbetet är ämnat att resultera i. Detta slutförslag presenteras i 

kapitel 6. 

5.1 Workshop 

Nedan följer en beskrivning av den workshop som genomförts på Bombardier Transportation. 

Vid workshopen deltog totalt åtta personer och facilitatorer var examensarbetarna själva. Alla 

deltagare fick tre veckor före workshopen en skriftlig inbjudan. I denna redogjordes syftet och 

målet för workshopen. En vecka före workshopen skickades en påminnelse om denna ut till 

deltagarna tillsammans med en sammanställd lista över de data som workshopen baserades på. 

Denna inbjudan finns i bilaga 11. Listan över all sammanställd data bestod av 29 punkter i 

form av sådant som kan visas på en elektronisk produktionstavla, tilläggsfunktioner och 

definitioner av funktioner. Dessutom innehöll listan ytterligare tankar och idéer som kan vara 

till stöd för de elektroniska produktionstavlorna. Dessa 29 punkter är de punkter vilka 

sammanställts i kapitel 4.4.4. 

 

Deltagarna var montörer och tjänstemän vilka delades in i två grupper. Grupperna var jämnt 

fördelade mellan kön och befattning. Dessutom fanns tidigare erfarenheter i åtanke vid 

gruppindelningen, så att kunskapsnivån i de båda grupperna skulle vara så jämn som möjligt. 

Dock blev antalet deltagare i grupperna ojämnt när workshopen genomfördes då två personer 

lämnade återbud med kort varsel.  

 

Syftet med workshopen var att utifrån de sammanställda data som tagits fram under 

Analyzefasen ta fram fyra lösningsförslag. Varje grupp skulle ta fram ett lösningsförslag vilket 

skulle passa Modullinan och ett som skulle passa Multiline 1.  

5.1.1 Upplägg och genomförande 

Workshopen var uppdelad i fyra större aktiviteter och inleddes med en introduktion där det 

redogjordes för deltagarna vad som skulle hända under eftermiddagen. Här presenterades 

workshopens, syfte, mål och agenda, se bilaga 11. Efter introduktionen genomfördes den första 

aktiviteten. Denna gick ut på att på att individuellt bedöma de 29 punkter som workshopen 

grundades på. Deltagarna fick poängsätta varje punkt från 1 till 5 poäng där 1 poäng innebar att 

punkten inte alls var viktig medan 5 poäng innebar att punkten var mycket viktig. De fick 

poängsätta punkterna individuellt för både Modullinan och Multiline 1, då vissa punkter kunde 

vara viktigare att ha med på en produktionstavla till den ena produktionslinan än till den andra. 

Formuläret deltagarna använde sig av vid poängsättningen finns i bilaga 12. 

 

Då deltagarna var klara med poängsättningen samlades formulären in och sammanställdes av 

facilitatorerna. Denna sammanställning finns också i bilaga 12. Under tiden resultaten 

sammanställdes fick deltagarna läsa igenom de förväntningar som lösningsförslagen ämnar 

uppfylla. Listan över dessa förväntningar finns i bilaga 13. När den individuella rankingen var 

sammanställd delades en sammanställning av denna ut till respektive grupp.  
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Nästa stora aktivitet var att grupperna genom diskussion skulle ta fram ett förslag på hur en 

elektronisk produktionstavla till Modullinan skulle kunna utformas. Utformningen skulle ske 

enligt ett antal regler som satts upp för denna aktivitet. Reglerna var följande: 

 

 Förslaget ska uppfylla så många av de uppsatta förväntningarna som möjligt. 

 

 De fem punkter med högst sammanlagd totalpoäng av gruppen ska inkluderas i 

förslaget (har flera av punkterna samma totalpoäng kan antalet ändras). Väljs någon av 

dessa fem punkterna bort ska detta argumenteras för. Detta fylls i på separat papper, se 

bilaga 13. 

 

 De ytterligare punkter gruppen väljer att inkludera i förslaget ska det finnas argument 

för varför dessa valts. Detta fylls i på samma separata papper som tidigare. 

 

 Samtliga punkter som inkluderas i förslaget ska förklaras hur de kan fungera. Separat 

papper fylls i. 

 

 Förslaget ska presenteras visuellt i form av en skiss av hur produktionstavlan kan se ut 

på ett stort papper.  

För att deltagarna hela tiden skulle kunna gå igenom reglerna delades ett papper ut som 

innehöll dessa. Under workshopen blev deltagarna uppmanade att hela tiden ha de uppsatta 

förväntningarna i åtanke vid utformningen av sina förslag, då förslagen skulle uppfylla så 

många av dessa som möjligt. 

 

Efter att denna aktivitet var genomförd följde en rast och efter rasten påbörjades den tredje 

stora aktiviteten för workshopen. Denna aktivitet var att grupperna med precis samma 

förutsättningar som för Modullinan skulle ta fram ett förslag till Multiline 1. Efter detta 

genomfördes den fjärde och sista aktiviteten för workshopen vilken var att grupperna fick 

presentera sina förslag för hela gruppen. 

5.1.2 Resultat 

Nedan presenteras de fyra lösningsförslag som togs fram under workshopen. De första två 

lösningsförslagen som presenteras togs fram av grupp 1 och de sista två av grupp 2. Efter 

presentationen följer en diskussion om workshopen som helhet. 

 

5.1.2.1 Lösningsförslag 1 

Lösningsförslag 1 utformades av grupp 1 och riktades mot Modullinan. Figur 30 visar hur 

förslaget såg ut. 
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Figur 30 – Lösningsförslag 1, grupp 1 Modullina 

Nedan presenteras vilka punkter som enligt regeln att de fem punkter med högst totalpoäng 

från gruppen skulle inkluderas i förslaget och hur de enligt gruppen ska fungera: 

 

Plan-, Är, och Börvärde 

Ruta för Plan-, Är-, och Börvärde ska finnas på tavlan. När produkten är klar för leverans 

trycker provaren på en knapp eller skannar produkten vilket gör att Ärvärdet på tavlan ökar. 

Dagens plan skrivs in på morgonen. Börvärdet räknas ut och ökar automatiskt under dagen 

efter den genomsnittliga takttiden för produktionslinan. När dagen är slut förs Ärvärdet för den 

dagen över till en stapel som visar veckans utfall.  

 

Planen på tavlan baseras på dagsmål 

Plan-, Är-, och Börvärde ska baseras på hur många enheter som ska produceras just den dagen.  

 

Planen på tavlan baseras på veckomål 

En stapel visar hur stor procent av veckans plan som tillverkats. För extra tydlighet bör stapeln 

vara färgkodad, exempelvis att den är grön om produktionen ligger i fas mot planen och röd om 

den ligger efter. 

 

Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till 

tidsmässigt 

Som underliggande funktion till tavlorna ska det synas i montageinstruktionerna hur montören 

ligger till tidsmässigt i takten.  
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Färgkodning kan vara ett bra hjälpmedel vid visualisering 

Färgkodning på staplar på tavlan ger extra tydlighet. 

Utöver dessa fem punkter har gruppen även valt ut ytterligare fyra punkter som de ansåg var 

viktiga att ha med på tavlan. Dessa punkter argumenterade gruppen för varför dessa ska vara 

med samt förklarade hur de ska fungera. Följande punkter valdes ut: 

 

Ackumulerat släp 

Argumentet för denna punkt var att ackumulerat släp är viktigt att se då det visar hur 

produktionslinan ligger till mot sin totala leveransplan.  

 

Denna punkt ska fungera genom att det på tavlan finns en stapel som visar – eller + i antal 

enheter totalt för produktionslinan. Stapeln uppdateras vid dagens slut baserat på skillnaden 

mellan Är-, och Börvärdet. Beroende på hur det har gått ökar eller minskar det ackumulerade 

släpet. 

 

Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp 

Argumentet för denna punkt var att den är viktig att ha med för att fånga upp störningar.  

 

Detta ska vara en bakomliggande funktion. Störningar ska loggas direkt på takten i 

störningsdatabasen via takttavlor som ska finnas på varje takt. 

 

Brister och störningar visas på översiktstavlan 
Argumentet för denna punkt var att det är viktigt att visualisera vilka brister och störningar som 

finns i produktionslinan. Genom att visa detta skapas förståelse om hur produktionslinan mår. 

 

Detta ska visas med en rullande text längst ner på tavlan där brister och störningar visas. Det 

ska också finnas en ruta som visar stopp då produktionslinan är stoppad samt visar vilken takt 

som är stoppad eller om hela produktionslinan är stoppad. Rutan ska också visa hur många 

gånger produktionslinan stoppats totalt under veckan. 

 

Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning 

Denna funktion ska vara med för att montörerna ska veta hur lång cykeltid de har för just den 

produkt de monterar för tillfället. 

 

Punkten fungerar genom att montörerna skannar i montageinstruktionerna och då får upp rätt 

cykeltid på en takttavla vid varje takt. 

 

5.1.2.2 Lösningsförslag 2 

Lösningsförslag 2 utformades av grupp 1 och riktades mot Multiline 1. Figur 31 visar hur 

förslaget såg ut. 
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Figur 31 – Lösningsförslag 2, grupp 1 Multiline 1 

Nedan presenteras vilka punkter som enligt regeln att de fem punkter med högst totalpoäng 

skulle inkluderas i förslaget samt hur de enligt gruppen ska fungera: 

 

Plan-, Är, och Börvärde 

Ruta för Plan-, Är och Börvärde ska finnas på tavlan. När produkten är klar för leverans trycker 

provaren på en knapp eller skannar produkten vilket gör att Ärvärdet på tavlan ändras. 

Börvärdet räknas ut och ökar automatiskt under veckan styrt av den genomsnittliga takttiden på 

produktionslinan. När varje dag är slut förs Ärvärdet för den dagen över till en stapel som visar 

veckans utfall.  

 

Planen på tavlan baseras på veckomål 

Planen för veckan skrivs in i programmet senast på fredagen innan. Sedan plockar programmet 

upp informationen på måndag morgon och visar detta på tavlan.  

 

Stapeln som visar veckans utfall visar hur stor procent av veckans plan som tillverkats. För 

extra tydlighet bör stapeln vara färgkodad, exempelvis att den är grön om produktionen ligger i 

fas mot planen och röd om den ligger efter. 

 

Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till 

tidsmässigt 

Som underliggande funktion till tavlorna ska det synas i montageinstruktionerna hur montören 

ligger till tidsmässigt i takten.  
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Färgkodning kan vara ett bra hjälpmedel vid visualisering 

Färgkodning på staplar på tavlan ger extra tydlighet. 

 

På varje takt i slutmontage kan det finnas aktuell status för samtliga förmontage som ska 

monteras in på just den takten 

Det ska vara visuellt hur förmontage ligger till i förhållande till takten i slutmontage. Detta kan 

lösas genom ett kanbansystem där det klart och tydligt syns om något förmontage saknas till 

den aktuella takten i SM, exempelvis med hyllor med uppmärkta platser för varje enskilt 

förmontage. 

 

Utöver dessa fem punkter har gruppen även valt ut ytterligare fyra punkter som de ansåg vara 

viktiga att ha med på tavlorna. Dessa punkter argumenterade gruppen för varför dessa ska vara 

med och förklarade hur de ska fungera. Följande punkter valdes ut: 

 

Ackumulerat släp 

Argumentet för denna punkt var att ackumulerat släp är viktigt att se då det visar hur 

produktionslinan ligger till mot sin totala leveransplan.  

 

Denna punkt ska fungera genom att det på tavlan finns en stapel som visar – eller + i antal 

enheter totalt för produktionslinan. Stapeln uppdateras vid dagens slut baserat på skillnaden 

mellan Är-, och Börvärdet. Beroende på hur det har gått ökar eller minskar det ackumulerade 

släpet. 

 

Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp 

Argumentet för denna punkt är att den är viktig att ha med för att fånga upp störningar.  

 

Detta ska vara en bakomliggande funktion. Störningar ska loggas direkt på takten i 

störningsdatabasen via takttavlor som ska finnas på varje takt. 

 

Brister och störningar visas på översiktstavlan 
Argumentet för denna punkt var att det är viktigt att visualisera vilka brister och störningar som 

finns i produktionslinan. Genom att visa detta skapas förståelse för hur produktionslinan mår. 

 

Detta ska visas med en rullande text längst ner på tavlan där brister och störningar visas. Det 

ska också finnas en ruta som visar stopp då produktionslinan är stoppad samt visar vilken takt 

som är stoppad eller om hela produktionslinan är stoppad. Rutan ska också visa hur många 

gånger produktionslinan stoppats totalt under veckan. 

 

Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning 

Denna funktion ska vara med för att montörerna ska veta hur lång cykeltid de har för just den 

produkt de bygger för tillfället. 

 

Punkten fungerar genom att montörerna skannar i montageinstruktionerna och då får upp rätt 

cykeltid på en takttavla vid varje takt. 

 

5.1.2.3 Lösningsförslag 3 

Lösningsförslag 3 utformades av grupp 2 och riktades mot Modullinan. Figur 32 visar hur 

förslaget såg ut. De tre post-itlapparna längst ner är beskrivningar på underfunktioner och 

kommer inte att visas på tavlan. 
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Figur 32 – Lösningsförslag 3, grupp 2 Modullina 

Nedan presenteras vilka punkter som enligt regeln att de fem punkter med högst totalpoäng 

från gruppen skulle inkluderas i förslaget och hur de enligt gruppen ska fungera. I detta fall fick 

gruppen tre punkter med högst totalpoäng och sju punkter med samma totalpoäng. Av dessa sju 

punkter valde gruppen bort två, vilket förklaras senare. 

 

Plan-, Är-, och Börvärde 

Ärvärdet uppdateras efter provet genom skanning. Börvärdet räknas automatiskt upp med den 

genomsnittliga takttiden.  

 

Ackumulerat släp 

Visar hur många enheter produktionslinan ligger efter i förhållande till leveransplanen. Värdet 

uppdateras varje dag.  

 

Takttid på översiktstavlan 

Tavlan visar en klocka som räknar ner den genomsnittliga takttiden för produktionslinan. 

 

Taktklocka vid varje takt som stoppas vid problem 

En underfunktion till tavlan. Vid varje takt finns en klocka som visar hur lång tid det är kvar på 

takten för den aktuella produkten. 

 

Tavlan visar planerade stopp varpå klockan stannar 

Vid planerade stopp, som till exempel raster, stannar klockan som visar produktionslinans 

genomsnittliga takttid och tavlan visar ”Rast”. 
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Brister och störningar visas på tavlan 

Vid rapportering av störningar visas det på tavlan vilken typ av störning det är och vilken takt 

som berörs. Detta visas i tre huvudkategorier: Kvalité, Produktionsteknik och Material. En 

lampa tänds vid den kategori och takt som berörs. 

 

Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp 

Underfunktion som inte är med på tavlan. Störningar rapporteras med hjälp av en dator direkt 

då de inträffar. 

 

Sammanställningstavla för hela fabriken 

Önskemål som i nuläget känns avlägset. Kan visa Plan-, Är-, och Börvärde med färgkodning, 

till exempel grönt ljus då produktionslinan ligger i fas, gult om den ligger efter och rött om den 

står still.  

 

Utöver dessa åtta punkter har gruppen även valt ut ytterligare två punkter som de ansåg vara 

viktiga att ha med på tavlorna. Dessa punkter argumenterade gruppen för varför de ska vara 

med samt förklarade hur de ska fungera. Följande punkter valdes ut: 

 

Planen på tavlan baseras på dagsmål 

Denna punkt valdes ut då Modullinan producerar så många produkter per dag vilket gör att 

detta är ett bättre värde än veckomål. 

 

Punkten ska fungera så att planeringsavdelningen ska ansvara för att skriva in dagsmålet. 

 

Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning 

Underfunktion som valdes ut för att det ska vara tydligt för montörerna hur lång tid de har på 

sig att montera den aktuella produkten på takten. 

 

Denna punkt ska fungera så att montörerna skannar in produkten vid taktstart varpå rätt 

cykeltid visas på de taktklockor som gruppen vill ha på varje takt. 

 

De två punkter som gruppen valde bort även då de gick vidare enligt urvalsregeln var följande: 

 

Planen på tavlan baseras på veckomål 

Punkten valdes bort då gruppen ansåg att dagsmål var mer lämpligt för den produktionsvolym 

Modullinan har. 

 

Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till 

tidsmässigt 

Punkten valdes bort då gruppen ansåg att detta skulle vara för mycket jobb att införa samtidigt 

som punkten inte tillför något värde för produktionen. 

 

5.1.2.4 Lösningsförslag 4 

Lösningsförslag 4 utformades av grupp 2 och riktades mot Multiline 1. Figur 33 visar hur 

förslaget såg ut. De tre post-itlapparna längst ner är beskrivningar på underfunktioner och 

kommer inte att visas på tavlan. 
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Figur 33 – Lösningsförslag 4, grupp 2 Multiline 1 

Nedan presenteras vilka punkter som enligt regeln att de fem punkter med högst totalpoäng 

från gruppen skulle inkluderas i förslaget och hur de enligt gruppen ska fungera. I detta fall fick 

gruppen tre punkter med högst totalpoäng och sju punkter med samma totalpoäng. Av dessa sju 

punkter valde gruppen bort en, vilket förklaras senare. 

 

Plan-, Är-, och Börvärde 

Ärvärdet uppdateras efter provet genom skanning. Börvärdet räknas automatiskt upp med den 

genomsnittliga takttiden.  

 

Planen på tavlan baseras på veckomål 

Punkten ska fungera så att planeringsavdelningen ska ansvara för att skriva in veckomålet. 

 

Ackumulerat släp 

Visar hur många enheter produktionslinan ligger efter i förhållande till leveransplanen. Värdet 

uppdateras varje dag.  

 

Brister och störningar visas på tavlan 

Vid rapportering av störningar visas det på tavlan vilken typ av störning det är och vilken takt 

som berörs. Detta visas i tre huvudkategorier: Kvalité, Produktionsteknik och Material. En 

lampa tänds vid den kategori och takt som berörs. 

 

 

 

 



91 

Sammanställningstavla för hela fabriken 

Önskemål som i nuläget känns avlägset. Kan visa Plan-, Är-, och Börvärde med färgkodning, 

till exempel grönt ljus då produktionslinan ligger i fas, gult om den ligger efter och rött om den 

står still.  

 

Taktklocka vid varje takt som stoppas vid problem 

En underfunktion till tavlan. Vid varje takt finns en klocka som visar hur lång tid det är kvar på 

takten för den aktuella produkten. 

 

Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp 

Underfunktion som inte är med på tavlan. Störningar rapporteras med hjälp av en dator direkt 

då de inträffar. 

 

Tavlan visar planerade stopp varpå klockan stannar 

Vid planerade stopp, som till exempel raster, stannar klockan som visar produktionslinans 

genomsnittliga takttid och tavlan visar ”Rast”. 

 

Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning 

Denna punkt ska fungera så att montörerna skannar in produkten vid taktstart varpå rätt 

cykeltid visas på de taktklockor som gruppen vill ha på varje takt. 

 

Utöver dessa punkter valdes ytterligare en punkt ut av gruppen: 

 

Takttid på översiktstavlan 

Gruppen vill ha en standardiserad tavla och tog med denna punkt för Multiline 1 för att punkten 

fanns med på gruppens förslag till Modullinan.  

 

Tavlan visar en klocka som räknar ner den genomsnittliga takttiden för produktionslinan. 

 

Den punkt som valdes bort av gruppen även då den gick vidare enligt urvalsregeln var följande: 

 

Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till 

tidsmässigt 

Punkten valdes bort då gruppen ansåg att detta skulle vara för mycket jobb att införa samtidigt 

som punkten inte tillför något värde för produktionen. 

5.1.3 Diskussion och slutsats av workshop 

Workshopen var väl förberedd av examensarbetarna och detta gjorde att den flöt på enligt plan. 

Alla deltagare visste syftet med workshopen från början och hade tagit del av det material som 

skickats ut i förhand. I och med detta behövdes inga ingående förklaringar utan en kort 

introduktion var tillräcklig innan arbetet påbörjades.  

 

Då två personer lämnade återbud med kort varsel blev grupperna ojämna. Detta fick till 

konsekvens att den ena gruppen enbart hade tre deltagare medan den andra hade fem. På grund 

av det låga antalet deltagare i ena gruppen fick många av punkterna samma totalpoäng när den 

individuella poängsättningen för gruppen summerades. Som facilitatorer begick 

examensarbetarna här ett misstag som inte omfördelade grupperna direkt utan avvaktade om de 

sista deltagarna skulle ha dykt upp.  
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Ytterligare ett misstag som begicks av examensarbetarna var att utelämna en 

introduktionsövning där deltagarna fick lära känna varandra för att lätta upp stämningen. 

Konsekvensen av detta blev att diskussionerna i den ena gruppen, som bestod av tre deltagare, 

inte involverade hela gruppen på ett engagerat sätt. Facilitatorerna fick för att rädda denna 

situation kliva in och leda diskussionerna på ett sådant vis att hela gruppen involverades.  

 

Workshopen började med en individuell övning vilket gjorde att energin i rummet gick ner. 

Den gick dock upp igen direkt då första gruppövningen påbörjades. Tidsfördelningen av 

workshopen var överlag välplanerad. Den enda aktivitet som inte höll sin utsatta tid var den 

första gruppövningen. Anledningen till detta var att det tog en stund för grupperna att sätta sig 

in i uppgiften och komma igång med sina diskussioner. Dessutom fanns ingen förutbestämd 

rollfördelning vilket gjorde att det gick åt lite tid att upprätta denna inom grupperna. Då första 

gruppövningen drog ut på tiden fick deltagarna mindre tid till den andra gruppövningen. Den 

kortare tiden för den andra gruppövningen var ändå tillräcklig då båda grupperna vid det laget 

var väl insatta i uppgiften och kunde börja arbeta effektivt direkt. 

 

De båda lösningsförslagen grupp 1 tog fram var mycket lika varandra. Skillnaden var att de 

ansåg att produktionstavlan på Modullinan skulle baseras på både dagsmål och veckomål 

medan produktionstavlan för Multiline 1 enbart skulle baseras på veckomål. Dessutom ansåg 

de att det på varje takt i slutmontage på Multiline 1 kan finnas aktuell status för de förmontage 

som ska monteras in på just den takten. Denna funktion är inte relevant för Modullinan då 

produktionsupplägget med förmontage inte är detsamma som på Multiline 1.  

 

Grupp 2 tog också fram två lösningsförslag som var mycket lika varandra. Det enda som 

skiljde förslagen var att de ansåg att Modullinan enbart ska basera sin plan på dagsmål medan 

Multiline 1 ska basera planen på veckomål.  

 

Den slutsats examensarbetarna kan dra utifrån dessa resultat är att båda grupperna eftersträvar 

standardiserade tavlor som ska vara lika för hela fabriken. Detta kom även upp då grupperna 

redovisade sin respektive förslag.  

 

Tabell 5 visar en sammanställning av de punkter som båda grupperna valt att ta med på sina 

förslag. Av alla punkter är det fem stycken som inkluderats i alla slutförslag av båda grupperna. 
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Grupp 1 

Modullina 
Grupp 2 

Modullina 
Grupp 1 

Multiline 1 
Grupp 2 

Multiline 1 

1 Plan-, Är-, och Börvärde x x x x 

2 
Planen på tavlan baseras på 
dagsmål 

x x 
  

3 
Planen på tavlan baseras på 
veckomål 

x 
 

x x 

5 Ackumulerat släp x x x x 

6 Takttid på översiktstavlan 
 

x 
 

x 

7 
Taktklocka vid varje takt som 
stoppas vid problem  

x 
 

x 

8 
Tavlan visar planerade stopp 
varpå klockan stannar  

x 
 

x 

9 
Brister och störningar visas på 
översiktstavlan 

x x x x 

12 
Störningsrapportering där 
störningar loggas efter stopp 

x x x x 

16 
Cykeltiden anpassas efter 
produkttyp, exempelvis genom 
skanning 

x x x x 

19 

På varje takt i slutmontage kan 
det finnas aktuell status för 
samtliga förmontage som ska 
monteras in på just den takten 

  
x 

 

22 
Sammanställningstavla för hela 
fabriken  

x 
 

x 

27 
Färgkodning kan vara ett bra 
hjälpmedel vid visualisering 

x 
 

x 
 

28 

Återkoppling i montage-
instruktionerna för att se hur det 
egna arbetet ligger till 
tidsmässigt 

x 
 

x 
 

Tabell 5 – Sammanställning av valda punkter i lösningsförslag från workshop 

De fem punkter som inkluderas i samtliga förslag är följande: 

 

 Plan-, Är-, och Börvärde 

 Ackumulerat släp 

 Brister och störningar visas på översiktstavlan 

 Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp 

 Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning 

 

När examensarbetarna utifrån de fyra lösningsförslag som tagits fram under workshopen ska ta 

fram sitt eget slutförslag kommer dessa fem punkter att inkluderas. De resterande nio punkterna 

i tabell 5 kommer alla finnas i åtanke då slutförslaget utformas.  
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5.2 Utveckling av slutförslag 

Utvecklingen av slutförslaget kommer att följa arbetsprocessen i figur 34: 

 

 
Figur 34 – Arbetsprocess vid utveckling av slutförslag 

5.2.1 Fyra lösningsförslag 

Utgångspunkten vid utvecklingen av slutförslaget var resultatet, diskussionen och slutsatsen 

från workshopen som finns sammanställda i kapitel 5.1.2 och 5.1.3.  

5.2.2 Utkast till slutförslag 

Nästa steg i processen att ta fram ett slutförslag var att arbeta fram ett utkast till slutförslaget. 

Utifrån de 29 punkter som låg till grund för workshopen valde examensarbetarna individuellt ut 

vilka de själva ansåg var viktiga att ha med i slutförslaget. Sedan jämfördes resultaten dels med 

varandra och dels med de punkter som användes i de fyra lösningsförslag som togs fram under 

workshopen. Alla de punkter som varken valts ut i de fyra lösningsförslagen eller av 

examensarbetarna själva exkluderades.  

 

De återstående punkterna diskuterades igenom utifrån de kunskaper som samlats in under 

benchmarking, teoristudier och intervjuer som genomförts under examensarbetet. Av dessa 

punkter valdes tre bort och sexton valdes ut till att ha med i utkastet till slutförslaget. Fem av 

dessa sexton var sådana punkter som inte inkluderades i de lösningsförslag som togs fram 

under workshopen utan har valts ut av examensarbetarna själva. En sammanställning av 

jämförelsen och vilka punkter som inkluderas i utkastet till slutförslaget finns i tabell 6.  

Fyra lösningsförslag 
Utkast till 
slutförslag 

Avstämning 
med 

styrgruppen 

Vidare-
utveckling av 

slutförslag 

Kravspec: 
layout och 
beskrivning 
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  Sammanställning av punkter till slutförslag 
Grupp 1 

Modullina 
Grupp 2 

Modullina 
Grupp 1 

Multiline 1 
Grupp 2 

Multiline 1 
Emma Gustav Inkluderas 

1 Plan-, Är-, och Börvärde x x x x x x x 

2 Planen på tavlan baseras på dagsmål x x 
    

 

3 Planen på tavlan baseras på veckomål x 
 

x x x x x 

5 Ackumulerat släp x x x x x x x 

6 Takttid på översiktstavlan 
 

x 
 

x 
  

 

7 
Taktklocka vid varje takt som stoppas vid 
problem  

x 
 

x x x x 

8 
Tavlan visar planerade stopp varpå klockan 
stannar  

x 
 

x x x x 

9 Brister och störningar visas på översiktstavlan x x x x x x x 

10 Status för varje takt på översiktstavlan 
    

x x x 

11 Stopptid visas på översiktstavlan per takt 
    

x x x 

12 
Störningsrapportering där störningar loggas 
efter stopp 

x x x x x x x 

14 Andonknapp kopplad till andonruta på tavlan 
    

x x x 

16 
Cykeltiden anpassas efter produkttyp, 
exempelvis genom skanning 

x x x x x x x 

19 
På varje takt i slutmontage kan det finnas 
aktuell status för samtliga förmontage som ska 
monteras in på just den takten 

  
x 

   
 

21 
Viktigt med översiktstavla samt takttavla per 
takt     

x x x 

22 Sammanställningstavla för hela fabriken 
 

x 
 

x x x x 

23 
Information från produktionstavlorna kan ses 
från datorer på kontoret     

x x x 

27 
Färgkodning kan vara ett bra hjälpmedel vid 
visualisering 

x 
 

x 
 

x x x 

28 
Återkoppling i montageinstruktionerna för att se 
hur det egna arbetet ligger till tidsmässigt 

x 
 

x 
 

x x x 

Tabell 6 – Sammanställning av punkter till slutförslag 
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Nedan följer en diskussion av de fem punkter som examensarbetarna valt att inkludera utöver 

de punkter som togs upp i lösningsförslagen från workshopen: 

 

Status för varje takt på översiktstavlan 

Under workshopen hade båda grupperna med denna punkt på sina lösningsförslag. Dock gick 

denna punkt i förslagen in under punkten Brister och störningar visas på översiktstavlan. Då 

båda grupperna hade en lösning för denna punkt där störningar visades per takt var denna punkt 

viktig att ta med.  

 

Stopptid visas på översiktstavlan per takt 

Detta anser examensarbetarna är viktigt då en stopptid ger tydlig överblick för hur länge ett 

problem pågått. Detta är en del i att lyfta upp problem till ytan. För andonpersonen underlättar 

en stopptid då denne ser vilken takt som stått still längst och därmed bör prioriteras. 

 

Andonknapp kopplad till andonruta på tavlan  

Då punkterna Status för varje takt på översiktstavlan och Stopptid visas på översiktstavlan per 

takt ska inkluderas i utkastet till slutförslaget underlättar det om denna information finns 

samlad i en andonruta på tavlan. Detta gör så att tavlan blir enkel och tydlig. För att detta ska 

fungera krävs det att rutan styrs på något sätt av montörerna. För att underlätta deras arbete bör 

en andonknapp finnas i anslutning till arbetsplatsen. En sådan knapp kan utformas på en rad 

olika sätt. 

 

Viktigt med översiktstavla samt takttavla per takt 

Om det ska fungera att ha en anpassad cykeltid beroende på produktvariant måste cykeltiden 

kunna visas upp på något sätt. Därför bör det finnas en takttavla per takt som visar den 

anpassade cykeltiden. 

 

Information från produktionstavlorna kan ses från datorer på kontoret 

Denna punkt har valts ut då de företag som besöktes under benchmarkingen som hade denna 

funktion var mycket nöjda över den.  

 

De tre punkter som valdes att exkluderas ur sammanställningen var följande: 

 

Planen på tavlan baseras på dagsmål  

Denna punkt exkluderades i samråd med Bombardier Transportations produktionschef. Då 

företaget arbetar med standardisering som en del i sitt arbete med 5S är det viktigt att alla 

produktionstavlor är likadana på alla produktionslinor i fabriken. Produktionschefen påpekade 

också att produktionsplaneringen i dagsläget är veckobaserad vilket gör att detta är mest logiskt 

att använda.  

 

Det var enbart grupp 2 som ansåg att dagsmål var nödvändigt att ha med på en elektronisk 

produktionstavla till Modullinan medan grupp 1 ansåg att både vecko-, och dagsmål skulle 

fungera att basera tavlan på. Examensarbetarna själva ansåg att veckomål passar bättre då det 

är mer applicerbart över hela fabriken.  

 

Ur benchmarkingsynpunkt har de flesta företag som besökts under examensarbetet baserat 

planen på sina elektroniska produktionstavlor på dagsmål alternativt dagsmål i kombination 

med veckomål. Dessa har dock haft betydligt högre produktionsvolymer än Bombardier 

Transportation. För Bombardier Transportation lämpar sig veckomål bäst då detta ändå ger en 

tydlig bild över hur det aktuella produktionsläget ser ut. 
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Takttid på översiktstavlan  

Denna punkt exkluderades då examensarbetarna anser att det inte skulle tillföra Bombardier 

Transportation något att ha med detta på en elektronisk produktionstavla. I och med att 

företaget arbetar med flytande takter och cykeltiden skiljer mellan olika produktvarianter och 

olika takter skulle en genomsnittlig takttid på översiktstavlan enbart bli missvisande.  

 

Exempel på detta kom fram under besöket på Cargotec där de precis som på Bombardier 

Transportation arbetar med flytande takter. Montörerna ansåg där att den visualiserade 

genomsnittliga takttiden på tavlan enbart var missvisande och inte tillförde något värde. Både 

Volvo CE och Scania använde sig av nedräknande takttider på sina elektroniska 

produktionstavlor. I och med att de har fasta takttider kunde montörerna direkt relatera till hur 

de låg till tidsmässigt. Därför skapade takttiden där värde för montörerna.  

 

På varje takt i slutmontage kan det finnas aktuell status för samtliga förmontage som ska 

monteras in på just den takten  

Att visualisera samtliga förmontage på respektive takter skulle kräva separata tavlor för varje 

takt vilket skulle bli för komplext. Alternativt skulle detta tas med på översiktstavlorna för hela 

produktionslinan vilket skulle innebära extremt mycket information på tavlorna. Detta skulle gå 

emot det projektdirektiv om att tavlorna ska vara enkla och tydliga. Dessutom förklarade grupp 

1 som tog upp detta på workshopen att det skulle kunna lösas med ett kanbansystem och 

därmed inte behövde vara med på produktionstavlorna. Detta förs vidare till företaget i form av 

en rekommendation på fortsatt produktionsutvecklingsarbete. 

 

Genom denna sållning har följande punkter valts ut vilka ska användas vid utkastet av 

slutförslaget: 

 

 Plan-, Är-, och Börvärde  

 Planen på tavlan baseras på veckomål  

 Ackumulerat släp  

 Taktklocka vid varje takt som stoppas vid problem  

 Tavlan visar planerade stopp varpå klockan stannar 

 Brister och störningar visas på översiktstavlan 

 Status för varje takt på översiktstavlan 

 Stopptid visas på översiktstavlan per takt 

 Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp 

 Andonknapp kopplad till andonruta på tavlan 

 Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning 

 Viktigt med översiktstavla samt takttavla per takt 

 Sammanställningstavla för hela fabriken 

 Information från produktionstavlorna kan ses från datorer på kontoret 

 Färgkodning kan vara ett bra hjälpmedel vid visualisering 

 Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till 

tidsmässigt 

 

På nästa sida visas ett utkast på hur slutförslaget skulle kunna se ut, se figur 35. Utkastet består 

av en bild med fyra olika varianter på hur produktionstavlorna kan växla under en arbetsdag. 

Figuren visar även exempel på hur brister och störningar kan visualiseras. Utkastet visar hur 

färgkodning kan användas för att ytterligare skapa medvetenhet om den aktuella 

produktionsstatusen. Bredvid figuren finns en kort beskrivning av vad som visas. 
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Rutan i övre vänstra hörnet visar 

vilken produktionslina tavlan tillhör 

samt aktuellt klockslag.  

 

I övre högra hörnet syns aktuell 

aktivitet på produktionslinan samt 

hur länge den kommer att pågå. 

Denna ruta skiftar färg beroende på 

aktivitet. Då produktion pågår är 

rutan grön, vid planerade stopp 

såsom raster, lunch och möten är 

rutan gul och om produktionen är 

stoppad är rutan röd. Vid 

produktionsstopp startar en klocka 

att räkna för att visa hur länge 

produktionslinan stått still. Utanför 

ordinarie arbetstider visar tavlan att 

arbetsdagen är slut med vit 

bakgrundsfärg. 

 

Rutan i nedre vänstra hörnet visar 

den aktuella produktionsstatusen. 

Högst upp syns planen för hur 

många enheter som ska produceras 

under veckan. Under planen syns 

Ärvärdet vilket är hur många enheter 

som producerats hittills under 

veckan. Det visas också ett Börvärde 

som talar om hur många enheter som 

skulle ha producerats hittills under 

veckan för att produktionslinan ska 

ligga i fas med planen. Längst ner 

visas ett ackumulerat släp som talar 

om hur produktionslinan ligger till 

mot den totala produktionsplanen. 

Det ackumulerade släpet följer med 

från vecka till vecka. Om Är-, och 

Börvärdet är lika stora eller om 

Ärvärdet är större än Börvärdet 

kommer Ärvärdet visas i en grön 

ruta. Om Ärvärdet är mindre än 

Börvärdet kommer rutan bli röd. 

 

Den sista rutan, i nedre högra hörnet, 

är en andonruta. I denna syns om det 

är problem på någon takt, vad det är 

för problem samt hur länge 

problemet pågått. 

 

Figur 35 – Utkast till slutförslag 
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Bilden har med åtta av de sexton punkter som ska användas i utkastet. Resterande åtta punkter 

är tilläggsfunktioner och underfunktioner. Listan nedan visar de resterande åtta punkterna. 

Efter detta följer en förklaring om hur punkterna ska fungera tillsammans med tavlan. 

 

 Andonknapp kopplad till andonruta på tavlan 

 Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp 

 Viktigt med översiktstavla samt takttavla per takt 

 Taktklocka vid varje takt som stoppas vid problem  

 Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning 

 Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till 

tidsmässigt 

 Information från produktionstavlorna kan ses från datorer på kontoret 

 Sammanställningstavla för hela fabriken 

 

På varje takt ska det finnas en andonknapp kopplad till andonrutan på tavlan. Med denna knapp 

ska montörerna kunna signalera att de har störningar och vad de har för störningar. Dessa 

störningar ska förutom att visas på tavlan även loggas automatiskt i en störningsdatabas så att 

de ska gå att följa upp senare.  

 

Det ska också finnas en taktklocka på varje takt som stoppas när störningar rapporteras via 

andonknappen. Då cykeltiderna är olika beroende på produktvariant och takt ska taktklockan 

med hjälp av exempelvis skanning visa rätt tid beroende på produktvariant. Som stöd till detta 

ska det också finnas checkpunkter i montageinstruktionerna som talar om hur lång tid det borde 

återstå av cykeltiden då montörerna når ett visst arbetsmoment. Genom dessa checkpunkter 

tillsammans med den anpassade cykeltiden får montörerna direkt en indikation om hur de 

ligger till.  

 

All information som visas på produktionstavlorna bör även kunna ses från datorer på kontoret 

samt på en sammanställningstavla som visar samtliga produktionslinor i fabriken. Detta för att 

göra informationen lättillgänglig. Ett utkast till hur en sådan sammanställningstavla skulle 

kunna utformas syns i figur 36. 

Figur 36 – Utkast till sammanställningstavla 
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5.2.3 Avstämning med styrgruppen 

Vid avstämningen med styrgruppen godkändes utkastet som tagits fram och de ansåg att 

layouten på tavlorna var mycket bra. Det kom upp några ändringar av utkastet. Den första 

ändringen i utkastet som kom upp vid avstämningen var att möten och andra aktiviteter som 

inte är återkommande ska aktiveras manuellt och loggas som störningar. Detta ska visas i rutan 

för aktuell aktivitet. Under dessa aktiviteter ska Börvärdet fortsätta räkna upp.  

 

Den andra ändringen som kom upp var att färgkodningen för Ärvärdet även ska indikera 

överproduktion. Detta genom att Ärvärdet ska vara rött om det överstiger Börvärdet med tio 

procent av Planvärdet. 

 

Den tredje ändringen som kom upp var att bakgrundsfärgen vid planerade stopp ska vara vit 

istället för gul. Detta för att följa generella färgkoder inom företaget. Rast ska dessutom kallas 

paus. Detta på grund av fackliga avtal. 

 

Sista ändringen som kom upp var att ackumulerat släp istället ska kallas ackumulerat läge. 

Anledningen till det är att värdet även ska kunna visa om produktionen ligger före 

leveransplan. Det beslutades också att det ackumulerade läget ska färgkodas. Färgkodningen 

ska baseras på hur mycket det ackumulerade läget avviker från 0 i förhållande till Planvärdet, 

enligt figur 37: 

 

 
 

 

Färgkodningen på det ackumulerade läget ska skapa en tydlighet om produktionen ligger för 

mycket före eller efter leveransplanen. 

 

Vid presentationen av utkastet föreslog examensarbetarna att produktionstavlorna ska kopplas 

ihop med läsplattor. Företaget diskuterar att införa läsplattor att använda till digitala 

montageinstruktioner. Då företaget har som önskemål att produktionstavlorna ska kunna 

implementeras omgående efter avslutat examensarbete bör implementeringen delas upp i olika 

steg. Detta för att läsplattor i dagsläget enbart ligger i diskussionsstadiet. Att köpa in teknisk 

utrustning till tavlorna enbart för att kunna styra funktioner tills dess att läsplattor eller annan 

utrustning köps in är inte hållbart kostnadsmässigt och bör därför undvikas. 

 

För att undvika onödiga inköp beslutades det under avstämningen att första steget i 

implementeringen ska exkludera andonrutan på produktionstavlorna. Detta beror på att denna 

funktion kommer att implementeras senare då teknisk utrustning finns tillgänglig i fabriken.  

 

Under avstämningen bekräftades projektdirektivet att tavlorna ska kunna utvecklas internt med 

de kunskaper som finns inom företaget. Styrgruppen beslutade att tavlorna ska programmeras i 

Excel och att kravspecifikationen som utformas ska anpassas efter detta. De gav också förslag 

på vem inom företaget som skulle kontaktas angående programmering av tavlorna. 

40% -40% 100% -100% 0 

Gul Gul Röd Röd Vit 

Figur 37 – Färgkodning av ACK. LÄGE 
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5.2.4 Vidareutveckling av slutförslag 

Utifrån den input styrgruppen gav vid avstämningen av utkastet har examensarbetarna 

vidareutvecklat slutförslaget. Detta genom att dela upp de sexton punkterna i följande 

implementeringssteg: 

 

Implementeringssteg 1 

 Plan-, Är-, och Börvärde  

 Planen på tavlan baseras på veckomål  

 Ackumulerat läge  

 Tavlan visar planerade stopp varpå klockan stannar 

 Färgkodning kan vara ett bra hjälpmedel vid visualisering 

 

Implementeringssteg 2 

 Brister och störningar visas på översiktstavlan 

 Status för varje takt på översiktstavlan 

 Stopptid visas på översiktstavlan per takt 

 Andonknapp kopplad till andonruta på tavlan 

 

Implementeringssteg 3 

 Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp 

 

Implementeringssteg 4 

 Viktigt med översiktstavla samt takttavla per takt 

 Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till 

tidsmässigt 

 Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning 

 Taktklocka vid varje takt som stoppas vid problem  

 

Implementeringssteg 5 

 Sammanställningstavla för hela fabriken 

 Information från produktionstavlorna kan ses från datorer på kontoret 

 

Implementeringssteg 6 

 Implementering av elektroniska produktionstavlor på fabrikens samtliga 

produktionslinor  

 

Punkterna är uppdelade i dessa steg för att produktionstavlorna ska kunna implementeras och 

tas i bruk så fort som möjligt efter avslutat examensarbete. Första steget utgörs av punkter som 

inte kräver några större inköp av teknisk utrustning, utöver skärmar till produktionstavlorna 

och datorer som driver skärmarna. 

 

Andra steget kräver någon form av teknisk utrustning med vilken montörerna ska kunna 

signalera till tavlan. Alla punkter i detta steg kommer ligga till grund för den andonruta som 

ska finnas med på tavlan. Då styrgruppen ansåg andonrutan vara viktigt att implementera så 

snart som möjligt hamnar dessa punkter i steg två. Andra steget kan implementeras så snart 

teknisk utrustning för att skicka signaler från respektive takt till tavlan köps in. 
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Implementeringens tredje steg innefattar en störningsrapportering där störningar loggas efter 

stopp. Då det inom företaget i dagsläget pågår en utveckling av ett nytt system för 

störningsrapportering där störningar rapporteras elektroniskt vore det optimalt om detta system 

kopplades samman med de elektroniska produktionstavlorna. Detta så att störningar som 

rapporteras även blir visuella. Så länge detta system inte är färdigutvecklat kan det inte kopplas 

ihop med de elektroniska produktionstavlorna och ligger därför i framtiden. Som komplement 

till detta steg ska alla aktiviteter som sker på tavlorna loggas redan från start.  

 

Fjärde steget i implementeringen består av punkter som alla kräver extra teknisk utrustning. 

Dessa punkter är dessutom extrafunktioner vid sidan om de elektroniska produktionstavlorna. 

Därför behöver inte dessa punkter prioriteras förrän steg ett till tre fungerar som de ska.  

 

De två punkter som utgör steg fem är båda extrafunktioner vilka är till för att underlätta 

informationsspridning. De behöver därför inte prioriteras förrän de elektroniska 

produktionstavlorna ute i produktionen fungerar och används som de ska. 

 

En av de avgränsningar som satts upp för detta examensarbete är att slutförslaget ska vara så 

pass generellt att det ska gå att implementera på fabrikens samtliga produktionslinor. När 

implementeringssteg ett till fem är väl inarbetade är det lämpligt att som ett sista 

implementeringssteg införa elektroniska produktionstavlor i hela fabriken. 

 

Under nästa kapitel kommer slutförslaget att presenteras i form av en kravspecifikation. Där 

kommer layouten att presenteras och alla funktioner beskrivas i detalj . Kravspecifikationen 

kommer att vara uppdelad efter de olika implementeringsstegen som beskrivits i detta kapitel. 

Funktionsbeskrivningar och layout anpassas efter att slutförslaget ska kunna programmeras 

internt på företaget i Excel.  
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6. Slutförslag 

I detta kapitel kommer slutförslaget för examensarbetet att presenteras i form av en 

kravspecifikation.  

 

Kravspecifikationen är uppdelad efter de olika implementeringssteg som redogjordes i 

föregående kapitel. Kravspecifikationen kommer innehålla en utförlig beskrivning av den 

layout som tagits fram till de elektroniska produktionstavlorna samt utförliga beskrivningar för 

de funktioner som ska implementeras i det första implementeringssteget. Resterande 

implementeringssteg kommer att beskrivas mer kortfattat då stora delar av dessa är beroende av 

vilken teknisk utrustning som köps in av företaget.  

 

Kravspecifikationen är utformad så att den ska kunna lämnas över till en programmerare internt 

på företaget som sedan ska kunna ta fram en fungerande programvara till de elektroniska 

produktionstavlorna utifrån denna. Examensarbetarna har under utformningen av 

kravspecifikationen kontinuerligt stämt av arbetet med den programmerare styrgruppen 

föreslagit. Detta för att bekräfta att han förstår kravspecifikationen så att programmeringen och 

implementeringen av produktionstavlorna underlättas. 

6.1 Implementeringssteg 1 

Det första steget i implementeringen är grunden till de elektroniska produktionstavlorna. I detta 

steg beskrivs layouten och de funktioner på produktionstavlan som ska vara med i det första 

steget vid implementeringen. 

6.1.1 Måttsättning på produktionstavla 

Här specificeras måtten för layouten av de elektroniska produktionstavlorna. 

Produktionstavlorna ska bestå av vanliga skärmar och programvaran ska programmeras i Excel. 

Måttsättningen för produktionstavlorna är anpassad till bildförhållandena på en vanlig 

bredbildsskärm. Figur 38 visar måtten för layouten. Alla mått är angivna i antal bildpunkter. 

Detta för att teckenstorleken för all text också anges i bildpunkter. De streckade linjerna är 

referenslinjer och ska inte visas. 
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6.1.2 Färgsättning på produktionstavla 

Produktionstavlorna ska ha fem olika färger: svart, vit, grön, gul och röd. I tabell 7 specificeras 

varje färg i färgskalan RGB. Då färger nämns vid namn i kravspecifikationen syftar detta till de 

färger som anges i tabellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 Inmatningstabell och kontrolläge 

För att produktionstavlorna ska bli flexibla och lättanvända har en inmatningstabell, se tabell 8, 

tagits fram. I inmatningstabellen fylls rutorna i manuellt och det är informationen i 

inmatningstabellen som styr tavlorna. I inmatningstabellens vänstra fält fylls namnet på 

produktionslinan och arbetstiderna i. Här fylls det också i tider för alla planerade stopp som 

dagligen återkommer på produktionslinan. I inmatningstabellens högra fält fylls veckoplan och 

ikappkörning i, för aktuell vecka och kommande vecka. Här kryssas det också i under vilka 

dagar arbete är planerat på produktionslinan för respektive vecka. Det ackumulerade läget kan 

justeras i inmatningstabellen. Detta görs genom att ändra värdet i rutan ”Ingående ACK. 

LÄGE”. Längst ner i inmatningstabellen ska det finnas en uppdateringsknapp vilken används 

Färgnamn RGB-kod 

Svart (0,0,0) 

Vit (255,255,255) 

Grön (0,204,0) 

Gul (255,204,0) 

Röd (255,0,0) 

Tabell 7 – Färgkodning produktionstavla 

70 

70 

70 

70 

60 

60 

180 70 80 240 140 

(bildpunkter) 

Figur 38 – Måttsättning layout 
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för att bekräfta eventuella uppdateringar som gjorts. När denna knapp trycks in ska det komma 

upp en bekräftelseruta. Bekräftas ändringarna ska produktionstavlorna uppdateras utifrån de 

nya värden som skrivits in. 

 

 

Tabell 8 – Inmatningstabell 

Utöver inmatningstabellen ska det finnas ett kontrolläge i vilket produktionstavlorna styrs ute 

på produktionslinan. Detta ska utformas enligt figur 39. 

 

 
Figur 39 – Kontrolläge till produktionstavla 
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Högst upp i kontrolläget står det vilken produktionslina det tillhör. Detta hämtas ur 

inmatningstabellen. I detta läge finns det två START/STOPP-knappar för oplanerade stopp. 

Det finns även en grön knapp som används för att verifiera att en produkt är färdig, vars 

funktion är att öka Ärvärdet på tavlan med en enhet. Det finns också en röd knapp för att 

minska tavlans Ärvärde vid behov. Bredvid knapparna ska det finnas en ruta som visar det 

aktuella Ärvärdet. Detta för att personen som uppdaterar Ärvärdet ska få en visuell bekräftelse 

att Ärvärdet ändrats.  

 

Varje gång någon av knapparna i kontrolläget används ska en ruta komma upp. I denna ska det 

gå att välja om knapptryckningen bekräftas eller inte. Hur värdena i inmatningstabellen och hur 

kontrolläget styr produktionstavlorna förklaras mer utförligt i nästa kapitel.  

6.1.4 Cellbeskrivning av produktionstavla 

Figur 40 visar tavlan uppdelad i ett koordinatsystem. Under figuren följer en beskrivning av 

samtliga celler som tillhör implementeringssteg 1. I denna beskrivning redogörs både vad som 

kommer att visas i varje cell och hur funktionerna bakom cellerna kommer att fungera. I 

samtliga celler på tavlan ska teckensnitt Arial med fet stil användas. 

 

 
Figur 40 – Koordinatsystem för produktionstavla 

 

AB1 – Produktionslina 

I cell AB1 ska namnet på produktionslinan tavlan tillhör visas. Data till denna cell hämtas från 

inmatningstabellens översta ruta kallad Produktionslina. Bakgrundsfärgen i denna cell ska vara 

vit och teckenstorleken ska vara 28. Teckenfärgen ska vara svart och texten ska vara centrerad i 

cellen. 

 

AB2 – Klocka 

Denna cell ska visa aktuellt klockslag. Teckenstorleken ska vara 28 och bakgrundsfärgen vit. 

Teckenfärgen ska vara svart och texten ska vara centrerad i cellen. 
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CDE1 och CDE2 – Aktuell aktivitet 

Dessa två celler hör ihop och ska visa vad för slags aktivitet som pågår på produktionslinan och 

hur länge aktiviteten kommer att pågå. Cellerna ska kunna visa fyra typer av aktiviteter: 

produktion, arbetsdag slut, planerade stopp och oplanerade stopp. Produktion, arbetsdag slut 

och planerade stopp ska styras 

automatiskt av tider som skrivits in i 

inmatningstabellen. Oplanerade stopp 

ska kunna styras manuellt med hjälp av 

knapparna i kontrolläget, se figur 39. 

Teckenstorleken i cellerna ska vara 28 

och texten ska vara centrerad. 

Bakgrundsfärg och teckenfärg ska 

växla beroende på aktivitet. Hur dessa 

två celler ska fungera förklaras nedan 

med ett exempel på hur tavlan kan 

växla under en arbetsdag utifrån 

inskrivna tider i inmatningstabellen 

enligt tabell 9.  

 

Från klockan 06:30 till 16:00 ska CDE1 visa 

”PRODUKTION” och CDE2 visa hur länge 

produktionen kommer att pågå tills nästa planerade 

stopp. När arbetsdagen börjar vid 06:30 ska CDE2 visa 

”till 07:20”, då detta är det första planerade stoppet som 

angetts i inmatningstabellen enligt tabell 9. Cellerna ska 

ha grön bakgrundsfärg och svart teckenfärg under 

produktion enligt figur 41.  

 

Dagens första planerade stopp är daglig styrning, vilket 

pågår mellan 07:20 till 07:27. Då det planerade stoppet 

börjar ska CDE1 visa ”DAGLIG STYRNING” och 

CDE2 visa ”till 07:27”. Cellerna ska ha vit 

bakgrundsfärg och svart teckenfärg under planerade 

stopp, se figur 42. När daglig styrning är slut ska CDE1 

automatiskt visa ”PRODUKTION” och CDE2 visa ”till 

08:40”, se figur 43.  

 

Cellerna ska under arbetsdagen automatiskt växla mellan produktion och de planerade stoppen 

samt ange hur lång tid aktuell aktivitet pågår. Varje dag förekommer fyra olika planerade 

stopp. Vilken typ av planerat stopp och under vilken tid stoppet pågår hämtas ur 

inmatningstabellen. Tiderna fylls i manuellt medan de fyra planerade stopptyperna är 

förutbestämda. Om tider för något planerat stopp inte fylls i ska tavlan bortse från detta stopp. 

 

Från klockan 16:00 till klockan 06:30 nästkommande dag 

ska CDE1 visa ”ARBETSDAG SLUT” och ingen text 

ska visas i CDE2. Dessa tider hämtas ur 

inmatningstabellens rutor ”Flextid eftermiddag, slutar” 

och ”Flextid morgon, börjar”, se tabell 9. Cellerna ska ha 

vit bakgrundsfärg och svart teckenfärg. Figur 44 visar 

exempel på detta läge.  

  Börjar Slutar   

Flextid morgon 06:30 07:18   

Flextid eftermiddag 15:12 16:00   

  
  

  

DAGLIG STYRNING 07:20 07:27   

PAUS 08:40 08:55   

LUNCH 11:20 12:02   

PAUS 13:30 13:45   

        
Tabell 9 – Inmatningstabell med exempeltider 

Figur 41 – Aktivitet: Produktion 1 av 2 

Figur 43 – Aktivitet: Daglig styrning 

Figur 42 – Aktivitet: Produktion 2 av 2 

Figur 44 – Aktivitet: Arbetsdag slut 
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Produktionstavlorna ska även ha en funktion där de visar oplanerade stopp. Oplanerade stopp 

aktiveras genom att trycka manuellt på någon av de två ”START/STOPP”-knapparna i 

kontrolläget och avaktiveras genom att trycka på samma ”START/STOPP”-knapp, se figur 39. 

Det ska finnas två förutbestämda typer av oplanerade stopp: produktionsstopp och möte. Om 

produktionsstopp aktiveras ska CDE1 visa ”PRODUKTIONSSTOPP” och CDE2 visa en 

klocka som räknar upp i formatet ”timmar minuter 

sekunder”, se figur 45. När det oplanerade stoppet 

avaktiveras ska tavlan automatiskt återgå till normalt 

arbetsschema efter tider inskrivna i inmatningstabellen. 

Cellerna ska ha röd bakgrundsfärg och vit teckenfärg. 

 

A3 – Plan 

Cell A3 ska visa ”PLAN”. Cellen ska ha vit bakgrundsfärg, svart teckenfärg, 22 i teckenstorlek 

och texten ska vara vänsterställd. 

 

B3 – Planvärde 

Cell B3 ska visa summan av ”Veckoplan” och ”Ikappkörning” som skrivs in manuellt i 

inmatningstabellen, se tabell 8. ”Veckoplan” är hur många nya enheter som planeras in för 

veckan. ”Ikappkörning” är hur många enheter som ska byggas ikapp under veckan utöver de 

nya enheter som planeras in.  

 

I inmatningstabellen ska det gå att skriva in kommande veckas veckoplan och ikappkörning, 

vilket görs i den högra kolumnen. Varje ny vecka, det vill säga midnatt mellan söndag och 

måndag, ska kommande veckas plan i höger kolumn flyttas över till aktuell vecka i vänster 

kolumn. Summan av veckoplan och ikappkörning ska då också överföras till tavlan och visas i 

cell B3. Om värdena för aktuell vecka skulle ändras under veckan ska produktionstavlan 

uppdateras automatiskt och visa summan av de nya värdena. Cellen ska ha vit bakgrundsfärg, 

svart teckenfärg, 22 i teckenstorlek och texten ska vara centrerad. 

 

A4 – Är 

Cell A4 ska visa ”ÄR”. Cellen ska ha vit bakgrundsfärg, svart teckenfärg, 22 i teckenstorlek 

och texten ska vara vänsterställd. 

 

B4 – Ärvärde 

Cell B4 ska visa hur många enheter som producerats hittills i veckan. Ärvärdet ska nollställas 

vid midnatt mellan söndag och måndag. Ärvärdet ökas med en enhet genom att trycka på den 

gröna knappen ”PRODUKT KLAR” i kontrolläget, se figur 39.  Vid behov ska Ärvärdet kunna 

minskas en enhet genom att trycka på den röda knappen ”Minska ÄR”. 

 

När värdet i cellen B4 är lika stort eller större än värdet i cellen B5 ska B4 ha grön 

bakgrundsfärg och svart teckenfärg. Undantaget är när värdet i cellen B4 överstiger värdet i 

cellen B5 med tio procent av värdet i cellen B3. Då ska cell B4 ha röd bakgrundsfärg och vit 

teckenfärg.  

 

När värdet i cellen B4 är mindre än värdet i cellen B5 ska B4 ha röd bakgrundsfärg och vit 

teckenfärg. Teckenstorleken i cellen ska vara 22 och texten ska vara centrerad. 

 

A5 – Bör 

Cell A5 ska visa ”BÖR”. Cellen ska ha vit bakgrundsfärg, svart teckenfärg, 22 i teckenstorlek 

och texten ska vara vänsterställd. 

Figur 45 – Aktivitet: Produktionsstopp 
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B5 – Börvärde 

Cell B5 ska visa hur många enheter som borde ha producerats hittills under veckan för att 

produktionen ska ligga i fas med plan, det vill säga ett Börvärde. Börvärdet ska nollställas vid 

midnatt mellan söndag och måndag. Det ska sedan räknas upp i ett jämnt intervall under 

veckan. Börvärdet ska räknas ut enligt formeln nedan, där t är hur lång tid det gått hittills under 

veckan och ttotal är den totala tillgängliga arbetstiden under veckan. Veckoplan och 

ikappkörning hämtas ur inmatningstabellen. 

 

          
                      

      
   

 

Den totala tillgängliga arbetstiden under veckan är summan av den tillgängliga arbetstiden för 

varje dag då produktion är planerad på produktionslinan enligt inmatningstabellen. Den totala 

arbetstiden varje dag är den totala tiden från klockslaget som skrivits in i rutan ”Flextid 

morgon, Börjar” till klockslaget ”Flextid eftermiddag, Börjar” minus den totala tiden för alla 

planerade stopp under dagen. Den totala tiden för de planerade stoppen; daglig styrning, rast, 

lunch och rast, hämtas ur inmatningstabellen. 

 

Börvärdet ska börja räkna upp varje dag mitt mellan de klockslag som skrivs in i 

inmatningstabellen i rutorna ”Flextid morgon, Börjar” och ”Flextid morgon, Slutar”. 

Uppräkningen ska stanna temporärt under alla planerade stopp under dagen enligt 

inmatningstabellen. Uppräkningen ska stanna varje dag mitt mellan de klockslag som skrivs in 

i inmatningstabellen i rutorna ”Flextid eftermiddag, Börjar” och ”Flextid eftermiddag, Slutar”. 

 

Om veckoplanen, ikappkörningen eller ttotal skulle ändras måste de nya värdena användas i 

formeln. Börvärdet ska då räknas om utifrån de nya värdena och sedan räknas upp efter dessa. 

Vid ändringar av veckoplan, ikappkörning eller ttotal ska en ruta komma upp för att bekräfta att 

ändringarna ska verkställas. 

 

Cell B5 ska ha vit bakgrundsfärg, svart teckenfärg, 22 i teckenstorlek och texten ska vara 

centrerad. 

 

A6 – Ackumulerat läge 

Cell A6 ska visa ”ACK. LÄGE”. Cellen ska ha vit bakgrundsfärg, svart teckenfärg, 22 i 

teckenstorlek och texten ska vara vänsterställd. 

 

B6 – Värde för ackumulerat läge 

Värdet för det ackumulerade läget ska uppdateras automatiskt i realtid. Värdet som visas är hur 

många produkter produktionslinan ligger före eller efter leveransplanen. Det ackumulerade 

läget ska aldrig nollställas utan värdet från föregående vecka ligger kvar och adderas till nästa 

vecka. Detta värde visas i inmatningstabellen som ”Ingående ACK. LÄGE”. Det ackumulerade 

läget beräknas med följande formel: 

 

                
 

MÅL är ett värde som räknas ut med funktionen på nästa sida, där t är hur lång tid det gått 

hittills under veckan och ttotal är den tillgängliga arbetstiden under veckan. Värdena för 

ingående ACK. LÄGE och veckoplan hämtas ur inmatningstabellen. 
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MÅL ska räkna upp under samma tider som Börvärdet räknas upp. 

 

Cell B6 ska färgkodas beroende på vilket värde som står i cellen. Cellen ska ha 22 i 

teckenstorlek och texten ska vara centrerad. Färgkodningen ska följa villkoren i tabell 10 

nedan: 

 

Bakgrundsfärg Teckenfärg Villkor för ACK. LÄGE 

Vit Svart                             
Gul Svart                           
Gul Svart                         
Röd Vit               
Röd Vit                

Tabell 10 – Villkor för färgkodning av ackumulerat läge 

 

Figur 46 visar ett exempel på hur produktionstavlorna ska se ut när en ny arbetsvecka börjar. 

 

 
Figur 46 – Exempel på produktionstavla vid veckostart 

6.1.5 Loggfil 

Till produktionstavlorna ska det finnas en loggfil vilken loggar händelser samt tid och datum 

för dessa. I denna loggfil ska följande händelser loggas: 

 

 PLAN – Det ska loggas varje gång Planvärdet uppdateras samt fördelningen mellan 

veckoplan och ikappkörning. Det ska även loggas vilka dagar planen baseras på. 

 ÄR – Varje gång Ärvärdet ändras ska detta loggas. 

 BÖR – När Börvärdet ökar en enhet ska detta loggas. 

 Oplanerade stopp – När funktionen oplanerade stopp aktiveras ska det loggas vilken typ 

av stopp, när det aktiveras och när det avaktiveras. 

 ACK. LÄGE – Varje gång det ackumulerade läget ändras ska detta loggas. 
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6.2 Implementeringssteg 2 

Det andra steget i implementeringen av de elektroniska produktionstavlorna är att införa en 

andonruta på produktionstavlorna. Nedan beskrivs hur denna andonruta ska styras med en 

andonknapp samt en beskrivning av vad cellerna i andonrutan på produktionstavlan ska visa. 

6.2.1 Andonknapp 

På varje takt i produktionslinan ska det finnas en andonknapp som kan signalera till 

andontavlan. Signalen ska innehålla information om vilken takt som signalerat samt vilken 

kategori av störning det är. Exempel på kategorier kan vara materialfel, materialbrist eller 

kvalitetsfel. Det ska också gå att signalera att störningen är avhjälpt.  

 

Utformningen av andonknapparna anpassas efter den tekniska utrustning företaget väljer att 

köpa in för ändamålet. Andonknapparna skulle exempelvis kunna vara ett program i en 

läsplatta, ett program i en dator eller en fysisk knappsats. 

6.2.2 Cellbeskrivning för implementeringssteg 2 

Nedan följer en beskrivning av innehållet i varje cell i andonrutan. 

 

C3 – Andonruta takt 

Denna cell ska visa vilken takt som signalerat på andon. Cellen ska ha vit bakgrundsfärg, svart 

teckenfärg, 22 i teckenstorlek och texten ska vara centrerad. 

 

D3 – Andonruta kategori av störning 

Denna cell ska visa vilken kategori av störning som valts av montören då denne signalerat på 

andon. Cellen ska ha vit bakgrundsfärg, svart teckenfärg, 22 i teckenstorlek och texten ska vara 

vänsterställd. 

 

E3 – Störningstid 

Cellen ska visa hur lång tid störningen pågått. När en signal till andonrutan tas emot av 

produktionstavlan ska en tidtagning automatiskt starta. Tiden ska visas i denna cell på formen 

”timmar minuter sekunder”. Cellen ska ha vit bakgrundsfärg, svart teckenfärg, 22 i 

teckenstorlek och texten ska vara centrerad. 

 

C4D4E4, C5D5E5 och C6D6E6 

Dessa rader ska visa exakt samma information som raden med cellerna C3, D3 och E3 vilka 

beskrivits ovan. Den störning som pågått längst ska ligga högst upp i andonrutan. Om fler 

störningar signaleras ska dessa fyllas på underifrån i andonrutan. När en signal skickas till 

produktionstavlan om att en störning är avhjälpt ska den raden slockna och alla rader under 

flyttas upp ett steg. Figur 47 visar exempel på hur andonrutan ska se ut när den används. 

 

 
Figur 47 – Exempel på andonruta 
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I figurens första bild visas hur andonrutan ska se ut fem minuter efter att takt 2 signalerat 

materialbrist. Nästa bild visar att takt 2 fortfarande har materialbrist och att takt 4 signalerat 

kvalitetsfel. Sista bilden visar att materialbristen på takt 2 är avhjälpt och att kvalitetsfelet på 

takt 4 fortfarande pågår. 

6.2.3 Komplettering av loggfil 

När andonrutan implementeras ska samtliga händelser i denna loggas med datum och tid. När 

en takt signalerar om störning ska det loggas vilken takt som signalerat samt störningskategori. 

När störningen signaleras som avhjälpt ska detta loggas tillsammans med störningstiden. 

6.3 Implementeringssteg 3 

Det tredje steget i implementeringen av de elektroniska produktionstavlorna är de på något sätt 

ska kopplas ihop med företagets framtida störningsrapporteringssystem. Direkt då montörerna 

signalerar en störning ska detta kunna visualiseras i tavlans andonruta samtidigt som de 

rapporterar störningen i störningsrapporteringssystemet. Alla störningar ska inte visualiseras i 

andonrutan. I andonrutan ska de störningar som montörerna behöver hjälp för att lösa visas.  

 

Hur kopplingen mellan störningsrapporteringssystemet och produktionstavlorna ska fungera 

kan inte specificeras i dagsläget utan kräver en djupare utredning när 

störningsrapporteringssystemet är färdigutvecklat. 

6.4 Implementeringssteg 4 

Hela det fjärde implementeringssteget kräver extra teknisk utrustning för att vara genomförbart. 

I detta steg ska det finnas takttavlor på varje takt i produktionslinorna, exempelvis läsplattor 

eller datorskärmar. Dessa ska kunna visa en nedräknande cykeltid som är anpassad för 

respektive produktvariant. Montörerna ska exempelvis kunna skanna in en streckkod för att 

direkt få fram rätt cykeltid.  

 

Som komplement till takttavlorna ska det finnas återkopplingspunkter i montageinstruktionerna 

så att montörerna hela tiden vet hur de ligger till tidsmässigt. De nedräknande cykeltiderna ska 

vara programmerade att stanna när montörerna signalerar en störning och börja räkna igen när 

störningen är avhjälpt. 

6.5 Implementeringssteg 5 

Det femte implementeringssteget består av två tilläggsfunktioner till de elektroniska 

produktionstavlorna. Den första är att den information som syns på produktionstavlorna i 

realtid ska kunna ses från datorer på kontoret. 

 

Den andra funktionen är en sammanställningstavla där produktionsresultaten för samtliga 

produktionslinor ska visas. På denna sammanställningstavla ska det för varje produktionslina 

visas följande: 

 

 Produktionslinans namn 

 Aktuell aktivitet 

 PLAN 

 ÄR 

 BÖR 

 ACK. LÄGE 
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Data för dessa punkter ska i realtid automatiskt hämtas från produktionstavlorna på respektive 

produktionslina. Det enda undantaget är att bakgrundsfärgen för cellen med produktionslinans 

namn alltid ska ha samma bakgrundsfärg och teckenfärg som cellerna som visar aktuell 

aktivitet. Figur 48 visar ett exempel på en sammanställningstavla för två produktionslinor.  

 

 
Figur 48 – Exempel på sammanställningstavla 

6.6 Implementeringssteg 6 

Under implementeringens sista steg ska de elektroniska produktionstavlorna införas på 

samtliga produktionslinor i fabriken. Detta steg kan genomföras när produktionstavlorna är väl 

inarbetade på de två produktionslinor examensarbetet riktas mot. Innan detta steg genomförs 

ska användandet av produktionstavlorna utvärderas. Utifrån denna utvärdering bör eventuella 

förbättringar göras och sedan kan produktionstavlorna införas på alla produktionslinor i 

fabriken. 
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7. Diskussion  

I detta kapitel kommer resultatet av examensarbetet att diskuteras. Här diskuteras på vilket sätt 

slutförslaget som tagits fram under examensarbetet uppfyller de två frågeställningar som 

formulerades vid examensarbetets början. Efter detta följer en diskussion kring hur väl 

slutförslaget uppfyller de förväntningar som framkom under de intervjuer som genomfördes 

internt på företaget.  

7.1 Frågeställningar 

De två frågeställningarna är följande: 

 

 Hur visualiseras produktionsstatusen för att skapa en medvetenhet om det aktuella läget 

för att produktionsmålen ska uppnås? 

 

 På vilket sätt är denna visualisering till stöd för produktionen? 

 

Genom att visualisera veckans Plan-, Är-, och Börvärde samt det ackumulerade läget på 

elektroniska produktionstavlor skapas en medvetenhet om det aktuella läget för 

produktionslinan. Planen visar tydligt hur många enheter som ska produceras under veckan. 

Ärvärdet indikerar på ett tydligt och visuellt sätt hur många enheter som är utlevererade från 

produktionslinan just nu. Börvärdet talar om hur många enheter som borde ha levererats hittills 

för att ligga i fas med planen. Detta är till stöd för produktionen genom att direkt kunna jämföra 

skillnaden mellan hur många enheter som levererats under veckan i relation till hur många 

enheter som borde ha levererats.  

 

För att göra visualiseringen mellan Är-, och Börvärdet extra tydlig används färgkodning. Detta 

stödjer produktionen genom att alla inblandade snabbt kan kasta ett öga på produktionstavlorna 

för att ta reda på hur produktionen ligger till. Om Ärvärdet är grönt ligger produktionen i fas 

med planen och om det är rött behöver arbetstempot justeras för att uppnå veckans plan i utsatt 

tid.  

 

Det ackumulerade läget indikerar hur produktionslinan ligger till i förhållande mot 

leveransplanen. Är alla medvetna om detta är det lättare att komma till konsensus om eventuell 

övertid eller andra åtgärder som krävs för att arbeta in släp och uppnå produktionsmålen.  

 

Då produktionstavlorna visar planerade aktiviteter som pågår på produktionslinan och hur 

länge dessa kommer att pågå hjälper detta alla inblandade i produktionen att planera sitt arbete. 

Detta för att på bästa sätt kunna disponera den tillgängliga arbetstiden och på så vis uppnå 

produktionsmålen. När ett oplanerat stopp inträffar visualiseras detta tillsammans med den 

totala tiden för stoppet. Denna information loggas med syfte att kunna följa upp de oplanerade 

stoppen. Genom att visualisera produktionsstopp lyfts problem fram och det skapas större 

fokus på att lösa dessa. 

 

Varje takt på produktionslinan kan signalera störningar vilka visualiseras på 

produktionstavlorna. Denna visualisering hjälper ansvariga på produktionslinan att fördela 

resurser för att lösa störningarna innan de påverkar produktionsresultaten. Även denna 

information loggas med syfte att kunna följa upp störningar. 
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Att ha standardiserade produktionstavlor genomgående i hela fabriken gör det enklare att förstå 

hela fabrikens produktionsstatus. Detta är både till stöd för montörer och för provare, vilka kan 

byta produktionslina och ändå direkt vara medvetna om den aktuella produktionsstatusen för 

just den linan. Samtidigt kan ansvariga för produktionen enkelt jämföra olika produktionslinors 

resultat och vid behov omfördela resurser utifrån detta. Sammanställningstavlor för hela 

fabriken kommer att underlätta detta ytterligare då dessa skapar en helhetsbild över fabrikens 

aktuella produktionsstatus.  

7.2 Förväntningar 

Nedan följer en diskussion gällande hur väl slutförslaget uppfyller de förväntningar som kom 

fram vid intervjuerna som genomfördes internt på företaget. Nedan diskuteras vilka 

förväntningar slutförslaget uppfyller och hur de uppfylls samt vilka förväntningar som inte 

uppfylls och varför. 

 

Att tavlorna är enkla och tydliga 

Denna förväntning uppfylls. Produktionstavlorna följer en enkel struktur och har 

standardiserade färger och teckensnitt. Den information som visas är direkt till stöd för 

produktionen och ingen överflödig information visas på produktionstavlorna. 

 

Att tavlorna inte uppfattas som ett stressmoment 

Stress undviks genom att produktionstavlorna inte visar någon nedräknande takttid. Alla 

personer upplever stress på olika sätt och det är därför omöjligt att säga huruvida denna 

förväntning uppfylls eller inte förrän produktionstavlorna implementerats. 

 

Ger en övergripande koll på produktionsläget i produktionslinan 

Genom att visualisera produktionslinans Plan-, Är-, och Börvärde samt det ackumulerade läget 

ger detta en övergripande koll på produktionsläget. Detta tillsammans med aktuell aktivitet som 

pågår samt status för varje takt på produktionslinan gör att förväntningen uppfylls. 

 

Skapa en förståelse för varför tavlorna ska användas samt formulera ett klart syfte med 

tavlorna för montörerna ska bli positivt inställda och involverade i arbetet 

I och med att montörerna involverats redan i utvecklingen av produktionstavlorna, genom 

intervjuer och workshop i detta examensarbete, är förväntningen delvis uppfylld. Det är viktigt 

att företaget informerar syftet med produktionstavlorna för att en förståelse ska infinna sig hos 

montörerna innan produktionstavlorna implementeras.  

 

Utifrån statusen på tavlan direkt kunna fatta snabbare beslut och kalla på hjälp vid 

behov 

Andonrutan hjälper till att uppfylla denna förväntning. Då störningar direkt visualiseras på 

produktionstavlorna är det enklare att fatta snabba beslut och kalla på rätt hjälp direkt. Även 

skillnaden mellan Är-, och Börvärdet, vilken dessutom är färgkodad för extra tydlighet, gör det 

enklare att omfördela resurser på produktionslinan vid behov.  

 

Att tavlorna följs av montörerna 

Att denna förväntning ska uppfyllas beror på den tidigare förväntningen om att det ska skapas 

en förståelse och ett tydligt syfte för produktionstavlorna. Utformningen av 

produktionstavlorna är enkel för att de ska vara lätta att använda. Huruvida tavlorna följs av 

montörerna eller inte går i dagsläget inte att besvara då tavlorna inte är implementerade. 
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Skapa större fokus på att hålla arbetstider och takttider 

Denna förväntning ska uppfyllas genom att produktionstavlorna visar aktuell aktivitet samt hur 

länge den pågår. Dessutom visar de ett Börvärde som ökar med takttiden. Följer montörerna 

Börvärdet håller de också takttiden för produktionslinan. Ännu större fokus skapas i 

implementeringssteg 4 då varje takt ska arbeta efter en cykeltid som anpassas beroende på 

produktvariant. 

 

Ökad effektivitet på produktionslinan 

Produktionstavlorna kan bidra till ökad effektivitet genom att tydliggöra aktuella aktiviteter för 

produktionslinan. Dessutom kan det aktuella produktionsläget i form av skillnaden mellan Är-, 

och Börvärdet medverka till att effektiviteten ökar. Det går i dagsläget inte att säga om 

implementering av produktionstavlor ger en ökad effektivitet på produktionslinorna. 

 

Problem tas upp till ytan istället för att arbetas runt 

Förväntningen uppfylls genom andonrutan där varje enskild takt signalerar störningar. Den 

uppfylls också genom att hela produktionslinan på ett enkelt och tydligt sätt kan stoppas vid 

problem. Problemen kan också följas upp utifrån att alla aktiviteter på produktionstavlorna 

loggas. 

 

Tavlorna uppdateras kontinuerligt för att det inte ska skapas orimliga mål 

Denna förväntning uppfylls delvis. Produktionstavlorna uppdateras automatiskt vid eventuella 

omplaneringar. Det är dock alltid planerarens ansvar att se till så att planen som skrivs in inte är 

orimlig för produktionslinan. Produktionstavlorna har inga spärrar som varnar när orimliga mål 

sätts. 

 

Tavlorna blir ett hjälpmedel för att kunna arbeta ikapp eventuella släp i 

produktionslinan 

Det ackumulerade läget visar i realtid hur många enheter produktionslinan ligger före eller efter 

mot leveransplanen. Utifrån detta kan planerare och produktionsledare enklare planera in när 

eventuella släp ska arbetas ikapp. Ikappkörningen kommer dessutom inte som någon 

överraskning för montörerna då de vet precis hur många enheter de ligger efter med. Alltså 

uppfylls förväntningen.  

 

Tavlorna syns ordentligt för alla som använder dem 

Layoutens enkelhet bidrar till att informationen på produktionstavlorna ska vara lätt att se 

under förutsättningen att produktionstavlorna är tillräckligt stora. Om förväntningen uppfylls 

eller inte baseras på vad för teknisk utrustning som köps in av företaget vid implementeringen 

av produktionstavlorna. Därför går det i nuläget inte att svara på om den kommer att uppfyllas 

eller inte.  

 

Programvaran bakom tavlorna är flexibel och lätt att anpassa 

Programmeringen av produktionstavlorna ska göras internt på företaget. Därför kan företaget 

anpassa programvaran efter sina framtida behov och därmed uppfylls förväntningen. 

 

Att det blir mindre administrativt arbete genom att tavlorna uppdateras automatiskt 

Denna förväntning uppfylls inte, då produktionstavlorna skapar lika mycket administrativt 

arbete som de eliminerar. Istället för att skriva upp veckans plan på en whiteboardtavla och 

uppdatera resultaten dagligen, görs detta via datorer när produktionstavlorna implementeras. 

 

 



117 

Kunna se en sammanställning av samtliga produktionslinor i fabriken 

Förväntningen uppfylls eftersom slutförslaget i implementeringssteg 5 innefattar en 

sammanställningstavla för hela fabriken. 

 

Att kanbanrutorna börjar användas som det är tänkt och att montörerna inte arbetar 

igen tappad tid där 

Det går i dagsläget inte att svara på om förväntningen uppfylls eller inte. I implementeringssteg 

1 till 3 finns det inget som tyder på att montörernas arbetssätt kommer att förändras. Däremot 

finns en möjlighet att förväntningen uppfylls i implementeringssteg 4 när individuella 

takttavlor införs, vilka visar produktanpassade cykeltider. Då vet montörerna hur lång cykeltid 

de har för varje produktvariant och har även möjlighet att stoppa tiden vid problem. Detta bör 

leda till att de inte arbetar igen tappad tid i kanbanrutorna. 

 

Att produktionskorten inte tas bort om de inte digitaliseras 

Produktionskorten som används i dagsläget ska behållas, vilket innebär att förväntningen 

uppfylls. 

 

Att systemet inte är känsligt för exempelvis strömavbrott 

Genom att det till produktionstavlorna ska finnas en loggfil vilken sparar samtliga aktiviteter 

som sker på tavlorna kommer de inte vara känsliga för strömavbrott. Detta då all information 

kan återskapas ur loggfilen. Därmed uppfylls förväntningen. 

 

Att informationen från produktionstavlorna kan ses från datorer på kontoret 

Förväntningen uppfylls då slutförslaget i implementeringssteg 5 innefattar denna funktion. 
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8. Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån detta examensarbete. Här 

presenteras också rekommendationer till företaget, dels gällande fortsatt arbete med de 

elektroniska produktionstavlorna och dels gällande andra områden vilka uppkommit under 

examensarbetet. 

8.1 Slutsatser 

Det problem Bombardier Transportation ville ha hjälp att lösa var att ta fram ett sätt att styra 

produktionen visuellt med hjälp av elektroniska produktionstavlor. Syftet med dessa skulle vara 

att ge samtliga involverade i produktionen en snabb överblick av det aktuella läget för att 

kunna uppnå de utsatta produktionsmålen.  

 

Resultatet av examensarbetet är ett förslag till elektroniska produktionstavlor vilka löser det 

uppställda problemet. De elektroniska produktionstavlorna som tagits fram uppfyller också 

större delen av de förväntningar som uppkommit i samband med intervjuer internt på företaget. 

Att förväntningar från företagets sida uppfylls anser examensarbetarna vara mycket viktigt då 

uppdraget är skarpt. Då resultatet av examensarbetet ska implementeras på företaget är det 

viktigt att lyssna på åsikter inom företaget och att verkligen ge företaget det som efterfrågas. 

Slutsatsen av detta är att examensarbetarna anser att de uppfyllt företagets förväntningar 

samtidigt som de löst det uppställda problemet. 

 

De projektdirektiv som sattes upp tillsammans med företaget har varit till stor hjälp under 

arbetets gång. Detta för att direktiven ramat in examensarbetet så att fokus legat på det 

företaget efterfrågat. Examensarbetarna anser att slutförslaget uppfyller samtliga 

projektdirektiv. 

 

Examensarbetet är planerat och genomfört efter en variant av DMAIC-modellen. En slutsats 

dragen från detta är att planeringen har varit till stor hjälp då det gett en tydlig struktur till hela 

arbetet. Att redan från start ha planerat upp examensarbetet i olika faser med tillhörande 

gatemöten ha lett till att tidsplanen hållits och att fokus har legat på rätt saker. Varje fas har 

avslutats med ett gatemöte med styrgruppen på företaget för att verifiera att examensarbetet 

gått i rätt riktning. Detta engagemang från företagets sida har varit till stor hjälp genom hela 

arbetet.  

 

Engagemanget kring examensarbetet har från hela företaget varit stort. Både styrgruppen, 

referensgruppen, montörer och provare har tagit sig tid att hjälpa till när de har blivit 

tillfrågade. En stor anledning till detta är troligen att examensarbetet baserats på ett skarpt 

uppdrag vilket företaget är angelägna om att få hjälp med. Slutsatsen från detta är att 

engagemanget från företagets sida har hjälpt till att höja kvalitén på examensarbetet och 

därmed även resultatet. Detta eftersom examensarbetarna varit angelägna att bemöta det stora 

engagemang företaget visat.  

 

En viktig slutsats dragen utifrån examensarbetet är att studiebesöken som genomförts varit en 

större informationskälla än den teoretiska grunden för arbetet. Teorin ger en mer ensidig 

inblick i hur saker och ting fungerar, medan ett studiebesök kan ge en mer mångfasetterad bild 

av hur något fungerar i praktiken. Om möjligheten hade funnit skulle fler studiebesök ha 

genomförts under examensarbetet, vilket troligtvis skulle höjt arbetets kvalité ytterligare. 
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Den sista slutsats som kan dras utifrån detta examensarbete är att företagets förväntningar på 

examensarbetet uppfyllts, då styrgruppen under det sista gatemötet godkände den 

kravspecifikation som presenterades. 

8.2 Rekommendationer 

I detta delkapitel redogörs de rekommendationer som ges till företaget utifrån examensarbetet. 

Syftet med rekommendationerna är att stödja implementeringen av det slutförslag 

examensarbetet genererat. Utöver rekommendationer gällande implementeringen av de 

elektroniska produktionstavlorna tas det här också upp mer generella rekommendationer som 

uppkommit under examensarbetet, vilka kan vara till stöd för Bombardier Transportation. Sist i 

detta kapitel redogörs rekommendationer för fortsatt utveckling av de elektroniska 

produktionstavlorna. 

8.2.1 Rekommendationer till företaget 

De rekommendationer som ges till företaget utifrån detta examensarbete följer nedan.  

 

Implementering i sex steg 

För att underlätta implementeringen av de elektroniska produktionstavlorna rekommenderas 

företaget att följa den implementeringstrappa som är uppsatt i detta examensarbete. Det är 

viktigt att varje steg i implementeringen är väl genomarbetat innan företaget går vidare till 

nästa steg. Dock måste implementeringen ses som en levande process där vissa justeringar av 

stegen kan göras för att passa företagets framtida behov.  

 

Klargöra syftet med de elektroniska produktionstavlorna 

För att arbetet med de elektroniska produktionstavlorna ska fungera så bra som möjligt är det 

viktigt att företaget klargör syftet för varför dessa ska implementeras i fabriken. Syftet med 

produktionstavlorna är att stödja produktionen och inte att övervaka den. Detta genom att skapa 

en tydlig överblick av det aktuella produktionsläget. 

 

Involvera montörer och provare i implementeringen 

Montörer och provare som arbetar i och kring produktionen ska använda produktionstavlorna 

som ett hjälpmedel. Det är därför otroligt viktigt att alla är införstådda med hur 

produktionstavlorna ska användas och varför. Redan i utvecklingen av produktionstavlorna, 

vilken skett under detta examensarbete, har vissa montörer och provare involverats. För att 

skapa en känsla av att alla är involverade i arbetet, är det viktigt att vara lyhörd för eventuella 

åsikter och förändringar som läggs fram från de som ska arbeta med tavlorna som hjälpmedel.  

 

Titta på andra företag 

En stor informationskälla i detta examensarbete har varit att se hur andra företag arbetar. 

Därför rekommenderas Bombardier Transportation att utnyttja denna möjlighet oftare i 

framtida utvecklingsprojekt.  

 

Styr kopplingen mellan förmontage och slutmontage med ett kanbansystem 

Ett effektivt sätt att styra kopplingen mellan förmontage och slutmontage visuellt är att skapa 

ett kabansystem med uppmärkta hyllplatser för varje förmontage. Exempel på hur detta skulle 

kunna se ut är att det vid varje takt i slutmontage skulle finnas en hylla med plats för alla de 

förmontage som ska monteras in i den takten. På så vis syns det direkt vilka förmontage som är 

färdiga och vilka som inte är färdiga. 
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Bestäm rutiner för vad som gäller om produktionen ligger efter 

I och med att det på produktionstavlorna kommer finnas ett värde för ackumulerat läge 

rekommenderas företaget att utnyttja detta. Rekommendationen är att bestämma rutiner för när 

och hur släp ska arbetas in. Exempelvis hade Scania ett väl inarbetat system för att arbeta ikapp 

sitt släp. När släpet nådde ett förutbestämt antal enheter arbetades detta in genom beordrad 

övertid vid ett förutbestämt tillfälle. På så vis vet alla som jobbar inom produktionen vad som 

gäller om de ligger efter samt när de kommer arbeta ikapp släpet.  

 

Stoppa hela produktionslinan vid problem, för att lyfta fram problemen och inte arbeta 

runt dem 

Produktionstavlorna har en funktion där produktionsstopp kan aktiveras. Företaget 

rekommenderas att utnyttja denna. Detta genom att arbeta in en rutin i fabriken där 

produktionen stoppas vid större störningar, för att lyfta upp dessa till ytan och inte arbeta runt 

problemen. Om eventuella problem lyfts fram kan dessa bearbetas så att de inte upprepas igen, 

istället för att de arbetas runt och återkommer. 

8.2.2 Fortsatt utveckling av de elektroniska produktionstavlorna 

Innan det finns möjlighet rekommendera potentiella utvecklingsmöjligheter måste 

kravspecifikationen realiseras. Detta genom att företaget köper in elektronisk utrustning samt 

programmerar mjukvaran bakom de elektroniska produktionstavlorna. När detta är gjort går det 

att bekräfta användarvänligheten och bekräfta hur de elektroniska produktionstavlorna 

uppfattas i praktiken.  

 

Den rekommendation som kan ges i dagsläget är därmed att implementera de elektroniska 

produktionstavlorna och utifrån detta göra en utvärdering efter varje implementeringssteg.   
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Bilaga 1 – BOS Assessment 
 

BOS Principle: Standardization (STD) Element STD-1: Management by Takt Time 

F
u

n
c
ti

o
n

 

 
                  Performance Levels 
 
 
Element 
Requirements 

Definition: 
The process by which all Operations 
activities are aligned to meet customer 
demand, it defines the beat rates for 
production workstations.  

Purpose: 
To match production with customer demand in order to achieve:  
Effective management of production resources (Manpower, Tooling, 
Materials, etc.)  
Elimination of overproduction  
A simple and visual way to communicate production beat rate  
An easier identification of bottlenecks and disturbances 

Considerations 

  0 1 2 3 4 The responses to the following questions can be 
used to help determine the performance level that 
should be given for each criteria. Score Baseline Initial Performing Excellence World-class 

  

S
T

D
-1

.1
 

Actual Takt Time is appropriately 
established to meet customer 
demand and prevent over-
production. Takt Time and actual 
Takt Time is periodicaly 
reviewed. 

              

  

S
T

D
-1

.2
 Production resources managed 

effectivly (Manpower, Tooling, 
Materials etc.) 

              

 

S
T

D
-1

.3
 

People aware of Takt time and 
purpose of Management by Takt 
time. Actual pace and progress 
must be visble and known by 
everybody involved. 

   The difference 
between Takt 
Time and Actual 
Takt time is 
understood. 

 The difference 
between Takt Time 
and Actual Takt 
time is periodically 
reviewed. 

A process control 
must be available in 
order to indentify and 
control takt time 
deviations. Action 
plan is evident, in 
order to reduce 
deviations. 
Visual signals are 
standardised, applied 
and used across the 
site. 

Visual/audio indicators 
exist which connect the 
work cycle to the Takt 
Time (e.g. Visual 
markings on moving line 
or stack lights on static 
stations/cells, 
programmable warning 
points or pacing lights). 

Throughput time meets 
takt time at all stations - 
no "overtime", no waiting.  
Line balancing is evident. 
 
Regular review of line 
balancing by cells with 
operation team 

People know duration until next Takt beat. 
Employees could name at least 2 of the following 
purposes: 
- reflection of customer demand, 
- control resources (plan manpower), 
- necessary material at the work station  
- make disturbances visible. 
Employees know impact of Takt disturbances and 
could name at least 2 of the following impacts: 
- unpunctal customer delivery, 
-additional costs, 
-new workload and resource balancing, 
-rework or retrofits, 
-Actual Takt pace is visible to everybody. 

  

S
T

D
-1

.4
 Penetration of takt time through 

complete process chain is 
evident (customer - production - 
supplier). 

              

  

S
T

D
-1

.5
 Management of Disturbances is 

in place (Andon) to avoid stops, 
react fast, analyse and mitigate 
further stops.  

              

 

 

 

 

 



 

BOS Principle: Standardization (STD)   Element STD-3: Visual Management 
F

u
n

c
ti

o
n

 

 
                    Performance Levels 
 
Element 
Requirements 

Definition: 
Visual Management is an approach which shows actual 
conditions based on defined standards and targets at a 
glance. 

Purpose: 
Visual Management enables each employee to immediately see the current 
situation (normal/abnormal), grasp the situation and take defined action in case 
of out of standard condition. 

Considerations 

  0 1 2 3 4 The responses to the following questions can 
be used to help determine the performance 
level that should be given for each criteria. Score Baseline Initial Performing Excellence World-class 

 

S
T

D
-3

.1
 A specific policy must be 

developed outlining the extent 
and use of visual management 
and include clear standards. 

              

 

S
T

D
-3

.2
 

A well defined audit is 
performed to assess 
compliance to visual 
management on a regular basis. 

              

 

S
T

D
-3

.3
 

Standardised visual 
management method and tools 
consequently implemented and 
used accros the site 

              

 

S
T

D
-3

.4
 

Visual Plant (visual 
management allows status at a 
glance) 
3.4 + 3.5 

  The flow and out of 
standard conditions are 
not visible 

There are visual aids to 
show the flow (production 
steps and material flow), 
standard and out of standard 
conditions (colour coding, 
footprint, pull signals, cell 
layout, parts identification...) 
clearly to all people in the 
cell. 

Visual aids are applied and 
used across operations. 
Flow, standard and out of 
standard conditions can be 
understood by all 
employees.  

Visual aids are 
standardised across the 
site 

plus 
Any individual not familiar 
with the business 
immediately understands 
the process flow, the 
status of the cell activities 
and who is the customer 
and end product. 

Are visuals across the whole plant pertinent, 
useful, accurate and displayed with a 
common method?   
Is it easily understood?   
Does the shop floor "talk to you?"    
What tells someone where a problem exists?   
Does the andon board reflect both actual and 
target?   



 

Bilaga 2 – Frågor vid benchmarking 
 

Nedanstående frågor ställdes vid samtliga studiebesök för att samla in data. 

 

Frågor riktade till montörer externt: 

1. Anser Ni att produktionstavlan tillför något i ert dagliga arbete? 

2. Vad är bra med er produktionstavla? 

3. Vad är mindre bra? 

4. Kan den förbättras? 

5. Övriga tankar och förslag 

Frågor riktade till tjänstemän externt: 

1. Berätta om produktionslinan. Produkt? Bemanning? Produktionsmål? Takttid? 

Fast/flytande takt? 

2. Hur många tavlor har Ni som återkopplar den aktuella produktionsstatusen på 

produktionslinan? 

3. Vad visar tavlan/tavlorna? 

4. Varifrån kommer er tavla/tavlor? (beställd färdig eller programmerad internt) 

5. Hur fungerar tavlan/tavlorna? (automatisk uppdatering eller manuell) 

6. Vilken avdelning äger huvudansvaret för tavlan? 

7. Vilken avdelning ansvarar för tavlan om problem uppstår? 

8. Är det den första tavlan/tavlorna ni har? Om ni haft andra förut, vad hade ni för några 

och varför bytte ni? 

9. Har ni någon översiktstavla som visar status på samtliga produktionslinor? Om ja, hur 

uppdateras den? 

10. Om Ni har produktionslinor som är sammanlänkade inom fabriken. Visualiserar Ni 

bufferten mellan dessa? I så fall hur? 

11. Varför har Ni tavla/tavlor? 

12. Har det blivit några förändringar i produktionen sedan produktionstavlorna infördes? 

13. Hur har produktionsresultaten påverkats? Mätetal? Kvalitativa effekter? 

14. Hur reagerade montörerna vid införandet av tavlorna? 

15. Hur agerar Ni vid eventuella produktionsändringar för att tavlan ska bli tydlig? När och 

hur tar Ni beslut att göra en omplanering? 

16. Vad är bra med er produktionstavla? 

17. Vad är mindre bra? 

18. Kan den förbättras? 

 

 

  



 

Bilaga 3 – Benchmarking ABB Robotics 
 

Frågor riktade till tjänstemän: 

 

1. Berätta om produktionslinan. Produkt? Bemanning? Produktionsmål? Takttid? 

Fast/flytande takt? 

På produktionslinan tillverkas styrskåp till robotar. Det arbetar ca 60 montörer på 

produktionslinan, vilka är indelade i fem stycken team. I dagsläget ligger 

produktionsmålet på 30 enheter per dag. Arbetet är uppdelat i fasta takter om ca 12 

minuter per takt. 

 

2. Hur många tavlor har Ni som återkopplar den aktuella produktionsstatusen på 

produktionslinan? 

Produktionsutfallet visualiseras med hjälp av två olika tavlor. En med utleveransresultat 

för hela produktionslinan på veckobasis och en med aktuellt produktionsläge för varje 

team på dagsbasis. 

 

3. Vad visar tavlan/tavlorna? 

Tavlan med utleveransresultat visar hur många enheter som ska 

produceras under veckan, hur många som är utlevererade hittills 

samt läget för huruvida produktionen ligger i fas med plan. 

Tavlan är utformad enligt bilden till höger. 

 

Den andra tavlan som finns på produktionslinan, vars layout syns på bilden nedan, visar 

resultatet från varje team. Denna visar samma information som utleveranstavlan, baserat 

på hur det går för varje team på dagsbasis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Varifrån kommer er tavla/tavlor? (beställd färdig eller programmerad internt) 

Utleveranstavlan är en färdig lösning från Scancontrol medan den andra tavlan är en 

vanlig TV-skärm som visar ett enklare datorprogram i Excel, vilket programmerats av 

företaget själva.  

 

5. Hur fungerar tavlan/tavlorna? (automatisk uppdatering eller manuell) 

Uppdatering av utleveranstavlan sker per automatik då packningen skannar varje färdig 

enhet som går ut för leverans. Dessutom visar tavlan aktuellt klockslag och dagens 

datum. Under raster och lunch visar tavlan detta.  

 

Uppdateringen av den andra tavlan sker genom att sista montören i varje team manuellt 

verifierar med hjälp av ett enklare datorprogram att produkten är klar innan den skickas 

vidare till nästa station. 

 

6. Vilken avdelning äger huvudansvaret för tavlan? 

Företagets IT-avdelning. 

09:15 12-08-17 

Plan 150 

Utlev 125 

Läge – 2 

09:15 Plan Utfall Läge 

Team 1 30 10 0 

Team 2 30 6 – 4 

Team 3 30 8 – 2 

Team 4 30 9 – 1 

Team 5 30 11 +1 



 

7. Vilken avdelning ansvarar för tavlan om problem uppstår? 

Företagets IT-avdelning. 

 

8. Är det den första tavlan/tavlorna ni har? Om ni haft andra förut, vad hade ni för 

några och varför bytte ni? 

Från början hade produktionslinan endast utleveranstavlan. Utleveranstavlan blir lätt 

missvisande då resultatet för ett team kan vara enligt plan samtidigt som veckoläget på 

utleveranstavlan visar minus. Därför beslutade produktionsledaren för produktionslinan 

att komplettera med ytterligare en tavla. Denna tavla ger direkt feedback om läget för 

de olika teamen. Detta innebär att det är enklare för montörerna att se hur just deras 

team ligger till i förhållande mot dagsplanen. Detta gör att det enklare att upptäcka vilka 

team som utgör eventuella flaskhalsar och kunna åtgärda detta i tid.  

 

9. Har ni någon översiktstavla som visar status på samtliga produktionslinor? Om ja, 

hur uppdateras den? 

Nej. 

 

10. Om Ni har produktionslinor som är sammanlänkade inom fabriken. Visualiserar 

Ni bufferten mellan dessa? I så fall hur? 

I en applikation som heter ”Gula kort” som är en egenutvecklad oracledatabas. 

Produkterna skannas på specifika platser i fabriken och företaget har satt en maxstorlek 

på buffertplatserna. 

 

11. Varför har Ni tavla/tavlor? 

Vi har tavlor för att skapa en medvetenhet om det aktuella produktionsläget samt för att 

kunna hitta eventuella flaskhalsar. Genom att visualisera produktionsstatusen för varje 

team är det enklare att fördela resurser och jämna ut flödet för att nå produktionsmålen. 

 

12. Har det blivit några förändringar i produktionen sedan produktionstavlorna 

infördes? 

Skillnaden är att det blir tydligt för alla vilken volym som förväntas bli producerad och 

hur de ligger till i förhållande till den. 

 

13. Hur har produktionsresultaten påverkats? Mätetal? Kvalitativa effekter? 

Det har blivit enklare att fördela resurser mellan de olika teamen beroende på hur de 

ligger till. Dessutom ger teamresultaten en klar bild av hur många enheter som är kvar 

att producera varje dag, vilket minskar risken för överproduktion. 

 

14. Hur reagerade montörerna vid införandet av tavlorna? 

I början var montörerna lite skeptiska till syftet med tavlorna men de svängde snabbt till 

att bli mer positiva.  Det underlättar trots allt styrningen av produktionslinan om alla vet 

vad statusen är. 

 

15. Hur agerar Ni vid eventuella produktionsändringar för att tavlan ska bli tydlig? 

När tar Ni beslut att göra en omplanering? 

Tavlan uppdateras och personalen informeras. Angående omplanering är det oklart 

vilka kriterier som huvudplanerarna styr efter. 

 

 

 



 

16. Vad är bra med er produktionstavla? 

Tavlan som visar teamresultaten gör det enklare att upptäcka flaskhalsar samt reducera 

överproduktion. Tavlan är också ett verktyg till stöd för omfördelning av resurser då det 

direkt syns vilka team som ligger efter och vilka som ligger före. 

 

17. Vad är mindre bra? 

En nackdel med teamtavlan är att uppdateringen sker manuellt av sista montören i 

teamet. Detta görs genom att montören ökar eller minska antalet färdiga enheter genom 

att trycka plus eller minus i ett datorprogram. Om montören är osäker kan denne inte 

verifiera vilka enheter som passerat stationen under dagen utan enbart se hur många 

enheter tavlan visar. Det finns en möjlighet att montören glömmer bort att uppdatera 

tavlan vilket leder till att resultaten inte stämmer.  

 

18. Kan den förbättras? 

En förbättring som skulle kunna implementeras är att koppla samman teamtavlorna med 

någon form av skanning eller annat verifikationssystem där resultatet på tavlan är 

bundet till ett visst ordernummer. På det sättet skulle det verifieras exakt vilka ordrar 

som räknats upp på tavlan och inte bara hur många enheter som passerat sista montören 

i varje team. 

Övrigt 

Som visuell återkoppling till produktionen anser både montörer och produktionstekniker att 

den andra tavlan är bättre eftersom denna ger en tydligare överblick av hur varje team ligger 

till. Detta gör att det är enklare att fördela resurser så att produktionen utjämnas och målen nås. 

Denna typ av visualisering uppmuntrar de olika teamen genom att visa exakt hur de ligger till. 

Den övre tavlan med enbart veckoresultat kan kännas missvisande då resultatet för ett team kan 

vara enligt plan samtidigt som veckoläget ligger på minus.  

 

 

  



 

Bilaga 4 – Benchmarking GKN Driveline 
 

Frågor riktade till tjänstemän: 

 

1. Berätta om produktionslinan. Produkt? Bemanning? Produktionsmål? Takttid? 

Fast/flytande takt? 

Produktionslinan tillverkar växlar. Den består av cirka 10 montörer och operatörer som 

monterar manuellt, utför kontrollmätningar samt sköter montörsstationerna. Teknisk 

kapacitet för produktionslinan är 50 enheter per timme men i nuläget produceras enbart 

35 enheter per timme. Flödet har fasta takter med en takttid på 72 sekunder.  

 

2. Hur många tavlor har Ni som återkopplar den aktuella produktionsstatusen på 

produktionslinan? 

Två identiska tavlor i form av tv-skärmar, vända åt varsitt håll för att alla som arbetar på 

produktionslinan ska kunna se dessa.  

 

3. Vad visar tavlorna? 

Tavlorna på produktionslinan visar produktionsstatus enligt bilden nedan: 

 
Montering Aktuellt Diff. Mål 

Vecka 1047 – 173 4007 

Skift 112 – 64 210 

Takttid 64  72 

 

I monteringslinor sker ingen rapportering av stopporsak. Här visas endast status av 

läget, vecka, skift och takttid på bana. Tillverkningssidan i fabriken har just nu två 

avdelningar med tavlor där de registrerar stopp vid varje maskin. Utbyggnad av 

systemet pågår. Företaget ska ha tavlor till alla avdelningar. I dagsläget är 98 maskiner 

kopplade till Axxos-systemet. 

 

4. Varifrån kommer er tavla/tavlor? (beställd färdig eller programmerad internt) 

Mjukvaran till tavlorna är utvecklad hos ett företag vid namn Axxos Industrisystem i 

Jönköping. Tavlorna är vanliga skärmar köpta hos Aros Mediateknik i Västerås. 

 

5. Hur fungerar tavlan/tavlorna? (automatisk uppdatering eller manuell) 

När en produkt är färdig i produktionslinan plockas den av från banan den går på. Då 

känner en sensor av att en produkt lämnat banan och skickar en signal till programmet 

som styr tavlan, vilket uppdaterar resultaten på tavlan. Systemet är helt automatiskt. 

 

6. Vilken avdelning äger huvudansvaret för tavlan? 

En ansvarig person på företaget arbetar heltid med att sköta systemet bakom tavlorna. 

Denna person har direktkontakt med leverantören, Axxos, som sköter 

mjukvaruunderhållet. Detta kan Axxos sköta på distans så länge hårdvaran är 

inkopplad. 

 

Montörerna och operatörerna har eget ansvar för att tavlorna används som de ska. 

Upplärning av nya montörer och operatörer sköts av teamen själva och det är 

operatörerna vid tillverkningslinorna som har till ansvar att rapportera in felkoder i 

systemet om maskinerna stannar.  

 



 

7. Vilken avdelning ansvarar för tavlan om problem uppstår? 

Den ansvariga personen på företaget som arbetar heltid med tavlorna. 

 

8. Är det den första tavlan/tavlorna ni har? Om ni haft andra förut, vad hade ni för 

några och varför bytte ni? 

Det är den första uppsättningen elektroniska produktionstavlor. Tavlorna började 

införas för ett drygt år sedan. 

 

9. Har ni någon översiktstavla som visar status på samtliga produktionslinor? Om ja, 

hur uppdateras den? 

Vi har ingen översiktstavla som visar all information från samtliga tavlor i fabriken. 

Produktionsledare, tekniker och chefer kan se den information som tavlorna visar på 

sina egna datorer genom det interna datorsystemet. 

 

10. Om Ni har produktionslinor som är sammanlänkade i fabriken. Visualiserar ni 

bufferten mellan dessa på tv-skärmarna? I så fall hur? 

Nej. 

 

11. Varför har Ni tavlor? 

Vi har tavlor för att få en bättre översiktsbild av driftstatus och stopp för maskinerna i 

fabriken.  

 

12. Har det blivit några förändringar i produktionen sedan produktionstavlorna 

infördes? 

Felkodningen som montörerna eller operatörerna skriver vid maskinstopp har blivit mer 

tillförlitligt då de har blivit bättre på att koda rätt och att koda överhuvudtaget. 

Förenklad och bättre koll på TAK-värden i produktionen. Snabb uppföljning av 

produktionsläge vilket gör det lättare att nå produktionsmålen.  

 

13. Hur har produktionsresultaten påverkats? Mätetal? Kvalitativa effekter? 

Bättre uppföljning av felkodning. Bättre översikt. 

 

14. Hur reagerade montörerna/operatörerna när ni införde det nya systemet? Hur 

togs det emot? 

Negativt till en början men läget förändrades snabbt. Montörer och operatörer såg att de 

fick respons på stopporsaker. Många trodde det skulle bli övervakning av personalen 

men de ansvariga för systemet visade snabbt att det är maskinerna som följs. 

 

15. Hur agerar ni vid eventuella produktionsändringar för att tavlan ska bli tydlig? 

När tar ni beslut att göra en omplanering? 

Teamledare har möte varje morgon och ser hur produktionsmålet ser ut för dagen. Blir 

det ändringar så kan teamledare ändra takttiden själva. När takttiden ändras, ändras 

statusbilden direkt på tavlan. 

 

16. Vad är bra med er produktionstavla? 

Snabb uppföljning. Mycket bra och heltäckande programvara från Axxos. 

 

17. Vad är mindre bra? 

Systemet är sårbart för nätstörningar samt går ner vid strömavbrott.  

 



 

18. Kan den förbättras? 

Axxos uppdaterar systemet kontinuerligt efter företagets eventuella önskemål.  

Övrigt 

På flertalet produktionslinor används tavlor som visar både maskin-, och produktionsstatus. 

Bilden nedan visar ett exempel på en sådan tavla. De blå tabellerna visar hur produktionen 

ligger till i förhållande till skiftmål och veckomål. Övriga rutor visar aktuell status för de olika 

maskinerna på produktionslinan. Grön innebär att maskinen är i drift medan de andra färgerna 

indikerar att maskinen av olika anledningar står stilla och hur länge den stått stilla. Stopp som 

visas som röd färg i rutan har det inte kodats ett stopp för. 

 

Axxos system har också en funktion att sammanställa rapporter. Systemet innehåller cirka 30 

olika standardrapporter: driftrapporter, underhållsrapporter, stopptidsrapporter, TAK-rapporter, 

cykeltidsrapporter, hastighetsrapporter, ställtidssummering med mera. På nästa sida visas ett 

exempel på en sammanställd rapport för en hel maskingrupp. Systemet kan även visa rapporter 

för enskilda maskiner. 

 

  



 

 
 

I denna rapport är det möjligt att söka på skift, dag, vecka, månad eller år. Den sammanställda 

rapporten visar bland annat planerad produktionstid, verklig produktionstid, total stopptid, ej 

belagd tid samt totaltid. Det går även se antal producerade enheter, cykeltider och 

genomsnittliga ställtider. Rapporten visar även det så kallade TAK-värdet, vilket är ett 

effektivitetstal baserat på tillgänglighet, anläggningsutfall och kvalitetsutfall. Utöver detta 

mätetal innehåller rapporten också samtliga inkodade stopporsaker. 

 

  



 

Bilaga 5 – Benchmarking Volvo CE 
 

Frågor riktade till montörer: 

 

1. Anser Ni att produktionstavlan tillför något i ert dagliga arbete? 

Tavlan ger en uppfattning om takttiden och skapar en medvetenhet för det aktuella 

taktläget. 

 

2. Vad är bra med er produktionstavla? 

Tavlan hjälper alla att hålla ett jämnt tempo i produktionslinan då det är taktklockan på 

tavlan som styr. Detta leder till att de snabba montörerna inte stressar på de långsamma. 

 

3. Vad är mindre bra? 

Vissa upplever tavlan som ett stressmoment. Uppstår problem kan den nedräknande 

klockan vara stressande om montören känner att denne inte kommer bli klar i tid.  

 

4. Kan den förbättras? 

Nöjd med nuvarande information på tavlan. 

 

5. Övriga tankar 

Arbetet efter tavlan flyter på bra i nuläget. I början var det svårt att anpassa sig från 

cellmontage till taktat montage eftersom detta gjorde att produktionen blev mer styrd.  

Frågor riktade till tjänstemän: 

 

1. Berätta om produktionslinan. Produkt? Bemanning? Produktionsmål? Takttid? 

Fast/flytande takt? 

Det är en produktionslina där de monterar transmissioner. Arbetet är uppdelat i två skift 

per dag och på varje skift arbetar fem personer. Produktionslinan är uppdelad i fyra 

monteringsstationer samt en provstation. Montaget är uppdelat i fasta takter om 36 

minuter per takt. Produktionslinan har en maxkapacitet på 25 enheter per dag, uppdelat 

på maximalt 11 enheter på förmiddagsskiftet och 14 enheter på eftermiddagsskiftet.  

 

2. Hur många tavlor har Ni som återkopplar den aktuella produktionsstatusen på 

produktionslinan? 

Vi har en elektronisk skärm på produktionslinan. 

 

3. Vad visar tavlan/tavlorna? 

Tavlan är utformad enligt bilden. 

 

”Klockslag” Skiftmål 

”Taktstatus” 
Antal 

byggda 

”Återstående takttid” 
Stopptid i antal 

produkter 

Skift 
start 

Ny 
takt 

Rast 
start 

Rast 
slut 

Stopp Start 
Skift 
slut 

VOLVO 

 

 



 

4. Varifrån kommer er tavla/tavlor? (beställd färdig eller programmerad internt) 

Tavlan är en vanlig skärm på vilken ett Exceldokument visas. Detta är programmerat av 

företaget själva. 

 

5. Hur fungerar tavlan/tavlorna? (automatisk uppdatering eller manuell) 

Tavlan uppdateras manuellt av lagledare samt montörer. Vid början av varje skift 

programmerar lagledaren in skiftmålet utifrån information från den dagliga styrningen. 

Därefter sköts tavlan manuellt av montörerna med hjälp av sju knappar vilka finns 

längst ner på tavlan. När skiftet börjar trycks ”Skift start”, varpå ”Återstående takttid” 

börjar räkna ned. I samband med detta kommer ”Taktstatus” ange ”Takt igång” och 

vara grön. När det återstår en minut av takttiden visas detta genom att ”Takt igång” 

byter färg till gul. Då är det dags för montörerna att flytta fram produkterna i flödet 

alternativt kalla på hjälp om de inte hinner bli färdiga inom takten. Är alla produkter i 

flödet färdiga vid taktens slut trycker montörerna på ”Takt slut” varpå ”Antal byggda” 

ökar med en enhet. 

 

Om en montör inte kommer bli klar med sin station under en takt trycker denne vid 

taktens slut på ”Stopp” varpå ”Taktstatus” visar ”Stopp” och blir röd. ”Återstående 

takttid” börjar räkna uppåt vid ”Stopp” och loggas samtidigt som stopptid. När 

stopptiden når 36 minuter, det vill säga den utsatta takttiden, ökar ”Stopptid i antal 

produkter” med en enhet. Direkt då stopp uppstått kallar montören som inte hinner med 

takttiden på hjälp. När problemet är löst flyttas produkterna framåt och en ny takt 

påbörjas.  

 

Montörerna har flexibla tider för rast och lunch. Exempelvis kan lunchen ligga klockan 

11:00 ±18 minuter, det vill säga en halv takt. Raster och luncher börjar aldrig förrän en 

hel takt är avslutad. Vid rast trycker montörerna på ”Rast start”, varpå ”Taktstatus” 

anger ”Rast” och blir blå. Vid slut på rast eller lunch trycker montörerna på ”Rast slut” 

varpå tiden för rasten loggas som stopptid. 

 

När ett skift avslutas trycks ”Skift slut” varpå alla loggade tider under skiftet för stopp 

och raster sammanställs i en logg som sparas. Loggen innehåller enbart stopptider så 

orsaker till alla stopp måste skrivas ner på papper och sedan föras in i en 

störningsdatabas manuellt. 

 

6. Vilken avdelning äger huvudansvaret för tavlan? 

Produktionsledaren har huvudansvaret för tavlan medan montörerna har ansvar för att 

använda tavlan korrekt. 

 

7. Vilken avdelning ansvarar för tavlan om problem uppstår? 

Kvalitetsavdelning, produktionsledare samt produktionsteknik. 

 

8. Är det den första tavlan/tavlorna ni har? Om ni haft andra förut, vad hade ni för 

några och varför bytte ni? 

Detta är första uppsättningen elektroniska tavlor som används i fabriken. Ett helt nytt 

planeringssystem är på väg att införas med fler sammankopplade funktioner. När detta 

införs kommer tavlorna att bytas ut. 

 

 



 

9. Har ni någon översiktstavla som visar status på samtliga produktionslinor? Om ja, 

hur uppdateras den? 

Ingen digital tavla men en whiteboardtavla som uppdateras under daglig styrning vid 

skiftstart. 

 

10. Om Ni har produktionslinor som är sammanlänkade inom fabriken. Visualiserar 

Ni bufferten mellan dessa? I så fall hur? 

Vi har inga sammanlänkade monteringslinor. Mellan bearbetning och montering finns 

ett förbrukningsstyrt buffertsystem där det finns ett antal buffertplatser. Detta är ett 

dragande kanbansystem som styrs visuellt. Detta genom att bearbetningen ser att en 

buffertplats är tom då monteringen tagit komponenter därifrån och fyller då upp platsen 

igen med nya komponenter. 

 

11. Varför har Ni tavla/tavlor? 

Från början var de till för att förutsäga produktionsutfall men i dagsläget används de 

mer som ett visualiseringsverktyg för avvikelser. 

 

12. Har det blivit några förändringar i produktionen sedan produktionstavlorna 

infördes? 

Förståelse för taktning börjar byggas upp i fabriken samt en förståelse för att 

uppmärksammande av stopp är något positivt. 

 

13. Hur har produktionsresultaten påverkats? Mätetal? Kvalitativa effekter? 

Problem kommer upp till ytan. 

 

14. Hur reagerade montörerna vid införandet av tavlorna? 

Tavlorna togs emot mycket negativt från början då de enbart sågs ett stressmoment och 

troddes vara till för att övervaka montörerna.  

 

15. Hur agerar Ni vid eventuella produktionsändringar för att tavlan ska bli tydlig? 

När och hur tar Ni beslut att göra en omplanering? 

All information på tavlan är bunden till det aktuella skiftet. Målet uppdateras vid början 

av varje nytt skift. Ligger föregående skift efter plan adderas de enheter som dessa inte 

hunnit bygga till det nya skiftets mål. Dock överstiger aldrig skiftmålet 

produktionslinans aktuella maxkapacitet. Information om större släp anges på tavlan för 

daglig styrning och adderas till skiftmålen där det finns utrymme. 

 

16. Vad är bra med er produktionstavla? 

De skapar förståelse för taktat montage. Störningstider och stopptider loggas 

automatiskt.  

 

17. Vad är mindre bra? 

Enbart tider lagras i systemet. Orsaker till stopp måste lagras manuellt genom att fylla i 

en pappersrapport. De fångar inte upp störningar inom takttiden då montörerna inte 

stoppar tavlan om problem uppstår under en takt som blir klar i tid.  

 

18. Kan den förbättras? 

Avvikelsehanteringen kan förbättras så stopptidsuppföljningen sker per automatik. Nu 

syns enbart utfallet. Det vore bra att visualisera flödet för att se vilken order som står på 

vilken plats i produktionslinan.  



 

Övrigt 

Vid införsel av tavlor är det viktigt att lägga tid på människan och dess reaktioner. Det är 

viktigt att verkligen förklara varför tavlorna införs och lyfta fram att stopp är bra då de för upp 

problem till ytan. Det är en stor fördel att utveckla systemet själva då utvecklingsarbetet kan 

ske kontinuerligt inom företaget och tavlorna kan uppdateras efter behov.  

  



 

Bilaga 6 – Benchmarking Cargotec 
 

Frågor riktade till tjänstemän: 

 

1. Berätta om produktionslinan. Produkt? Bemanning? Produktionsmål? Takttid? 

Fast/flytande takt? 

Cargotec tillverkar lastbilskranar anpassade efter kundorder. Hela produktionen styrs 

med vad de kallar ”körlistan”. Körlistan är ett sammansatt system som innehåller 

ordersekvenser, stycklistor, ritningar, störningsrapporter med mera. Produktionen 

innefattar ett enstycksflöde som samtliga produkter går igenom. Detta enstycksflöde är 

uppdelat i olika delflöden: plockning för målning, målning, fot/gods samt slingan. 

Dessa är illustrerade till vänster i bilden nedan. Mellan varje delflöde finns en buffert, 

vilken illustreras av de röda trianglarna på bilden. Efter varje avslutat delflöde sker en 

avrapportering mot körlistan. Efter enstycksflödet delas produktflödet upp i fem olika 

flöden beroende på produkttyp, vilket illustreras på bildens högra sida. Till varje 

delflöde hör ett antal förmontagestationer. Dessa förser delflödena med material från 

sidorna genom ett just-in-time-system. Även förmontagen tillverkas med en viss buffert.  

 

Ett av delflödena som studerades under studiebesöket var Flöde 3 där de producerade 

lastbilskranar av större modell. Detta flöde producerar i dagsläget 13 enheter per dag, 

uppdelat på två skift. Under varje skift arbetar två montörer. På grund av den stora 

produktvariationen är Flöde 3 uppdelat i flytande takter med en genomsnittlig takttid på 

45 minuter. Den totala genomloppstiden för varje produkt genom hela fabriken varierar 

mellan 7 till 40 timmar beroende på arbetsinnehåll.  

 

 
 



 

2. Hur många tavlor har Ni som återkopplar den aktuella produktionsstatusen på 

produktionslinan? 

På flöde 3 har de en takttavla. Varje delflöde samt förmontagestationerna har egna 

takttavlor. Bilden som visades på föregående fråga har montörerna tillgång till via 

datorerna på produktionslinan. 

 

3. Vad visar tavlan/tavlorna? 

Alla tavlor i delflödena är utformade på 

samma sätt. Till höger visas tavlan till 

provningen i flöde 2. I övre vänstra 

hörnet räknas den återstående takttiden 

ner. Under den finns en ruta som visar 

produktionsstatusen. Pågående 

produktion utan störningar visas som 

grön ruta. Schemalagda stopp såsom 

rast, lunch, 5S och daglig styrning visas 

i gul ruta. Om ett oplanerat stopp 

inträffar kommer rutan bli röd och visa 

ordet stopp, varpå stopptiden under 

rutan börjar räkna upp. Denna funktion 

används dock inte i nuläget. I nedre 

vänstra hörnet visar tavlan vilket 

delflöde den tillhör. Tiden i nedre 

högra hörnet är det aktuella 

klockslaget.  

 

Rutan uppe till höger visar aktuell 

produktionsstatus. Här syns hur många 

enheter som är planerat att producera 

för dagen, hur många de bör ha 

tillverkat just nu samt hur många 

enheter som faktiskt är producerade 

just nu. Dessutom visar Diff-rutan hur 

de ligger till i förhållande till plan. Om 

produktionen ligger efter planeringen 

blir Diff-rutan röd.  

 

 

 

4. Varifrån kommer er tavla/tavlor? (beställd färdig eller programmerad internt) 

Hela systemet är egenprogrammerat och tavlorna är vanliga TV-skärmar. 

 

5. Hur fungerar tavlan/tavlorna? (automatisk uppdatering eller manuell) 

Tavlorna är sammankopplade med körlistan. När en produkt gått igenom ett helt 

delflöde avrapporterar montören manuellt i körlistan att ordern är klar i det delflödet. 

Då skickas en signal till tavlan varpå Prod nu-värdet stiger med en enhet. 

 

6. Vilken avdelning äger huvudansvaret för tavlan? 

Produktionsteknik. 

 



 

7. Vilken avdelning ansvarar för tavlan om problem uppstår? 

Produktionsteknik. 

 

8. Är det den första tavlan/tavlorna ni har? Om ni haft andra förut, vad hade ni för 

några och varför bytte ni? 

Tidigare har en räknetavla använts som visade producerat antal enheter. Denna 

uppdaterades manuellt genom att montörerna vid färdigt delflöde tryckte på en knapp 

varpå antalet på tavlan ökade med ett. Tillsammans med tavlan hade montörerna listor 

där det stod hur många enheter de borde ha producerat vid givna klockslag, för att ge en 

uppfattning om hur de låg till i förhållande till plan.  

 

Anledningen till att de nya tavlorna införskaffades var att de ville ha ett mer visuellt och 

enkelt system som visade en helhetsbild över produktionen. 

 

9. Har ni någon översiktstavla som visar status på samtliga produktionslinor? Om ja, 

hur uppdateras den? 

Översiktstavlan visar samma bild som finns på fråga ett. Denna översiktstavla finns vid 

fikahörnan för att all personal som passerar denna kan skaffa sig en överblick av 

produktionsstatusen när de hämtar kaffe. Tavlan uppdateras automatiskt då körlistan 

uppdateras. 

 

10. Om Ni har produktionslinor som är sammanlänkade inom fabriken. Visualiserar 

Ni bufferten mellan dessa? I så fall hur? 

Hela flödet visualiseras på översiktsbilen utifrån körlistan, se fråga ett. 

 

11. Varför har Ni tavla/tavlor? 

För att ge en tydlig visuell bild över produktionen visualiseras flödet utifrån körlistan. 

Dessutom hjälper tavlorna montörerna att hålla tempot då de hela tiden är medvetna om 

hur de ligger till mot plan. Körlistan upprättades för att produktionen har så många olika 

orderbundna förmontage. De ville ha allt sammanlänkat för att få kontroll över 

produktionen. 

 

12. Har det blivit några förändringar i produktionen sedan produktionstavlorna 

infördes? 

Ökad effektivitet i produktionen. Montörerna börjar arbeta när klockan startar vilket 

innebär ökad medvetenhet från deras sida. De nedräknande klockorna har blivit en 

sporre som får montörerna att i stor utsträckning försöka bli klara i tid. Alla vet hur de 

ligger till mot plan samt vad de ska göra. Innan körlistan infördes var det vanligt att 

montörerna valde enklare montage för att öka antalet monterade enheter på ett skift 

vilket ledde till att nästa skift bara hade kvar svåra montage och därmed fick problem 

att klara produktionsmålen. Med hjälp av att de arbetar efter körlistan har produktionen 

blivit mer utjämnad.  

 

13. Hur har produktionsresultaten påverkats? Mätetal? Kvalitativa effekter? 

Överproduktionen har minskat i och med att alla vet vilka mål som är uppsatta för varje 

skift samt vilka ordrar som ska produceras. Då överproduktionen minskat har kvalitén 

förbättrats och arbetsskadorna minskat. Den strikta styrningen har ökat fabrikens 

kapacitet.  

 

 



 

14. Hur reagerade montörerna vid införandet av tavlorna? 

Tavlorna mottogs positivt redan från början och alla var med på tåget. Företaget hade 

redan innan tavlorna infördes arbetat en längre tid med förbättringar, exempelvis 

tidsstudier. Förändringsarbetet gjorde montörerna upprörda i början tills de insåg att de 

förbättringar som genomfördes gjorde att de kunde arbeta effektivare utan att behöva 

stressa mer. En förståelse för att tavlorna var ett hjälpmedel och inte ett hot kom tidigt 

efter införandet. 

 

15. Hur agerar Ni vid eventuella produktionsändringar för att tavlan ska bli tydlig? 

När tar Ni beslut att göra en omplanering? 

I första hand arbetas släpen in med lördagsjobb efter körlistan utan att tavlorna används. 

Då måste alla arbeta för annars blir flödet ojämnt på måndagen. Mindre 

produktionsändringar kan företaget inte göra något åt då företaget inte programmerar 

om tavlorna själva. Gäller det större produktionsändringar, som att produktionen går 

från skiftarbete till dagtidsarbete, tar företaget in en konsult som programmerar om 

takttiden som styr klockorna på takttavlorna 

 

Om det med omplanering innebär att höja eller sänka takten sker det med ganska stora 

intervaller. Det kan vara tre till sex månader. När detta sker måste en konsult kontaktas 

som kan programmera om tavlorna. 

 

16. Vad är bra med er produktionstavla? 

Tavlorna är visuella, enkla och tydliga. Som stöd till tavlorna har montörerna dessutom 

alltid tillgång till körlistan vilken kan anpassas efter de parametrar montören behöver 

för att utföra montaget på den arbetsstation denne arbetar vid för tillfället. Körlistan är 

också ett bra hjälpmedel för att skapa ett dragande produktionssystem. 

 

17. Vad är mindre bra? 

Inga nackdelar med upplägget på tavlorna. Däremot har personalen på företaget själva 

inte tillgång till att ställa om de parametrar tavlorna visar, såsom takttid. Istället måste 

en extern programmerare kontaktas varje gång några parametrar ska ändras. 

 

18. Kan den förbättras? 

En stor förbättring vore om företaget själva kunde ändra alla parametrar på tavlorna 

utan att behöva ta hjälp av en extern programmerare. Detta skulle möjliggöra att 

tavlorna kunde uppdateras efter dagsplan. Tavlorna saknar även ackumulerat släp. De 

tavlor som används på förmontaget, se bild nedan, visar enbart hur många färdiga 

enheter som finns i buffert. Här vore en förbättring om montörerna kunde se hur många 

enheter som krävdes för att buffertrutan ska bli grön. Det enda tavlan visar idag om det 

finns för få enheter i buffert 

genom att rutan är röd eller om det 

finns tillräckligt många enheter 

genom att rutan är grön. Hur 

många enheter som bör finnas i 

buffert syns inte.  

 

 

 

 

 



 

Frågor riktade till montörer: 

 

1. Anser Ni att produktionstavlan tillför något i ert dagliga arbete? 

Tavlorna kan ibland uppfattas som ett stressmoment eftersom de gör så montörerna hela 

tiden försöker ligga i fas. Dessutom ger tavlorna en bra koll på produktionsläget. 

 

2. Vad är bra med er produktionstavla? 

Det är bra att hela tiden ha en tydlig lägeskoll. 

 

3. Vad är mindre bra? 

Det är mindre bra att inte kunna se hur andra produktionslinor ligger till utan enbart det 

egna resultatet.  

 

4. Kan den förbättras? 

Det vore bra att kunna se hur andra ligger till samt en sammanställning av hela flödet 

utifrån körlistan på en TV-skärm bredvid tavlorna. Den genomsnittliga takttiden kan 

vara missvisande då arbetsinnehållet skiljer sig mycket mellan olika typer av produkter 

i flödet. 

 

5. Övriga tankar 

Tavlorna sågs som ett stressmoment i början. Vissa var mycket skeptiska till tavlorna 

men har nu accepterat att de finns och vill ha kvar dem. Takttiden kan ses som en form 

av ackord utan extra betalning. 

  



 

Bilaga 7 – Benchmarking Scania 
 

Frågor riktade till tjänstemän externt: 

 

1. Berätta om produktionslinan. Produkt? Bemanning? Produktionsmål? Takttid? 

Fast/flytande takt? 

Linan tillhör Chassiproduktionen på Scania i Södertälje. Här tillverkas kundanpassade 

lastbilar. Produktionen är ett sekvensstyrt flöde, vilket innebär att huvudkomponenterna 

till lastbilarna kommer in till flödet i rätt ordningsföljd. Detta innebär att alla lastbilar 

som tillverkas är olika och anpassade efter kundens önskemål, och rätt komponenter 

såsom motor, växellåda, hytt och däck möter rätt lastbil på rätt platser i flödet. Flödet är 

uppdelat i sju olika lineavsnitt: ram, elkablage, pneumatiska rör, axlar, motor, hytt samt 

däck.  

 

Dessa lineavsnitt är i sin tur uppdelade i produktionsledarområden där varje område 

består av ett antal förbättringsgrupper och sträcker sig över två till tre arbetsstationer. 

Varje arbetsstation har en fast takttid på cirka 10 minuter och detta gäller genom hela 

flödet. Produktionsmålen är 40 lastbilar per dag och genomloppstiden för en lastbil 

genom hela flödet är cirka en arbetsdag. Produkterna rör sig med en konstant hastighet 

genom flödet vilket gör att allt arbete utförs medan produkten är i rörelse. Hastigheten 

motsvarar takttiden vilket gör att det tar exakt en takt för produkten att passera en 

arbetsstation. Enbart på ett fåtal arbetsstationer i produktionslinan står produkten still 

under arbetet. Detta är när kritiska moment genomförs, exempelvis då axlar och motor 

monteras. Anledningen till att produkterna står stilla i dessa arbetsstationer är 

kvalitetsbunden. Vissa delar av montaget på arbetsstationerna kräver extrem precision 

och skulle inte kunna genomföras om produkten var i rörelse. 

 

Mellan vissa kritiska lineavsnitt finns fasta buffertplatser som rymmer mellan två till tre 

produkter. Dessa visas som trianglar i det visualiserade flödet på nästa sida. Bufferten 

finns till för att fånga upp störningar så att inte hela produktionen stannar. Exempelvis 

kan det vara så att lineavsnittet elkablage får problem och det avsnittet stannar. Då kan 

resterande produktion använda sig av bufferten och fortsätta producera ett par takter till 

och ställa dessa i buffert under tiden som problemet löses. På så vis finns det en 

marginal på några få takter att lösa problem innan hela produktionslinan påverkas. Detta 

innebär att buffertplatserna inte konstant är fyllda utan hela tiden andas mellan tom 

buffert och full buffert. Ett undantag från detta är buffertarna runt ramline. De är större 

eftersom plockning i inbufferten är en del av processen och utbufferten skall leverera 

till fler kunder än enbart lastbilsline. Ramline bygger ramar till lastbilsline, labb, 

prototypmontering, reservdelshanteringen samt målning. 

 

På chassi arbetar cirka 830 personer varav cirka 200 på lastbilsline. Övriga arbetar med 

bland annat logistik, bussline, teknikfunktioner och övriga stödfunktioner. För att kunna 

hantera de olika produktvariationerna finns det vid varje lineavsnitt personer med blå 

västar vars roll är att rycka in och stödja montaget på produkter som med normal 

bemanning skulle överskrida takttiden. Det finns även en teamledare med orangea tröjor 

som fungerar som andon och hjälper till när störningar uppstår för att lösa dessa inom 

utsatt takttid.  



 

 
2. Hur många tavlor har Ni som återkopplar den aktuella produktionsstatusen på 

produktionslinan? 

Det finns 20 till 30 tavlor på hela produktionslinan fördelade över hela flödet. Det finns 

tre olika utformningar av tavlor som återkopplar till den aktuella produktionsstatusen. 

 

3. Vad visar tavlan/tavlorna? 

Som tidigare nämnt finns det tre olika sorters tavlor. Den enklaste varianten är en 

nedräknande taktklocka som enbart visar hur lång tid det är kvar på takten.  

 

Den andra typen av tavlor som finns är 

så kallade andontavlor. Dessa är 

utformade enligt bilden till höger.  

 

Överst på tavlan räknar den återstående 

takttiden ner. Då en arbetsstation kallar 

på andon genom en knapptryckning 

visas vilket område samt vilken 

position som behöver assistans. Om 

flera arbetsstationer kallat på hjälp 

växlar tavlan mellan dessa. Som 

komplement till tavlan tänds även en 

lampa på den station som kallat på 

hjälp. Nederst på tavlan syns antalet 

enheter som producerats för dagen. 

 

Den tredje tavlan visar själva 

produktionsstatusen. Tavlan har tre 

olika utseenden vilka den skiftar 

mellan. Bilderna till höger visar de tre 

varianterna av tavlan. Som bilderna 

visar är det bara den nedre raden som 

varieras medan den övre raden är 

konstant.  

 

Första varianten av tavlan visar ett 

Ärvärde. Detta är hur många produkter 

som lämnat produktionslinan totalt 

Ram 

Pneumatiska rör Axlar 

Motor Hytt Däck Elkablage 

= Buffert 

Är Bör Takt 

10 10 40 

Är Bör Takt 

Dir. fl: 80% 

Är Bör Takt 

Total diff: -2 

Andon 7:1 

Antal 7 

08:16 Område 

Position 

Återstående takttid 

Antal färdigproducerade 
enheter 



 

under dagen. Börvärdet visar hur många produkter som bör ha lämnat produktionslinan 

hittills under dagen. Taktvärdet visar hur många lastbilar som ska produceras totalt 

under dagen.  

 

Den andra varianten visar ett mätetal kallat Direkt flöde. Detta är ett kvalitetsmått som 

visar hur stor procent av de lastbilar som producerats vilka har lämnat produktionslinan 

utan fel. Tanken med detta är att när lastbilarna lämnar produktionslinan ska de vara 

helt felfria och redo att levereras till kund. Detta innebär att de har gått i ett direkt flöde 

genom hela produktionslinan och inte behöver justeras efter att de gått av 

produktionslinan.  

 

Den tredje varianten visar hur många lastbilar hela produktionslinan ligger efter mot 

plan. När totalvärdet i detta fält kommer upp i ett visst förutbestämt antal, exempel -10, 

har montörerna ett avtal som säger att denna diff. kommer arbetas in genom beordrad 

övertid. I och med detta avtal vet samtliga montörer vad som gäller, då det är viktigt att 

alla montörer arbetar övertid samtidigt för att flödet ska fungera. Om allt går felfritt 

under en dag är arbetet planerat så att montörerna ska ha uppnått dagens mål en 

halvtimme innan arbetsdagen slutar. Denna tid kan sedan användas till att arbeta in släp 

innan det blir så stort att de beordras övertid. Har de inget släp att arbeta in läggs denna 

tid på förbättringsarbete. Hamnar montaget efter under dagen utlöses automatiskt en 

övertid på 12 minuter för ikappkörning. Även detta finns det avtal för. 

 

4. Varifrån kommer er tavla/tavlor? (beställd färdig eller programmerad internt) 

Tavlorna ingår i ett färdigt system köpt från företaget Microbus. Detta företag är 

Scania-certifierat vilket innebär att deras produkter är godkända att använda i alla 

Scanias fabriker över hela världen. 

 

5. Hur fungerar tavlan/tavlorna? (automatisk uppdatering eller manuell) 

Tavlan uppdateras automatiskt i realtid. När en produkt går ut ur fabriken uppdateras 

Ärvärdet med en enhet. Börvärdet uppdateras automatiskt kopplat till takttiden. 

Beroende på om lastbilarna som går ut ur fabriken har gått felfritt genom flödet eller 

inte uppdateras procenten för Direkt flöde. Diff. uppdateras automatiskt kopplat till hur 

många lastbilar produktionen ligger efter enligt plan. Vid raster ljuder en signal och 

klockan stannar. När rasterna är slut ljuder en signal igen och taktklockan börjar räkna. 

 

6. Vilken avdelning äger huvudansvaret för tavlan? 

Vet ej. 

 

7. Vilken avdelning ansvarar för tavlan om problem uppstår? 

Vet ej. 

 

8. Är det den första tavlan/tavlorna ni har? Om ni haft andra förut, vad hade ni för 

några och varför bytte ni? 

Företaget har haft samma tavlor de senaste tio åren. Det har skett vissa mindre 

förändringar på vad företaget valt att visa på tavlorna men systemet har hela tiden varit 

samma. Är-, Bör-, och Taktvärdena har funnits med hela tiden. 

 

 

 



 

9. Har ni någon översiktstavla som visar status på samtliga produktionslinor? Om ja, 

hur uppdateras den? 

Samma tavlor som finns ute i fabriken finns även hos ledningsgruppen så att de har en 

klar överblick av hela produktionen i realtid. Dessa uppdateras på samma sätt som 

resterande tavlor i fabriken. 

 

10. Om Ni har produktionslinor som är sammanlänkade inom fabriken. Visualiserar 

Ni bufferten mellan dessa? I så fall hur? 

Då flödet är sekvensstyrt använder fabriken sig av små buffertar på två till tre platser, 

vilket nämnts tidigare. Det enda sättet bufferten visualiseras är genom att det syns hur 

många produkter som står på buffertplatserna och att det finns ett begränsat antal 

platser. 

 

11. Varför har Ni tavla/tavlor? 

Tavlorna finns för att sprida information i realtid. Scania arbetar visuellt genomgående i 

alla sina fabriker. Det finns tydliga regelverk för hur det visuella systemet ska användas 

vilket ger en standard inom hela företaget. Strävan är att alltid ha lite och viktig 

information och aldrig mycket och otydlig information på tavlorna. 

 

12. Har det blivit några förändringar i produktionen sedan produktionstavlorna 

infördes? 

Informationsflödet leder till att snabbare beslut kan fattas om åtgärder vid eventuella 

störningar. Däremot är det svårt att säga huruvida det är tavlornas förtjänst att 

förändring skett eller om det är systemet som helhet, då alla faktorer hör ihop. 

 

13. Hur har produktionsresultaten påverkats? Mätetal? Kvalitativa effekter? 

Vet ej. 

 

14. Hur reagerade montörerna vid införandet av tavlorna? 

I början var de mycket negativa då de trodde att tavlorna var till för att övervaka 

produktionen och att de skulle behöva arbeta fortare. Detta ledde till stress bland 

montörerna. Efter någon månad hade montörerna vant sig med tavlorna och insett att 

balanseringen och takttiderna var sammanlänkade. Den utsatta takttiden skulle räcka till 

för att klara montaget och att montörerna alltid kunde kalla på hjälp om problem 

uppstod. Därmed blev tavlorna ett stöd för montörerna då de hela tiden kan se hur de 

ligger till och veta om de kommer bli klara med takten i tid. Som extra stöd för detta 

finns även checkpunkter i montageinstruktionerna så att montörerna ännu tydligare kan 

ha koll på hur de ligger till.  

 

I nuläget blir montörerna mer stressade om takttavlorna inte fungerar i och med att de 

då inte kan stämma av hur de ligger till. Detta leder till att montörerna riskerar att arbeta 

för fort vilket gör att de bygger upp en buffert samt att arbetet blir ostrukturerat. 

 

15. Hur agerar Ni vid eventuella produktionsändringar för att tavlan ska bli tydlig? 

När tar Ni beslut att göra en omplanering? 

Större volymförändringar kräver en ombalansering och måste därmed göras med god 

framförhållning. Mindre volymförändringar som enbart är temporära löses genom 

övertidsarbete. 

 

 



 

16. Vad är bra med er produktionstavla? 

Tavlorna är enkla och tydliga vilket gör att de skapar nytta för montörerna. De löser 

problem och underlättar snabbt beslutsfattande. 

 

17. Vad är mindre bra? 

I dagsläget är tavlorna bra och fyller sitt syfte. Tidigare innehöll de för mycket 

information men detta är bortarbetat. 

 

18. Kan den förbättras? 

En förbättring som skulle kunna göras är att som komplement till den nedräknande 

klockan ha en stapel som indikerar hur mycket tid som återstår av takten. Stapeln 

minskar i takt med att tiden minskar. Den kan dessutom vara färgad för att ännu 

tydligare indikera hur mycket tid som återstår. Exempelvis kan stapeln vara grön från 

början av takten för att sedan bli gul när 50 procent av takttiden återstår. När det är 30 

procent kvar av takttiden kan stapeln bli röd. På det här sättet räcker det för montörerna 

att kasta en snabb blick på stapeln för att få en indikation om hur de ligger till 

tidsmässigt.  

 

På andontavlorna vore det bra att ha med hur lång tid störningen pågått från det att 

montörerna signalerat på andon. Dessutom vore det bra om det på något vis går att se 

vilken station som är mest kritisk om det uppstår problem på flera stationer. Sedan vore 

någon form av färgkodning för olika typer av problem bra så att problemtyper kan 

indikeras direkt. Då skulle rätt person för att lösa problemet kunna komma istället för 

ett helt team. En nackdel med detta vore dock om montörerna kallar på fel person. 

Övrigt 

Grunden i att lyckas bra med taktad produktion är att ha ett arbetssätt som verkligen är 

standardiserat. Varje arbetsmoment måste vara standardiserat till ett standardelement som är 

tidssatt. Utifrån dessa kan produktionen balanseras mer exakt när den delas upp i takter. Detta 

innebär att om standardelementen ändras påverkas både takter och balansering. Alla dessa 

faktorer hör ihop enligt bilden nedan. Som stöd till den taktade produktionen bör det även 

finnas en andonfunktion som kan rycka in vid oväntade störningar. 

 

 

Ett problem med andonfunktionen är att om den person som är andon finns i närheten händer 

det att montörerna kontaktar denne muntligt istället för att trycka på knappen. Detta gör att 

störningstiden inte loggas och att störningen därmed inte kan följas upp. 

 

Det är viktigt att förstå vad personalen på varje produktionslina behöver för att lösa sina egna 

problem i det dagliga arbetet. Att bara sätta upp en tavla kommer aldrig förbättra någonting om 

den inte kan vara till stöd för produktionen.   

Standardelement 

Balansering 

Takt 

Andon 



 

Bilaga 8 – Intervjufrågor Bombardier Transportation 
 

Frågor riktade till tjänstemän: 

 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk produktionstavla på 

Modullinan?  

 

2. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk produktionstavla på 

Multiline 1? (varje takt, team, hela produktionslinan) 

 

3. Hur skulle kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 kunna visualiseras?  

 

4. Anser Ni att förmontage bör finnas med på tavlan till Multiline 1? 

 

5. Om ja, hur kan det visualiseras att förmontage är sammankopplat med respektive takt 

på Multiline 1?  

 

6. Om nej, varför inte? 

 

7. Vilka förväntningar har Ni på produktionen om produktionstavlor skulle införas? 

 

8. Vilken avdelning bör äga ansvaret för tavlan? 

 

9. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om ja, typ 

av tavlor? Negativt? Positivt? 

 

10. Övriga tankar och förslag 

 

Frågor riktade till montörer: 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk produktionstavla? 

 

2. Hur kan en produktionstavla förbättra er arbetssituation? 

 

3. Finns det några negativa aspekter med produktionstavlor? 

 

4. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om ja, vad 

ansåg Ni om dessa? 

 

5. Övriga tankar och förslag 

  



 

Bilaga 9 – Intervjuer Bombardier Transportation 
 

Intervju 1 

Respondent: Malin Alm       

Befattning: Produktionsledare, Bombardier Transportation 

Tid: 6/9-12, 10:00-10:45 

 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Modullinan?  

Det bör finnas en översiktstavla som visar det aktuella läget för produktionslinan som 

helhet. Denna bör visa mål kontra resultat. Det bör finnas en skärm per takt där en 

taktklocka visar hur lång tid det är kvar till taktning. På denna skärm ska klockan kunna 

stoppas vid problem. För att starta klocka måste störningen loggas. Detta resulterar i en 

störningslogg per takt, där störningstiden automatiskt loggas. Vid uppstart av en ny takt 

bör en streckkod skannas för att få rätt cykeltid för produkten samt att störningar loggas 

på rätt produkt. 

 

2. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Multiline 1? (varje takt, team, hela produktionslinan) 

Samma upplägg som tavlorna på Modullinan, se föregående fråga. 

 

3. Hur skulle kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 kunna visualiseras?  
Inte helt lätt, men borde det inte kunna vara något slags kanbansystem som visar på 

lager? Behov kontra hur många som är producerade.  

 

Egentligen tycker jag nog att modulerna som går till andra linor borde styra uppstart 

beroende på hur de produktionslinorna producerar. Antingen med kanban genom att när 

en modul förbrukas startas en ny upp eller styra det med planeringen från 

produktionslinorna som förbrukar modulerna. Att ha planer som alltid följs åt när de 

ändras. Ändras planen i de produktionslinor som förbrukar moduler så ska modulernas 

plan följa med, vilket säkert inte är helt lätt att åstadkomma. 

 

4. Anser Ni att förmontage bör finnas med på tavlan till Multiline 1? 

Svårt att svara på. Det skulle vara bra men det beror på om det finns en tavla per takt i 

slutmontage.  

 

5. Om ja, hur kan det visualiseras att förmontage är sammankopplat med respektive 

takt på Multiline 1?  
Återkommande fråga inom Bombardier. Det bör finnas med men vet inte hur det kan 

visualiseras. Det vore bra för att visa en helhet över produktionslinan och inte bara 

slutmontage. Då skulle statusen av förmontage visas på slutmontagets respektive takt, 

för att direkt visa om förmontage ligger i fas med slutmontage. Alltså på skärmen på 

takt 5 ska statusen på förmontage som ska monteras in på takt 5 visualiseras så att 

montören i slutmontage hela tiden ser om förmontage ligger i fas. Det vore bra med en 

översiktstavla på förmontage som visar plan, utleverans och status. Förmontage bör ha 

samma upplägg som slutmontage med en skärm per förmontage, där produkterna 

skannas och cykeltiden visas samt att störningar kan enkelt loggas. 

 

6. Om nej, varför inte? 

- 



 

7. Vilka förväntningar har Ni på produktionen om produktionstavlor skulle införas? 

Skapa en medvetenhet hos montörerna om vad som krävs av dem. En taktklocka på 

varje takt kommer antagligen leda till att montörerna blir mer fokuserade på att sköta 

sin takt för att hålla takttiden. De kan snabbt se statusen för deras eget arbete och vid 

behov kalla på andon direkt. 

 

Att som produktionsledare eller samordnare enkelt kunna se om produktionslinan ligger 

före eller efter plan. Detta för att kunna sätta in resurser för att klara veckomål innan det 

är försent. Då montörerna är medveta om hur de ligger till kommer det leda till att de tar 

större ansvar. 

 

Produktionstavlor i kombination med störningslogg kommer leda till statistik om till 

exempel flaskhalsar. Denna information kan sedan användas vid ombalansering av 

produktionslinan. 

 

8. Vilken avdelning bör äga ansvaret för tavlan? 

Produktionsteknik bör äga ansvaret för mjukvaruinnehåll. Underhåll bör äga ansvaret 

för hårdvaran. Produktionsledaren bör ansvara för att tavlan används och hur den 

används. Produktionsteknik tillsammans med produktionsledaren bör samarbeta vid 

uppdatering av tavlan. 

 

9. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, typ av tavlor? Negativt? Positivt? 

ABB Robotics. De hade utleveranstavlor som visade plan, utlevererade och status för 

veckan. Tavlan var bra då den gav en klar översikt över statusen på produktionslinan. 

 

10. Övriga tankar och förslag 

 Bra med tavlor för att skapa medvetenhet.  

 Bra med en störningslogg per takt i kombination med taktklockorna.  

 Det ska vara enkelt och användarvänligt för montörerna, förslagsvis använda 

skanner tillsammans med tavlorna.  

 Det är viktigt att få med störningsloggen för att kartlägga rotorsaker till problem 

för att kunna åtgärda dessa. Det är svårt att skapa en helt störningsfri 

produktionslina då det ständigt kommer in nya produkter som ska anpassas till 

produktionslinan. Därför är det alltid viktigt att ha en störningslogg då 

störningar alltid kommer uppstå vid införande av nya produkter.  

 Förhoppningen är att tavlorna hjälper till så att produktionsmålen uppnås. Detta 

så de investerade pengarna snabbt betalas tillbaka. 

  



 

Intervju 2 

Respondent: Magnus Backlund      

Befattning: Produktionstekniker, Bombardier Transportation 

Tid: 6/9-12, 10:45-11:30 

 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Modullinan?  

Tycker att en såkallad Smart board är en bra lösning att visualisera produktionen med. 

Smart boarden bör visa vilken produkt som befinner sig på vilken takt, alltså digitalisera 

dagens produktionskort. Detta för att direkt få en klar översiktsbild av flödet. Smart 

boarden bör visa veckans mål genom att det är visualiserat på varje enhet var de ska 

befinnas sig i flödet vid veckans slut. Exempelvis att om en produkt ska befinna sig på 

takt 8 vid veckans slut ska detta tydligt synas på tavlan.  

 

En skärm per takt där cykeltiden räknar ner. Dessa ska också vara kopplade till 

översiktstavlan där återstående cykeltid räknas ner. Om problem uppstår ska montören 

kunna stoppa klockan varpå en problemtid startar vilken visas på Smart boarden. För att 

kunna starta klockan igen måste montören logga felet. Det är viktigt med 

störningsloggning på varje takt för att få fram tillförlitlig data som sedan kan 

synkroniseras med störningsdatabasen.  

 

2. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Multiline 1? (varje takt, team, hela produktionslinan) 

Tavlorna bör vara generellt utformade för att passa in på alla taktade produktionslinor i 

fabriken.  

 

3. Hur skulle kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 kunna visualiseras?  

Detta skulle kunna visualiseras på samma sätt som förmontage som monteras in i 

slutmontage. Detta skulle kunna visas på en Smart board eller liknande. Sen har 

Modullinan en egen planeringstavla vilken är synkad med tavlan på den produktionslina 

de ska leverera till. 

 

4. Anser Ni att förmontage bör finnas med på tavlan till Multiline 1? 

Förmontage bör ha en egen översiktstavla då denna del av produktionslinan kan ses 

som en egen produktionslina vilken är till för att serva slutmontage. 

 

5. Om ja, hur kan det visualiseras att förmontage är sammankopplat med respektive 

takt på Multiline 1?  

Förmontage bör visualiseras separat på en egen tavla som är kopplad till översiktstavlan 

för slutmontage. På tavlan för slutmontage bör det visualiseras hur förmontage ligger 

till i förhållande till när i slutmontage produkterna ska monteras. 

 

6. Om nej, varför inte? 

- 

 

7. Vilka förväntningar har Ni på produktionen om produktionstavlor skulle införas? 

En enkel och tydlig visualisering där montörerna hela tiden vet hur lång tid de har kvar 

av takten kommer förmodligen sänka cykeltiden. Dessutom loggas störningar direkt och 

alla problem fångas upp. Detta kommer öka effektiviteten på produktionslinan 



 

samtidigt som det blir mindre administrativt arbete för samordnaren då tavlan sköter sig 

själv.  

 

8. Vilken avdelning bör äga ansvaret för tavlan? 

Ansvaret för tavlan bör ligga hos produktionsledaren tillsammans med 

produktionsteknik. 

 

9. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, typ av tavlor? Negativt? Positivt? 

Nej. 

 

10. Övriga tankar och förslag 

 Systemet bör synkroniseras med en skanningsfunktion där skanning av en 

streckkod för produkten krävs för att verifiera att takten är avslutad samt 

verifiera att TQC är utförd.  

 Det är viktigt med en översiktstavla för hela produktionslinan vilken är 

sammankopplad med skärmar på varje takt.  

  



 

Intervju 3 

Respondent: Jimmy Berglund      

Befattning: Produktionstekniker, Bombardier Transportation 

Tid: 6/9-12, 12:45-13:30 

 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Modullinan?  

En översiktstavla är tillräckligt. Denna ska visa plan, utfall, aktuell status och takttid. 

 

2. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Multiline 1? (varje takt, team, hela produktionslinan) 

Samma utformning som på Modullinan. På varje takt bör en andonknapp finnas vilken 

montörerna trycker på vid problem. Denna knapp är kopplad till översiktstavlan. På 

denna kan andon se vilken takt som har problem för att direkt kunna lösa dessa. När till 

exempel takt 4 får problem dyker detta upp på tavlan och störningstiden börjar räkna. 

När problemet är löst trycker montören ner knappen igen och informationen slocknar. 

Tavlan kan utformas så det finns plats för samtliga takter eller ett fåtal. Denna 

information ska alltid vara släckt då det inte finns några problem. 

 

Detta ger en klar översikt för vilken takt som har problem och hur lång tid detta tog att 

lösa. Detta upplägg passar bäst för fasta takter men går att anpassa för flytande takter 

genom att klockan räknar minustid då takterna är längre än den genomsnittliga 

takttiden.  

 

Den information som finns tillgänglig på översiktstavlan bör även produktionschef och 

produktionsledare ha tillgång till på sina egna datorer.  

 

3. Hur skulle kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 kunna visualiseras?  

Ett enkelt kanbansystem mellan dessa två produktionslinor skulle kunna fungera 

utmärkt. Kanbankort på en tavla vid Modullinan kan ange behovet; typ av modul, antal 

och tid för behov. På Multiline 1 skulle rutor i golvet räcka. Detta skulle kunna liknas 

med ett tvåbingesystem men något mer uppstyrt med avseende på leveranstider och 

modultyp. 

 

4. Anser Ni att förmontage bör finnas med på tavlan till Multiline 1? 

Nej, förmontage bör inte finnas med på översiktstavlan då den troligen bara blir rörig 

med för mycket information.  

 

5. Om ja, hur kan det visualiseras att förmontage är sammankopplat med respektive 

takt på Multiline 1?  

- 

 

6. Om nej, varför inte? 

Förmontage bör eventuellt ha en egen tavla då förmontage klassas som en 

underleverantör till Multiline 1. För att visualisera förmontage skulle färgkodning av 

hyllor istället kunna användas i ett eget kanbansystem där förmontage hela tiden ligger 

steget före slutmontage. Det ska enkelt synas vilket förmontage som ska påbörjas.  

 

 

 



 

7. Vilka förväntningar har Ni på produktionen om produktionstavlor skulle införas? 

Tavlan ska ge en tydlig koll på läget i produktionen. Det ska enkelt gå att se hur det gått 

och hur det går. Det ska räcka att titta på tavlan för att få reda på produktionsstatusen 

och planera produktionen, utan att behöva fråga montörer eller samordnare. Besökare 

ska förstå läget i produktionen genom att titta på tavlan. Denna tydliga översikt ska öka 

produktiviteten på produktionslinan. 

 

8. Vilken avdelning bör äga ansvaret för tavlan? 

Produktionsledaren på produktionslinan tavlan tillhör ska ansvara för tavlans 

utformning, ändringar samt införsel av nya produkter. 

 

9. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, typ av tavlor? Negativt? Positivt? 

NCC. Tavlan visade plan, status, takter och takttid. Detta var ett helt nytt koncept som 

infördes och större delen av personalen var ny. Tavlan mottogs positivt och sågs som en 

motivationshöjare. Att hela tiden ha en klar överblick av hur lång tid det var kvar på 

takten födde en tävlingsanda hos montörerna där de hela tiden försökte klara 

takttiderna. 

 

Westermo. Hade tavlor men inte för varje produktionslina utan enbart en 

sammanställning av hela fabrikens resultat. Tavlan visade försäljningssiffror i kronor 

och ören.  

 

Ålö. Företaget hade ett taktat flöde med en takttid på 4,21 minuter. Företaget saknade 

resultattavla. Istället fanns en nedräknande taktklocka, vilken gav ifrån sig en signal 

varje gång det var dags att takta. Produktionslinan var uppbyggd så att produkterna åkte 

på vagnar som rörde sig med konstant hastighet genom hela fabriken. Uppstod problem 

kördes vagnarna ur spår varpå problemen löstes och vagnarna togs in på lämpig plats i 

flödet igen. Takterna avgränsades, förutom med klockan, med hjälp av linjer i golvet 

och när vagnen passerade en linje skulle montaget på den befintliga takten vara klar. 

Montörerna var mycket negativt inställda till det nya produktionskonceptet då de var 

vana vid cellmontage och långa montagetider. Det nya produktionskonceptet 

uppfattades därför som ett stort stressmoment. 

 

10. Övriga tankar och förslag 

 För att få montörerna positivt inställda krävs ett klart syfte med varför tavlorna 

ska implementeras.  

 Det är viktigast att ha en översiktstavla som visar output från produktionslinan.  

 En knapp på varje takt kopplad till översiktstavlan ska utlösa en signal som 

indikerar att ett problem har uppstått.  

 Fasta takter bör införas och kanbanrutorna tas bort för att få upp problem till 

ytan och lösa dessa. Takttiden räknas ner på tavlan och den längsta takten styr 

takttiden.  

  



 

Intervju 4 

Respondent: Lisa Almén       

Befattning: Produktionstekniker, Bombardier Transportation 

Tid: 10/9-12, 8:45–9:30 

 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Modullinan?  

Samma information som finns på whiteboardtavlorna idag. Det är viktigt att förtydliga 

detta så det blir lättare att förstå. Det vore bra om bristerna fanns med på tavlan. Det 

vore också bra om produktionskorten som visar flödet digitaliseras. 

 

2. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Multiline 1? (varje takt, team, hela produktionslinan) 

Samma svar som fråga 1. 

 

3. Hur skulle kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 kunna visualiseras?  

Vet inte hur detta skulle kunna lösas på annat sätt än det fungerar idag, att planeringen 

sköter detta. 

 

4. Anser Ni att förmontage bör finnas med på tavlan till Multiline 1? 

Vet inte. 

 

5. Om ja, hur kan det visualiseras att förmontage är sammankopplat med respektive 

takt på Multiline 1?  

- 

 

6. Om nej, varför inte? 

- 

 

7. Vilka förväntningar har Ni på produktionen om produktionstavlor skulle införas? 

Inga direkta förväntningar. Det borde inte bli sämre men oklart om nya tavlor gör att 

produktiviteten går upp. 

 

8. Vilken avdelning bör äga ansvaret för tavlan? 

Produktionsledaren. 

 

9. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, typ av tavlor? Negativt? Positivt? 

Nej. 

 

10. Övriga tankar och förslag 

Inte för tillfället, återkommer i så fall.  

  



 

Intervju 5 

Respondent: Mathias Kvick      

Befattning: Produktionsledare, Bombardier Transportation 

Tid: 10/9-12, 12:30-13:15 

 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Modullinan?  

Samma information som finns på dagens whiteboardtavlor, plan/prognos/utleverans. Ett 

tips är att prata med planeringen och se om det går att uppdatera planen oftare för att 

slippa ha en prognos. 

 

Det ska gå att se status på varje takt. Montören trycker på en knapp om det uppstår 

problem och inte kommer hinna med takttiden. Då produktionstakten är relativt hög på 

Modullinan kan det vara bra att se dagsmål. 

 

2. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Multiline 1? (varje takt, team, hela produktionslinan) 

Att visualisera utleveransen är inte primärt, men bör om det ska göras i så fall göras på 

veckobasis. Det som är viktigt att visualisera är taktstatusen. Om samtliga takter flyter 

på och takttiden hålls kommer leveransmålen att uppnås. 

 

Det borde finnas en klocka på varje takt som räknar ner cykeltiden för att tydligt visa 

hur lång tid montören har kvar innan det är dags att takta. Denna klocka ska vara 

kopplad till tavlan. 

 

Det vore bra att digitalisera dagens produktionskort för att tydligare se var i flödet 

respektive produkt befinner sig. 

 

3. Hur skulle kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 kunna visualiseras?  

Jag har ingen uppfattning om det tyvärr. 

 

4. Anser Ni att förmontage bör finnas med på tavlan till Multiline 1? 

Ja. 

 

5. Om ja, hur kan det visualiseras att förmontage är sammankopplat med respektive 

takt på Multiline 1?  

Förmontage bör kopplas ihop med slutmontage för att enkelt kunna se om förmontage 

är klart i tid samt visa i vilken takt i slutmontage respektive förmontage ska monteras in 

på. Detta ska ses som ett hjälpmedel för montörer och provare att veta om allt 

förmontage är klart då de påbörjar takten.  

 

6. Om nej, varför inte? 

- 

 

7. Vilka förväntningar har Ni på produktionen om produktionstavlor skulle införas? 

Att produktionen bli effektivare samtidigt som produktionsstatusen blir tydligare. Det 

ska bli mindre administrativt arbete, enklare hantering och minskad materialåtgång för 

exempelvis produktionskort. 

 

 



 

8. Vilken avdelning bör äga ansvaret för tavlan? 

Produktionsledare. 

 

9. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, typ av tavlor? Negativt? Positivt? 

Besökt Bombardier i Mannheim. De hade produktionstavlor som visade status för 

utleveranser på en produktionslina med låg volym. Detta kändes överflödigt då siffrorna 

inte var till stöd för produktionen. 

 

10. Övriga tankar och förslag 

 Montörer ansvarar för taktklockan. När det uppstår problem och takttiden inte 

kommer hållas trycker de på en knapp som signalerar till tavlan att det till 

exempel är problem på takt 3. 

 Viktigt att få fram problem i tid för att kunna sätta in åtgärder i ett tidigt skede. 

Oftast får produktionsledaren reda på i efterhand att det varit problem och kan 

då inte agera i tid. 

 Direktkoppling mellan produktionstavlan och produktionsledarens dator vore 

bra. 

 Tidrapporteringssystemet skulle kunna sammanlänkas med taktklockan. Till 

exempel genom att montören innan en takt påbörjas drar sitt personliga 

passerkort. Då slipper montören det administrativa arbetet med att skriva tid på 

respektive projekt.  

  



 

Intervju 6 

Respondent: Daniel Andersson      

Befattning: Produktionschef, Bombardier Transportation 

Tid: 12/9-12, 13:00-13:45 

 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Modullinan? 

 Veckoplanen visar hur många enheter som ska 

tillverkas under veckan.  

 Börvärdet visar hur många enheter som borde vara 

utlevererade från provet just nu för att ligga i fas med 

veckoplanen.  

 Ärvärdet visar hur många enheter som faktiskt är 

utlevererade just nu.  

 Ack. släp visar differensen mellan Är-, och Börvärdet. 

När produktionslinan ligger minus ska denna siffra vara 

röd.  

 Takttiden visar hur lång tid det är kvar på nuvarande takt. När det är 

morgonmöte, daglig styrning, rast och lunch stannar takttiden och det står rast 

istället. När takttiden räknat ner till noll uppdateras automatiskt Börvärdet med 

en enhet.  

 

Anser inte att tavlan behöver ha en andonfunktion i nuläget utan det kan vara något som 

kompletteras senare. 

 

2. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Multiline 1? (varje takt, team, hela produktionslinan) 

Eventuellt samma upplägg som på föregående fråga. Kan även läggas upp som 

följande: 

 

Veckomål 25 

Bör 12 – 1 

Är 11 

Ack. släp – 10 

Takttid 0:53 

 

Här visar Ack. släp hur många enheter produktionslinan ligger efter totalt mot 

planeringen och inte bara på veckobasis. Då volymen är så pass låg är det viktigt att få 

med det totala antalet enheter produktionslinan ligger efter med i planeringen.  

 

Här kan det vara relevant att ha med en andonruta med samtliga takter som visar om 

problem uppstår på någon takt. På varje takt finns en knapp som montören trycker på 

vid problem eller när de inte kommer kunna hålla takttiden. Om det till exempel blir 

problem på takt 3 så blir den röd och tiden för stoppet visas, enligt bilden på nästa sida. 

 

 

Veckoplan 25 

Bör 12 

Är 11 

Ack. släp – 1 

Takttid 0:53 



 

 

3. Hur skulle kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 kunna visualiseras?  

Systemmässigt svårt att göra en lösning mellan Modullinan och Multiline 1. Bättre att 

lösa detta visuellt med tydligt uppmärkta buffertplatser i pallställ. 

 

4. Anser Ni att förmontage bör finnas med på tavlan till Multiline 1? 

Nej, det bör inte finnas med. 

 

5. Om ja, hur kan det visualiseras att förmontage är sammankopplat med respektive 

takt på Multiline 1?  

- 

 

6. Om nej, varför inte? 

Det är bättre med tydliga fysiska buffertplatser och styra sammankopplingen mellan 

förmontage och slutmontage visuellt med hjälp av dessa. Det kan däremot vara bra att 

ha med de olika förmontagegrupperna på andontavlan så att dessa ska kunna signalera 

om problem uppstår i respektive förmontagegrupp. 

 

7. Vilka förväntningar har Ni på produktionen om produktionstavlor skulle införas? 

Öka snabba beslut inom gruppen om de ligger efter. Att gruppen tillsammans med 

samordnaren kan fatta snabba beslut om åtgärder vid problem för att uppnå 

veckomålen. Tydlig fakta ger underlag till snabbare och bättre beslut. Tydligt 

visualiserad takttid och produktionsstatus leder förhoppningsvis till att arbetstider följs 

bättre. 

 

8. Vilken avdelning bör äga ansvaret för tavlan? 

Produktionsledare bär huvudansvaret för att tavlan hålls uppdaterad sett till veckans 

mål. En person på produktionsutveckling eller produktionsteknik utses som har 

huvudansvar för tavlan och därmed direktkontakt med leverantörer. Hela serieteamet på 

produktionsteknik samt produktionsledaren ska kunna tavlan och förstå hur allt är 

framräknat på den.  

 

9. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, typ av tavlor? Negativt? Positivt? 

Cargotec. De hade ett egenutvecklat system som var extremt flexibelt och lätt att 

anpassa efter deras egna behov. Införandet togs emot bra då alla på företaget var väl 

sammansvetsade och arbetade tillsammans för företagets bästa.  

Veckomål 25  Takt 1 

Takt 2 

Takt 3: 0:10 

Takt 4 

Takt 5 

Takt 6 

Takt 7 

Takt 8 

Takt 9 

Takt 10 

Takt 11 

Takt 12 

Takt 13 

Bör 12 

– 1 
Är 11 

Ack/släp – 10  

Takttid 0:53  



 

10. Övriga tankar och förslag 

Införandet av produktionstavlor stöter med största sannolikhet på motstånd från 

produktionen i början. De två första månaderna brukar vara en tuff tid då montörerna 

kan uppleva stress på grund av tavlorna och kan därför sätta sig på tvären. Det är därför 

oerhört viktigt att tydligt informera alla om syftet med tavlorna och skapa en förståelse 

för varför de införs. Vara tydlig med att arbetet inte kommer påverkas utan att tavlorna 

är till för att skapa en gemensam uppfattning om hur montörerna ska agera om de ligger 

efter. Dessutom vara tydlig med att negativa resultat inte nödvändigtvis innebär att de 

arbetat dåligt utan kan ha andra orsaker. 

 

Involvera montörerna tidigt i processen och få med dem. Produktionsledaren 

tillsammans med montörerna diskuterar fram till exempel att om de ligger -10 i Ack. 

släp mot kund blir det övertidsarbete på lördagen och att detta beslutas gemensamt så 

att alla involverade vet vad som gäller.  

 

Störningsrapportering kan exkluderas från produktionstavlan och istället införas 

tillsammans med andra system som kommer senare, till exempel elektroniska 

montageinstruktioner. Det är viktigt att grunden till systemet är en bra och flexibel 

mjukvara snarare än att större delen av pengarna investeras i färdig hårdvara som är 

svårare att variera.  

 

Det är viktigt att tillsammans med produktionsledare och montörer bestämma hur 

arbetsdagen ser ut då det i dagsläget är ±24 minuter i flextid. Alltså när taktklockan 

startar för dagen och stannar för dagen samt när raster och lunch infaller.  

 

 

Möte Lunch Rast Rast Flextid 
48min 

Flextid 
48min 

När startas/stoppas taktklockan? 



 

Intervju 7 

Respondent: Magnus Sköld 

Befattning: Produktionsutvecklare, Bombardier Transportation 

Tid: 14/9-12, 8:00–8:45 

 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Modullinan?  

 Utleverans per dag (dagens mål) 

 Verkligt utfall (producerade just nu) 

 Släpet (hur produktionen ligger till mot målet) 

 Takttid (oklart hur detta löses med flytande takter) 

 

2. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Multiline 1? (varje takt, team, hela produktionslinan) 

Samma svar som föregående fråga, men baserat på veckomål på grund av låg volym. 

 

3. Hur skulle kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 kunna visualiseras? 

Behöver inte digitaliseras på en produktionstavla. Det räcker med ett manuellt system 

med hjälp av till exempel en whiteboardtavla. 

 

4. Anser Ni att förmontage bör finnas med på tavlan till Multiline 1? 

Nej. 

 

5. Om ja, hur kan det visualiseras att förmontage är sammankopplat med respektive 

takt på Multiline 1?  

- 

 

6. Om nej, varför inte? 

Det är bättre att styra detta visuellt med kanbanrutor för min-, och maxantal av varje 

förmontage. 

 

7. Vilka förväntningar har Ni på produktionen om produktionstavlor skulle införas? 

Att det ska bli enklare för montörer och provare att förstå hur produktionen ligger till. 

Tavlorna ska eliminera en del administrativt arbete för produktionsledare, montörer och 

provare samt hjälpa till att få upp problem till ytan. 

 

8. Vilken avdelning bör äga ansvaret för tavlan? 

Planerarna ansvarar för uppdatering av tavlan. Produktionsteknik ansvarar vid 

eventuella problem. 

 

9. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, typ av tavlor? Negativt? Positivt? 

Nej. 

 

10. Övriga tankar och förslag 

Störningar skulle kunna visualiseras på tavlan till exempel genom att det står 

materialbrist, kvalitetsproblem eller fel i underlag kopplat till den takt i 

produktionslinan som har problem. Om takttiden ska vara med på tavlan bör det vara 

den genomsnittliga takttiden då vi har flytande takter. 



 

Intervju 8 

Respondent: Mikael Whern     

Befattning: Produktionsledare, Bombardier Transportation 

Tid: 14/9-12, 13:45-14:30 

 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Modullinan?  

Statuslampor för varje takt som visar om takten kommer bli klar i tid eller inte. Rött ljus 

signalerar att takten inte blir klar i tid och grönt ljus att takten blir klar i tid. När takten 

påbörjas börjar en klocka med cykeltiden räkna ner. Blir takten inte klar i tid lyser 

statuslampan rött. I systemet ska även raster, lunch, möten, 5S-tid och liknande finnas 

inprogrammerat så att klockan står still under dessa tider, se bild. 

 

Takt 1  03:12 Takt 7  XX:XX 

Takt 2  00:10 Takt 8  XX:XX 

Takt 3  XX:XX Prov 1  XX:XX 

Takt 4  XX:XX Prov 2  XX:XX 

Takt 5  XX:XX Prov 3  XX:XX 

Takt 6  XX:XX    

 

Utöver denna information bör det på tavlan synas produktionsplan och aktuellt utfall på 

både vecko-, och dagsbas. En prognos bör även finnas, som är baserad på bemanningen 

för dagen, vilken visar teknisk maxkapacitet för produktionslinan. Denna prognos kan 

justeras om bemanningen ändras. Optimalt vore om det räckte att skriva in 

bemanningen och då få ut prognosen automatiskt.  

 

Sedan vore det bra att digitalisera produktionskorten så att det syns på tavlan vilken 

produkt som befinner sig i vilken takt. Materialbrister och andra störningar bör vara 

direkt kopplade till produktionskorten så att detta syns på tavlan.  

 

Det kan också vara bra att ha med nästa veckas plan på tavlan så att montörerna vet 

kommande veckomål. 

 

2. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Multiline 1? (varje takt, team, hela produktionslinan) 

Samma svar som föregående fråga. Det kommer behövas flera tavlor eller en extremt 

stor tavla då produktionslinan är så pass lång. 

 

3. Hur skulle kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 kunna visualiseras? 

Manuell hantering. Hitta en lösning på hur Modullinan vet när modulerna som 

produceras ska användas i andra produktionslinor.  

 

4. Anser Ni att förmontage bör finnas med på tavlan till Multiline 1? 

Ja. Det kan vara viktigt. 

 



 

5. Om ja, hur kan det visualiseras att förmontage är sammankopplat med respektive 

takt på Multiline 1?  

På tavlan visas det för varje takt om förmontaget till denna takt är färdigbyggt med en 

grön statuslampa. Om förmontaget inte är klart är statuslampan röd.  

 

6. Om nej, varför inte? 

- 

 

7. Vilka förväntningar har Ni på produktionen om produktionstavlor skulle införas? 

Att montörerna tar till sig att tavlan är ett hjälpmedel och inte ett övervakningssystem. 

Hoppas även att produktionsledningen använder systemet som information och inte som 

ett övervakningssystem. Alla ska få en snabb överblick av statusen på produktionslinan 

och kunna åtgärda problem och störningar i tid innan det blir stopp i produktionslinan. 

 

8. Vilken avdelning bör äga ansvaret för tavlan? 

En huvudansvarig per produktionslina. Det kan vara en ansvarig från 

produktionsteknik, produktionsplanering eller samordnare. Produktionsledarna bör även 

stödja användandet av tavlan. 

 

9. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, typ av tavlor? Negativt? Positivt? 

Nej. 

 

10. Övriga tankar och förslag 

Det vore bra att sammankoppla tavlorna med ett tidrapporteringssystem för att slippa 

manuell tidsskrivning.  

 

 

  



 

Intervju 9 

Respondent: Joakim Danielsson     

Befattning: Verksamhetsutvecklare, Bombardier Transportation 

Tid: 17/9-12, 8:00–8:45 

 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Modullinan?  

Tydlig visualisering av aktuellt läge för varje takt. Visa hur produktionen ligger till i 

förhållande till plan. Exempelvis grönt om takten blir klar i tid och rött om den har 

problem. Rött ljus stoppar inte hela produktionslinan utan resterande takter kan fortsätta 

producera även om en har problem.  

 

Tavlan ska visa dagens mål med antal enheter som ska produceras samt vilka ordrar 

som ska startas upp på takt 1 när dagen börjar. Mätetal i procent för kvalitetsfel, 

montagefel och brister för hela produktionslinan. Exempelvis kan TAK-värde mätas. 

 

2. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Multiline 1? (varje takt, team, hela produktionslinan) 

Samma svar som på föregående fråga.  

 

3. Hur skulle kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 kunna visualiseras? 

Vet inte. Planeringen bör vara så pass exakt att om Modullinan producerar enligt plan 

finns inga problem med länken och allt flyter på. Bra om Multiline 1 kan veta hur 

många dagars jobb de har kvar innan de påverkas om Modullinan skulle stanna. 

Visualisera och veta ledtider mellan produktionslinorna. Skapa ett kanbansystem där ny 

modul börjar produceras när Multiline 1 använder en färdig modul. Detta blir svårt då 

Modullinan levererar till flera olika produktionslinor samt färdiga enheter direkt till 

kund. 

 

4. Anser Ni att förmontage bör finnas med på tavlan till Multiline 1? 

Ja. 

 

5. Om ja, hur kan det visualiseras att förmontage är sammankopplat med respektive 

takt på Multiline 1?  

Det måste följas upp lika noggrant som slutmontage då montagetiderna för förmontage 

är så pass långa. Måste visualisera tydligt i vilken takt respektive förmontage ska 

monteras i slutmontage för att de ska vara klara i tid.  

 

6. Om nej, varför inte? 

- 

 

7. Vilka förväntningar har Ni på produktionen om produktionstavlor skulle införas? 

Viktigt att tider och planer uppdateras dagligen. Eventuellt släp bör nollställas efter 

varje dag så att produktionen inte konstant ligger efter och resultaten visar rött. Släpet 

bör istället planeras in på nästa dags produktionsmål.  

 

Förväntningar på systemet är att det fungerar automatiskt. Ett elektroniskt 

avrapporteringssystem, till exempel med hjälp av en skanner, för verifiering av avslutad 

takt. Detta för att minska det administrativa arbetet för montörerna.  

 



 

8. Vilken avdelning bör äga ansvaret för tavlan? 

Produktionsteknik. 

 

9. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, typ av tavlor? Negativt? Positivt? 

AstraZeneca. Tavlorna visade antal producerade enheter per dag samt 

kvalitetsuppföljning. De hade en tavla per produktionslina samt en översiktstavla som 

visade resultaten för samtliga produktionslinor. Resultaten uppdaterades automatiskt. 

Stor fokus på kvalité vilket var bra. Enkla och tydliga tavlor med standardiserade färger 

och symboler. 

 

SAAB. Manuell uppdatering med styrkort, liknande vårt befintliga system. 

 

10. Övriga tankar och förslag 

 Vi bör kunna använda samma koncept på tavlor som fordonsindustrin, även då 

vi har lägre volymer och fler varianter av produkter. Det bör finnas färdiga 

system att köpa in istället för att skräddarsy egna.  

 Det finns mobilapplikationer för exempelvis beräkning av TAK-värde.  

 Störningssystem borde inkluderas i tavlorna. Tydligt visa var det är stopp och 

vilka takter som påverkas av detta.  

 Det vore bra med en sammanställningstavla för hela fabriken. Det enda som är 

relevant här är hur många produkter som gått genom prov. Det blir svårt med 

uppföljning och precision på dagsbasis då volymerna är så pass låga. Systemet 

borde tydligare visa på om en produkt nästan är klar. Uppföljningen bör kanske 

splittras ner i takter eller göras på veckobasis. 

 Eventuellt digitalisera produktionskorten. 

  



 

Intervju 10 

Respondent: Jenny Melin     

Befattning: Verksamhetsutvecklare, Bombardier Transportation 

Tid: 17/9-12, 10:00-10:45 

 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Modullinan?  

Är-, och Börläge samt dagsplan. Ärläget baserat på utlevererade produkter från prov 

och Börläget räknas upp automatiskt utifrån dagsplan. Det vore också bra om störningar 

flaggades på tavlan.  

 

2. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Multiline 1? (varje takt, team, hela produktionslinan) 

Samma information som fråga 1. 

 

3. Hur skulle kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 kunna visualiseras? 

Behöver inte visualiseras på en tavla men det bör finnas en tydligare koppling än den 

som finns idag. Kanske ett kanbansystem där en signal skickas till Modullinan vid 

uppstart av en ny produkt i Multiline 1. 

 

4. Anser Ni att förmontage bör finnas med på tavlan till Multiline 1? 

Nej. 

 

5. Om ja, hur kan det visualiseras att förmontage är sammankopplat med respektive 

takt på Multiline 1?  

- 

 

6. Om nej, varför inte? 

Värdena på tavlan ska visa produkter utlevererade från produktionslinan. Detta 

inkluderar även förmontage. Skulle kunna vara med om tavlan visar status per takt. 

 

7. Vilka förväntningar har Ni på produktionen om produktionstavlor skulle införas? 

Inga direkta förväntningar på att montörernas arbete ska förändras, då de redan i 

dagsläget har bra koll på produktionslinans status. Tavlan kan snarare bli ett 

stressmoment för vissa när den införs men med tiden bör detta ändras då de vänjer sig 

vid tavlan. Tavlan bör snarare vara ett hjälpmedel för produktionsledare, chefer och 

besökare att få en klar överblick av det aktuella produktionsläget. Det vore även bra 

med en sammanställningstavla som visar produktionsstatus för hela fabriken.  

 

8. Vilken avdelning bör äga ansvaret för tavlan? 

Produktionsutveckling. 

 

9. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, typ av tavlor? Negativt? Positivt? 

Scania. Inte arbetat där på länge men då hade de Plan-, Är-, och Börvärde samt tavlor 

med rullande text där övrig relevant information för produktionen fanns. Tavlorna 

uppfattades positivt då de gav en bra överblick för alla om produktionsläget. 

 



 

ABB Robotics. Tavlorna visade Plan-, Är-, och Börvärde samt Släp. Arbetade på 

eftermarknad så var inte involverad i arbetet med tavlorna. Fick ändå intrycket att dessa 

var bra då de gav en tydlig överblick av produktionsläget.  

 

10. Övriga tankar och förslag 

 Bra med studiebesök på andra företag för att få idéer som kan appliceras i den 

egna verksamheten. 

 Störningar kan visualiseras på tavlan. 

 Färgkodning kan vara ett bra hjälpmedel vid visualisering. 

 

 

  



 

Intervju 11 

Respondent: Linda Karlsson     

Befattning: Produktionstekniker, Bombardier Transportation 

Tid: 17/9-12, 12:15-13:00 

 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Modullinan?  

Tavlan bör innehålla plan och utfall på dagsbasis samt visa när det är rast. Eventuella 

flaskhalsar vore också bra att visualisera men hur detta görs är oklart. 

 

2. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Multiline 1? (varje takt, team, hela produktionslinan) 

Samma information som fråga 1 men på veckobasis på grund av låg volym. 

 

3. Hur skulle kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 kunna visualiseras? 

Produktionen på Multiline 1 borde styra produktionstakten på Modullinan som då bör 

tillverka produkter efter behov. 

 

4. Anser Ni att förmontage bör finnas med på tavlan till Multiline 1? 

Ja. 

 

5. Om ja, hur kan det visualiseras att förmontage är sammankopplat med respektive 

takt på Multiline 1?  

Någon form av status för förmontage bör finnas. Oklart hur det ska visualiseras. Det är 

viktigt att tavlan inte innehåller för mycket information vilket gör den för plottrig. 

 

6. Om nej, varför inte? 

- 

 

7. Vilka förväntningar har Ni på produktionen om produktionstavlor skulle införas? 

Att montörerna får bättre koll och säger till i tid om de inte kommer klara cykeltiden 

samt att detta signaleras till produktionsledaren. Montörerna får bättre koll på 

produktionsmålen. Skapar möjlighet att kunna jämföra olika produktionslinor med 

varandra. 

 

8. Vilken avdelning bör äga ansvaret för tavlan? 

Produktionsledarna 

 

9. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, typ av tavlor? Negativt? Positivt? 

ABB Robotics. Visade Planvärde, Utfall, Läge och Ack. värde. Tavlan visade även när 

det var rast. Tyckte den fyllde sin funktion. Tavlan var enkel och tydlig. 

 

10. Övriga tankar och förslag 

Kan vara bra att skapa ett system för att kunna följa upp störningar. Detta behöver 

nödvändigtvis inte vara på samma tavla då det lätt kan göra tavlan för plottrig. 

  



 

Intervju 12 

Respondent: Hans Brattek      

Befattning: Produktionsledare, Bombardier Transportation 

Tid: 19/9-12, 13:00-13:45 

 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Modullinan?  

Tavlan ska visa Mål, Bör, Är och Släp, på dags eller veckobasis. Den ska vara 

inprogrammerad efter de fasta rast-, och lunchtiderna som gäller på produktionslinan, 

då ska även Börvärdet sluta att ticka och detta visas på tavlan.  

 

2. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Multiline 1? (varje takt, team, hela produktionslinan) 

Samma upplägg som på fråga ett. För att få upp pulsen i produktionslinan så att alla 

håller rätt tempo bör det finnas en avstämningstakt i mitten av produktionslinan med en 

taktklocka som räknar ner. 

 

3. Hur skulle kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 kunna visualiseras? 

Svår fråga! Rätt ordernummer måste kopplas ihop med varandra. För att veta om rätt 

moduler blir klara i tid kan det finnas en checkpunkt på Multiline 1 där det kontrolleras 

om rätt moduler är uppstartade. Om de inte är uppstartade måste detta flaggas.  

 

4. Anser Ni att förmontage bör finnas med på tavlan till Multiline 1? 

Nej. 

 

5. Om ja, hur kan det visualiseras att förmontage är sammankopplat med respektive 

takt på Multiline 1?  

- 

 

6. Om nej, varför inte? 

Det befintliga systemet med produktionskort som finns idag fungerar bra. 

 

7. Vilka förväntningar har Ni på produktionen om produktionstavlor skulle införas? 

Att alla blir mer medvetna om hur produktionslinan ligger till och att effektiviteten ska 

öka. Det ska bli tydligare vilka tider som gäller för rast och lunch. 

 

8. Vilken avdelning bör äga ansvaret för tavlan? 

Produktionsteknik bör ansvara för tekniken och tiderna bakom tavlan. Planeringen bör 

ansvara för att uppdatera planeringen. Montörerna ansvarar för att tavlan uppdateras i 

takt med produktionen. 

 

9. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, typ av tavlor? Negativt? Positivt? 

Nej. 

 

10. Övriga tankar och förslag 

 Hålla tavlorna enkla och inte krångla till det i onödan.  

 Tavlan bör tydligt visa aktuell produktionsstatus. Den bör ha en stoppfunktion 

som visar varför produktionslinan står still när det är en störning. 

 



 

Intervju 13 

Respondent: Niclas Andersson      

Befattning: Produktionstekniker, Bombardier Transportation 

Tid: 20/9-12, 8:45–9:30 

 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Modullinan?  

 Mål, antal enheter som ska produceras under dagen. 

 Ärvärde, antal enheter som är producerade hittills under dagen. 

 Börvärde, hur många enheter som borde ha producerats hittills under dagen. 

 Diff., ett så kallat släp, det vill säga skillnaden mellan Är-, och Börvärdet. Detta 

kan hänga med från vecka till vecka tills en omplanering av produktionen görs. 

 Takttid, ska tydligt framgå på tavlan. Detta kan även kompletteras med 

taktklockor på varje takt för att montörerna ska ha en tydlig inblick i hur de 

ligger till. Taktklockan kan ställas in beroende på produkt eftersom 

produktionsinnehållet varierar bland de olika produkterna. Det är därför viktigt 

att taktinnehållet för varje produkt är visuellt så att alla inblandade förstår varför 

cykeltiderna varierar. Det är viktigt att planeringen för modulerna sker utifrån 

arbetsinnehållet för att jämna ut flödet. 

Tavlan bör vara anpassad efter planerade stopp så att tiden står still under exempelvis 

kvartalsinformationer, avdelningsmöten och liknande. Det är viktigt att tavlan visar ett 

rimligt mål som är anpassat efter kapaciteten på produktionslinan. 

2. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Multiline 1? (varje takt, team, hela produktionslinan) 

Samma information som på föregående fråga om volymen är två till tre enheter per dag. 

Skulle volymen gå ner bör tavlan visa informationen på veckobasis istället. Viktigt här 

är att ha en taktklocka på varje takt samt uppföljningssidor i montageinstruktionerna så 

att montörerna enkelt och tydligt ska se hur de ligger till tidsmässigt. Detta för att de 

ska kunna kalla på hjälp i tid om de känner att de inte kommer hinna slutföra takten i 

tid.  

 

3. Hur skulle kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 kunna visualiseras? 

Bufferten bör visualiseras. Detta kan vara svårt att genomföra i praktiken men är inte 

omöjligt. Förslagsvis kan de 32 buffertplatserna som finns i dagsläget delas in i zoner 

vilka tillhör de olika produktionslinorna som modulerna levereras till. Här bör det 

beräknas hur stor buffertzon respektive produktionslina behöver för sin 

produktionsvolym. 

 

4. Anser Ni att förmontage bör finnas med på tavlan till Multiline 1? 

Nej. Det bör visualiseras men inte nödvändigtvis på takttavlan. 

 

5. Om ja, hur kan det visualiseras att förmontage är sammankopplat med respektive 

takt på Multiline 1?  

- 

 

6. Om nej, varför inte? 

Tavlan kan bli rörig med för mycket information men det måste finnas en styrning av 

förmontage. Detta kan ske med hjälp av någon typ av maxbuffert. Exempelvis kan 



 

specifikt uppmärkta platser för varje enskilt förmontage användas. Detta för att undvika 

överproduktion men även för att se om förmontage är klara i tid. Ett annat alternativ är 

att integrera förmontage i takterna för slutmontage. Då kan produktionen få bukt med 

obalanser i flödet samt minska kostnader för material i buffert. Detta bör det göras en 

grundlig studie på.  

 

7. Vilka förväntningar har Ni på produktionen om produktionstavlor skulle införas? 

Att tavlorna blir ett hjälpmedel för att kunna lösa eventuella släp tillsammans i gruppen 

och att de ska följas av montörerna. Tavlorna ska uppdateras kontinuerligt så att det inte 

skapas orimliga mål när montagetid försvinner på grund av exempelvis 

kvartalsinformationer eller andra möten. Att montörerna med hjälp av tavlorna tar hjälp 

om de kommer efter istället för att bara acceptera problem och arbeta vidare. 

 

8. Vilken avdelning bör äga ansvaret för tavlan? 

Produktionen, förslagsvis samordnare eller teamledare bör ansvara för att tavlan hålls 

uppdaterad. Support av tavlan bör ligga på underhållsavdelningen, vilka ska ha hand om 

avtal och kontaktuppgifter till leverantörer. 

 

9. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, typ av tavlor? Negativt? Positivt? 

Volvo CE. De hade fasta takter med en takttavla med nedräknande takttid samt 

produktionsstatus i form av plan, är, bör och diff. Positivt med tavlan var att den var 

visuell och enkel att förstå. Vid störningar var tavlan enkel att hantera. De tryckte på en 

knapp vid problem varpå klockan stannade, alltså en form av andontänk. Den fungerade 

bra rent praktiskt. Den enda negativa aspekten med tavlan var att vissa montörer 

uppfattade nedräkningen som ett stressmoment.  

 

Scania. Väldigt enkel och tydlig tavla med Ärvärde, Börvärde och diff. De hade inte 

någon nedräkning utan enbart en helhetsbild över hela det långa flödet. Då de inte hade 

någon nedräknande taktklocka utgjorde tavlan inte något stressmoment. Negativt med 

tavlan var att flaskhalsar inte visualiserades men detta löstes genom ett andonsystem. 

 

Cargotec. Tavla med översiktsbild över hela fabrikens produktionsstatus vilket var en 

otroligt stor fördel. Nackdel var att de hade problem att visualisera förmontage. 

 

10. Övriga tankar och förslag 

 För dialog med planeringsavdelningen för att få en tydlig överblick av hur 

kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 styrs i dagsläget.  

 Involvera produktionsledarna i processen för att få deras input.  

 Ta med montörernas åsikter.  

 Ta kontakt med logistikavdelningen och undersök om de kan ha någon nytta av 

tavlan, exempelvis då de planerar sina leveranser till produktionslinorna. 

 

  



 

Intervju 14 

Respondent: Sara Lindqvist      

Befattning: Verksamhetsutvecklare, Bombardier Transportation 

Tid: 21/9-12, 10:30-11:15 

 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Modullinan?  

 Mål – Målet för dagen. 

 Är – Hur många enheter de har producerat hittills under dagen. 

 Bör – Hur många enheter de borde ha producerat för att ligga i fas mot plan. 

 Stopptid – Om en takt har problem ska det synas och även hur länge problemet 

pågått. Denna stopptid ska lagras, för att senare kunna följa upp störningar för 

att kunna utveckla störningsprocessen. 

 Takttid – Hur lång tid det är kvar i pågående takt. 

Det är viktigt att tavlan inte är för plottrig utan tydligt visar några få viktiga 

informationspunkter, vilka ska vara till stöd för produktionen. 

2. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Multiline 1? (varje takt, team, hela produktionslinan) 

Samma information som på föregående fråga, då det är viktigt att känna igen sig från 

produktionslina till produktionslina i fabriken. Det är viktigt att det tydligt framgår hur 

vi ligger till mot plan. Detta kan ske med till exempel en signal i montageinstruktioner 

eller att takter delas in i arbetspaket. Det är viktigt att produktionslinan agerar i tid och 

att problemen följs upp. 

 

3. Hur skulle kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 kunna visualiseras? 

Någon form av signalsystem från Modullinan som visar om modulerna inte kommer bli 

klara i tid. Det bör fungera på liknande sätt som det fungerar med materialförsörjningen 

från huvudförrådet idag. Detta behöver nödvändigtvis inte vara med på tavlan. 

 

4. Anser Ni att förmontage bör finnas med på tavlan till Multiline 1? 

Nej. 

 

5. Om ja, hur kan det visualiseras att förmontage är sammankopplat med respektive 

takt på Multiline 1?  

- 

 

6. Om nej, varför inte? 

Det skulle bli för mycket information på tavlorna. Det är bättre att ha någon annan form 

av signal istället. Exempelvis samma signalsystem som nämnt tidigare för modulerna, 

det vill säga att signalera om förmontage inte kommer bli klart i tid och riskerar att 

stoppa produktionslinan. 

 

7. Vilka förväntningar har Ni på produktionen om produktionstavlor skulle införas? 

Att tavlorna respekteras och används så som det är tänkt att de ska användas. Dessutom 

bör balanseringen utjämnas så takterna inte blir lika flytande. På så vis kommer 

problem komma upp till ytan.  

 



 

En förståelse för varför tavlorna finns måste spridas bland alla inblandade. Det är också 

viktigt att stödprocesser som finns tillgängliga utnyttjas, exempelvis andon. Det är 

viktigt att de regler som sätts upp för tavlan följs. Att kanbanrutorna börjar användas 

som det är tänkt och att montörerna signalerar direkt då de stöter på problem istället för 

att lösa problemet själva genom att arbeta ifatt tappad tid i kanbanrutorna.  

 

8. Vilken avdelning bör äga ansvaret för tavlan? 

Produktionsteamet bör själva ansvara för att de använder sig av tavlan på ett korrekt 

sätt. Detta för att tavlan i första hand ska vara till stöd för produktionen samt att de ska 

känna ansvar och att de är involverade i processen.  

 

Produktionsteknik bör ansvara för att tavlan underhålls som den ska och att parametrar 

de påverkar, såsom takttider, uppdateras i tavlorna. 

 

9. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, typ av tavlor? Negativt? Positivt? 

Nej. 

 

10. Övriga tankar och förslag 

Det är viktigt att alla som ska använda sig av tavlan kan se den ordentligt. På Multiline 

1 kommer det behövas fler tavlor om takttiden ska vara med. Tavlan ska vara tydlig för 

alla. 

 

Den information som visas på tavlan bör loggas så att det går att följa upp till exempel 

störningstider eller produktionsutfall i form av Är-, och Börvärden. Den ska vara enkel 

att förstå och inte innehålla för mycket information. Då blir den bara plottrig och svår 

att ta till sig. 

 

Det är viktigt att informationen på tavlan blir konkret. Vid låga volymer är det viktigt 

att bryta ner arbetsinnehållet i takterna. När tre enheter om dagen produceras säger det 

inte en specifik takt något om hur den ligger till om tavlan visar Är 1 och Bör 2.  

 

 

  



 

Montörsintervju 1  

Samordnare Multiline 1 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på er produktionslina? 

Det ska synas vilket som är det sista ordernumret som ska vara klart för dagen. Sedan 

bör det finnas direkt återkoppling i montageinstruktionerna för hur långt montaget ska 

ha kommit under vissa tider i takten.  

 

Den återstående takttiden bör finnas med samt eventuella störningstider. Det skulle vara 

bra om störningsrapporter kunde skrivas direkt förutsatt att det finns en tavla per takt. 

Då skulle även montageinstruktioner kunna vara digitala. 

 

Störningar på tavlan kan visualiseras med rött för extra tydlighet. 

 

2. Hur kan en produktionstavla förbättra er arbetssituation? 

Den kommer ge en övergripande koll på läget i produktionslinan. 

 

3. Finns det några negativa aspekter med produktionstavlor? 

Nej, inte från min sida. Jag ser det mer som ett hjälpmedel men jag misstänker att 

montörerna kan känna att tidtagningen kan bli ett stressmoment. 

 

4. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, vad ansåg Ni om dessa? 

Westermo. De hade en utleveranstavla som visade dagens mål. Den var bra då den gav 

en direkt återkoppling i produktionen. 

 

5. Övriga tankar och förslag 

 Försöka komma ifrån flytande takter.  

 Viktigt att lägga fram förslaget om takttavlor på rätt sätt för montörerna, så att 

alla förstår innebörden av varför tavlorna ska finnas.  

 Det vore väldigt bra om montageinstruktionerna kunde digitaliseras. 

  



 

Montörsintervju 2 

Montör Multiline 1 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på er produktionslina? 

 Veckans mål och antal levererade i nuläget 

 Vilken som är den sista produkten att leverera för veckan 

 Digitalisera produktionskorten för att spara tid som går åt när montören ska gå till 

tavlan och flytta dessa vid avslutad takt 

 Takttid men endast om produktionslinan balanseras så att takterna blir jämna 

 Visa hur montaget på en takt ligger till i förhållande mot takttiden 

 Bemanningen på produktionslinan och vilken montör som står på vilken takt 

 Frånvaroorsaker 

 Felrapportering och återkoppling av fel 

 

2. Hur kan en produktionstavla förbättra er arbetssituation? 

Ingen direkt nytta för montörerna men bra återkoppling för kunder och andra som inte 

är inblandade i produktionen.  

 

3. Finns det några negativa aspekter med produktionstavlor? 

Vissa kan uppleva stress av nedräknande takttider. 

 

4. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, vad ansåg Ni om dessa? 

Nej. 

 

5. Övriga tankar och förslag 

Inte i nuläget. Återkommer om det skulle dyka upp några tankar eller förslag senare.  

 

  



 

Montörsintervju 3 

Montör Multiline 1 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på er produktionslina? 

 Veckans mål. Både baserat på antal och vilken order som ska ut ur prov, in i 

prov och påbörjas i slutmontage när veckan är slut. 

 Digitalisera vilka ordrar som är på ingång, alltså vilka som är frisläppta från 

planeringen. Denna information finns i dag på ett papper. 

 Eventuellt digitalisera produktionskorten. 

 

2. Hur kan en produktionstavla förbättra er arbetssituation? 

Om Börvärdet på produktionslinan blir tydligt för alla på produktionslinan kan 

åtgärder snabbare sättas in. 

 

3. Finns det några negativa aspekter med produktionstavlor? 

Kan upplevas som stressande i början. 

 

4. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? 

Om ja, vad ansåg Ni om dessa? 

Nej. 

 

5. Övriga tankar och förslag 

Om produktionslinan ska ha en nedräknande taktklocka så måste alla takter vara 

jämna. Då arbetsinnehållet skiljer sig markant mellan olika produkter kan detta 

lösas med tomtakter. Dessa ska i så fall vara placerade i slutet på produktionslinan. 

  



 

Montörsintervju 4  

Montör Multiline 1 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på er produktionslina? 

 Om förmontage till en specifik takt är klart, gärna status för förmontage där 

det framgår när det planeras bli klar och om det är problem med mera. 

 Det ska framgå vilken produkt som ska vara klar från prov, gå in i prov och 

påbörjas i slutmontage när veckan är slut. 

 Digitaliserade produktionskort. 

 Det ska framgå eventuella brister. 

 

2. Hur kan en produktionstavla förbättra er arbetssituation? 

Det kan underlätta mycket att få direkt status på förmontage som ska monteras in på 

respektive takt. 

 

3. Finns det några negativa aspekter med produktionstavlor? 

Vet inte. 

 

4. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? 

Om ja, vad ansåg Ni om dessa? 

ABB Control. De hade månadsvis uppföljning vilket inte gav så mycket. 

 

5. Övriga tankar och förslag 

Tavlan kan uppdateras direkt genom att skanna ordern när den påbörjas och när den 

avslutas på varje takt. En stor synlig taktklocka tillför inget för montörerna. Den 

leder antagligen bara till stress men kan säkert ge en tydligare överblick för externa 

personer. 

  



 

Montörsintervju 5  

Provare Modullina 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på er produktionslina? 

 Viktiga händelser som till exempel leveransändringar istället för dagens 

pappershantering. 

 Allmän information istället för papper som till exempel viktiga 

telefonnummer. 

 Veckans mål är inte relevant ur min synvinkel då provare bara tar moduler 

ur kön. 

 

2. Hur kan en produktionstavla förbättra er arbetssituation? 

Samtliga får tillgång till viktig information som berör produktionen. 

 

3. Finns det några negativa aspekter med produktionstavlor? 

 Det får inte blir för mycket information, då blir det bara rörigt.  

 Om tavlan ska bläddra får det inte gå för snabbt.  

 Om produktionsmålen syns tydligt kan det leda till stress. 

 

4. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? 

Om ja, vad ansåg Ni om dessa? 

Nej. 

 

5. Övriga tankar och förslag 

Nej. 

 

  



 

Montörsintervju 6  

Montör Modullina 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på er produktionslina? 

 Dagens mål, antal utlevererade och produktionsläget 

 Vilka ordrar som ska levereras under dagen 

 Vilka aktuella brister det finns i produktionslinan 

 Bemanningen på produktionslinan, samt frånvaroorsak 

 

2. Hur kan en produktionstavla förbättra er arbetssituation? 

 Den ska ge en tydlig överblick för att vara till stöd för produktionen 

 Det är viktigt att ha kvar produktionskorten, men de behöver nödvändigtvis 

inte vara elektroniska 

 Bra om brister kan bli digitaliserade 

 

3. Finns det några negativa aspekter med produktionstavlor? 

Om produktionstavlan kommer visa en genomsnittlig takttid kommer det bara bli 

mycket stressande. 

 

4. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? 

Om ja, vad ansåg Ni om dessa? 

Nej. 

 

5. Övriga tankar och förslag 

 Viktigt att montörerna är involverade i arbetet 

 Tavlan måste vara tydlig och enkel och inte innehålla för mycket 

information då det bara blir rörigt 

 Tavlan behöver inte kompletteras med för mycket signaler då det bara leder 

till att alla springer runt och blir stressade. I dagsläget är det ändå montören 

som i slutänden får ansvaret att tillkalla rätt person för att lösa problemet 

 Andonlamporna som finns i dagsläget används inte som det är tänkt. Det 

känns som de finns mest för syns skull och att montörerna arbetar runt 

problemen istället för att kalla på hjälp 

  



 

Montörsintervju 7  

Samordnare Modullina 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på er produktionslina? 

 Målet för dagen samt aktuellt läge 

 Störningar och eventuella brister ska tydligt framgå på tavlan 

 Kvalitetsuppföljning 

 

2. Hur kan en produktionstavla förbättra er arbetssituation? 

Tavlan hjälper till att lyfta fram problem. 

 

3. Finns det några negativa aspekter med produktionstavlor? 

Tavlan får inte innehålla för mycket information. Den ska vara enkel och tydlig. 

Enbart relevant information ska finnas med. 

 

4. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? 

Om ja, vad ansåg Ni om dessa? 

Nej. 

 

5. Övriga tankar och förslag 

Takttiden skulle inte vara till stöd för produktionen på grund av flytande takter. 

Risken är att montörerna tittar för mycket på den istället för att koncentrera sig på 

själva montaget. 

 

  



 

Montörsintervju 8  

Montör Multiline 1 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på er produktionslina? 

 Mål, utleveranser och ett Börvärde 

 Störningstider och brister för att skapa fokus på störningsorsaker 

 

2. Hur kan en produktionstavla förbättra er arbetssituation? 

Tavlorna hjälper till att lyfta fram störningsorsaker så att alla inblandade i 

produktionen vet varför de ligger efter. Släp kan arbetas in enligt överenskommelse 

så att alla vet i förväg vad som gäller. 

 

3. Finns det några negativa aspekter med produktionstavlor? 

Tavlorna kan vara stressande men förseningar beror ofta på brister och inte på att 

montörerna inte klarar av att hålla takttiden. Därför är det viktigt att alla förstår 

varför de ligger efter så att det inte blir personligt. 

 

4. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? 

Om ja, vad ansåg Ni om dessa? 

Scania, Oskarshamn. Produktionstavlorna var extremt tydliga. Det framgick tydligt 

leveransstatus och störningstider. 

 

5. Övriga tankar och förslag 

 Titta på andra företag och hur de har löst liknande problem istället för att ta 

fram ett helt nytt eget system.  

 Standardisera arbetssättet i produktionen så att alla arbetar likadant.  

 Certifiera montörer på det standardiserade arbetssättet för att arbeta bort 

montagefel.  

 Lägg fokus på att lära upp nya montörer så att de följer samma arbetssätt 

som alla andra. 

 Börja arbeta efter fasta takter och låt det gå en produkt i varje 

produktionslina. 

 Stoppa hela produktionslinan för att undvika problem arbetas runt och 

istället kommer upp till ytan.  

 Se till att produkterna är helt klara innan de går från förserie till 

serieproduktion. 

 Hitta en metod för att undvika brister. Inköpsavdelningen bör arbeta hårt för 

att leverantörerna ska kvalitetssäkra sina produkter innan de levereras. På så 

sätt undviks efterkontroller och leverantörerna får stå för kostnaden om det 

skulle vara fel på deras produkter. 

  



 

Montörsintervju 9  

Provare Multiline 1 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på er produktionslina? 

 Digitalisera produktionskorten för att tydligt se vilken produkt som är på 

vilken takt 

 Visa veckomål, både till antal och till vilka produkter som ska gå genom 

prov 

 Visa veckans utfall 

 Visa när nästa produkt planeras komma in till prov samt vad det är för 

produkt 

 Visa vilka brister som finns i produktionslinan 

 

2. Hur kan en produktionstavla förbättra er arbetssituation? 

Genom att all information finns tillgänglig på en tavla i provet alternativt att tavlan 

finns att tillgå via datorer. Detta gör att provarna slipper gå bort till produktionslinan 

för att få koll på läget.  

 

3. Finns det några negativa aspekter med produktionstavlor? 

Inga direkt negativa aspekter. Systemet skadligt mot strömavbrott. Tror inte att 

tavlorna skapar stress då det ofta finns en orsak till varför montörerna eller provarna 

ligger efter, såsom felsökning, brister eller underbemanning.  

 

4. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? 

Om ja, vad ansåg Ni om dessa? 

Nej 

 

5. Övriga tankar och förslag 

 Bra med en elektronisk tavla då de whiteboardtavlor som finns idag känns 

omoderna 

 Koppla ihop tavlorna med exempelvis ett skannersystem för att tavlorna ska 

uppdateras automatiskt 

 Tavlorna måste följa verkligheten och vara ständigt uppdaterad och 

tillförlitlig, annars tappar de sitt syfte 

  



 

Bilaga 10 – Sammanställning av intervjuer 
 

Frågor riktade till tjänstemän på Bombardier Transportation 

 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Modullinan?  

Svar på frågan Antal 

Plan-, Är-, och Börvärde 12 

Planen på tavlan baseras på dagsmål 6 

Takttid på översiktstavlan 6 

Taktklocka på varje takt som stoppas vid problem 4 

Tavlan visar planerade stopp varpå klockan stannar 4 

Digitalisera produktionskorten för att visualisera flödet 3 

Brister och störningar visas på översiktstavlan 3 

Status för varje takt på översiktstavlan 3 

Ackumulerat släp 3 

Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp 2 

Cykeltiden anpassas efter produkttyp, ex genom skanning 2 

Stopptid visas på översiktstavlan per takt 2 

Prognos baserad på bemanningen (optimalt om det sker automatiskt) 2 

Planen på tavlan baseras på veckomål 2 

Smart board 1 

Visualisera var i flödet varje produkt ska befinna sig vid veckans slut 1 

Tavlan visar teknisk maxkapacitet för produktionslinan 1 

Visar kommande veckas plan 1 

Visar vilka ordrar som ska startas upp på takt 1 när dagen börjar 1 

Mätetal i procent för kvalitetsfel, montagefel, brister. Ex TAK-värde 1 

Visualisera flaskhalsar, oklart hur det görs 1 

Visualisera taktinnehållet för att alla inblandade ska förstå varför cykeltiden varierar 1 

 

  



 

2. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på Multiline 1? (varje takt, team, hela produktionslinan) 

Svar på frågan Antal 

Plan-, Är-, och Börvärde 13 

Takttid på översiktstavlan 4 

Taktklocka på varje takt som stoppas vid problem 4 

Digitalisera produktionskorten för att visualisera flödet 4 

Status för varje takt på översiktstavlan 4 

Ackumulerat släp 4 

Stopptid visas på översiktstavlan per takt 4 

Planen på tavlan baseras på dagsmål 3 

Tavlan visar planerade stopp varpå taktklockan stannar 3 

Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp 3 

Planen på tavlan baseras på veckomål 3 

Brister och störningar visas på översiktstavlan 2 

Andonknapp kopplad till andonruta på tavlan 2 

Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till 
tidsmässigt 2 

Cykeltiden anpassas efter produkttyp, ex genom skanning 1 

Prognos baserad på bemanningen (optimalt om det sker automatiskt) 1 

Informationen på produktionstavlan kan ses från datorer på kontoret 1 

Avstämningstakt i mitten av produktionslinan för att skapa puls 1 

Smart board 1 

Visualisera var i flödet varje produkt ska befinna sig vid veckans slut 1 

Tavlan visar teknisk maxkapacitet för produktionslinan 1 

Visar kommande veckas plan 1 

Mätetal i procent för kvalitetsfel, montagefel, brister. Ex TAK-värde 1 

Visualisera flaskhalsar, oklart hur det görs 1 

 

3. Hur skulle kopplingen mellan Modullinan och Multiline 1 kunna visualiseras?  

Svar på frågan Antal 

När en strömriktare startas upp i Multiline 1 skickas en signal som styr uppstart av 
moduler 6 

Ett kanbansystem med tydligt uppmärkta buffertplatser 4 

Skapa en signal som visar hur många dagars arbete Multiline 1 har om Modullinan 
stannar 2 

Vet inte 2 

Manuellt system i form av en whiteboardtavla 1 

Checkpunkt på Multiline 1 för att stämma av att rätt modul är uppstartad, annars 
måste detta flaggas 1 

 
  



 

4. Anser Ni att förmontage bör finnas med på tavlan till Multiline 1? 

Svar på frågan Antal 

Nej 7 

Ja 6 

Vet inte 1 

 

5. Om ja, hur kan det visualiseras att förmontage är sammankopplat med respektive 

takt på Multiline 1?  
 

Svar på frågan Antal 

På varje takt i slutmontage kan det finnas aktuell status för samtliga förmontage som 
ska monteras in på just den takten 5 

En skärm per förmontage där produkten skannas vid uppstart för att visa cykeltid 
samt att störningar loggas på rätt produkt 1 

En egen översiktstavla för förmontage som visar plan, utleverans och status 2 

Någon form av status bör finnas, ej för mycket information 1 

 

6. Om nej, varför inte? 

Svar på frågan Antal 

Visualisera förmontage med uppmärkta hyllplatser som fungera som ett 
kanbansystem 4 

Ha en andonruta på översiktstavlan till produktionslinan där problem för förmontage 
visas 2 

Dagens system med produktionskort fungerar bra 1 

Förmontage bör ha en egen tavla 1 

Integrera förmontage i slutmontage 1 

 

  



 

7. Vilka förväntningar har Ni på produktionen om produktionstavlor skulle införas? 

Svar på frågan Antal 

Enkelt kunna se hur produktionslinan ligger till mot plan 8 

Utifrån statusen på tavlan direkt kunna kalla på hjälp vid behov 5 

Ökad effektivitet på produktionslinan 4 

Mindre administrativt arbete då tavlan sköter sig själv 4 

Att tavlan följs av montörerna 3 

Skapa större fokus på att hålla takttiden 2 

Tavlor i kombination med störningslogg kommer leda till bättre statistik och att 
problem fångas upp 2 

Arbetstider följs bättre 2 

Få upp problem till ytan 2 

Kunna se en sammanställning av samtliga produktionslinor i fabriken 2 

Skapa medvetenhet hos montörerna vad som krävs av dem 1 

Vara till stöd för att kunna sätta in extra resurser innan det är försent 1 

Att utifrån tavlan kunna se status och planera produktionen 1 

Öka snabba beslut på produktionslinan 1 

Att tavlan blir ett hjälpmedel för att kunna arbeta ikapp eventuella släp i 
produktionslinan 1 

Att tavlan uppdateras kontinuerligt för att det inte ska skapas orimliga mål 1 

Skapa en förståelse för varför tavlorna ska användas 1 

Att kanbanrutorna börja användas som det är tänkt och att montörerna inte arbetar 
igen tappad tid där 1 

I samband med införandet av tavlorna balansera om takterna till fasta takter 1 

 

8. Vilken avdelning bör äga ansvaret för tavlan? 

Svar på frågan Antal 

Produktionsteknik ansvarar för mjukvaruinnehållet 5 

Produktionsledaren ansvarar för användandet  5 

Produktionsledaren 3 

Produktionsteknik 3 

Underhåll ansvarar för hårdvaran 2 

Planeringen uppdaterar produktionsmålen 2 

En huvudansvarig per produktionslina 2 

Montörerna ansvarar för användandet 2 

Produktionsutveckling 1 

 

  



 

9. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? Om 

ja, typ av tavlor? Negativt? Positivt? 

Positiva och negativa aspekter med produktionstavlor i allmänhet baserat på 
intervjufrågorna: 

Positiva: Klar översikt över statusen på produktionslinan 

  Klar överblick av hur lång tid det var kvar födde en tävlingsanda hos montörerna 

  
Egenutvecklat system som var extremt flexibelt och lätt att anpassa efter 
företagets behov 

  
En väl sammansvetsad grupp som arbetar för företagets bästa bör ta emot 
införandet bra 

  Resultat som uppdateras automatiskt 

  Bra med ett stort fokus på kvalitet 

  Enkla och tydliga tavlor med standardiserade färger och symboler 

  Tavlorna uppfattades positivt då de gav en bra överblick av produktionsläget 

  Tydlig överblick av produktionsläget 

  Enkel och tydlig 

  Visuell och enkel att förstå 

  Enkel att hantera vid störningar 

  Klar helhetsbild av hela flödet 

  Utgjorde inget stressmoment då det inte visades någon nedräknande klocka 

  Bra med översiktsbild av hela fabriken 

  

Negativa: Mottogs dåligt vid övergång från cellmontage till taktat montage 

  Uppfattades som stort stressmoment 

  Nedräknande klocka uppfattas som mycket stressigt 

  Problem att visualisera förmontage 

 

  



 

10. Övriga tankar och förslag 

Svar på frågan Antal 

Störningar skulle kunna visualiseras på tavlan 4 

Enkla och användarvänliga tavlor 3 

Skapa medvetenhet 2 

Viktigt med störningslogg på varje takt 2 

Viktigt med ett klart syfte för att få montörerna positivt inställda och involverade för 
att undvika motstånd 2 

En knapp på varje takt ska signalera problem 2 

Viktigt att få fram problem i tid för att kunna sätta in åtgärder 2 

Tidrapporteringssystem skulle kunna sammanlänkas med takttavlan 2 

Störningsrapportering ej nödvändig på tavlan, kan inkluderas i andra system senare 2 

Verifiering med skanning för TQC 1 

Viktigt med översiktstavla samt takttavla per takt 1 

Viktigast att ha en översiktstavla som visar output från produktionslinan 1 

Digitalisera produktionskorten 1 

Koppling mellan produktionstavla till datorer 1 

Bestämma rutiner för vad som gäller om produktionen ligger efter 1 

Viktigt att programvaran bakom tavlorna är flexibel och lätt att anpassa 1 

Viktigt att tillsammans bestämma hur tiderna för arbetsdagen ser ut, alltså när 
klockan ska räkna 1 

Om takttiden ska visas bör det vara den genomsnittliga takttiden då vi har flytande 
takter 1 

Sammanställningstavla för hela fabriken 1 

Färgkodning kan vara ett bra hjälpmedel vid visualisering 1 

Tavlan ska synas ordentligt för alla som använder den 1 

Bra med studiebesök på andra företag för att få idéer som kan appliceras på den 
egna verksamheten 1 

Fasta takter bör införas och kanbanrutorna tas bort 1 

Det borde finnas färdiga system att köpa in 1 

Vid låga volymer bryta ner arbetsinnehållet i mindre delar än hela takten för att ge en 
tydligare överblick 1 

 

  



 

Frågor riktade till montörer på Bombardier Transportation: 

 

1. Vilken information anser Ni är viktig att ha med på en elektronisk 

produktionstavla på er produktionslina? 

Svar på fråga Antal 

Visualisera störningar på tavlan 6 

Produktionsmål och aktuell produktionsstatus 6 

Digitalisera produktionskorten 4 

Digitala störningsrapporter 2 

Återkoppling av kvarstående montagetid i montageinstruktioner 2 

Återstående takttid 1 

Digitala montageinstruktioner 1 

På varje takt i slutmontage kan det finnas aktuell status för samtliga förmontage som 
ska monteras in på just den takten 1 

Bemanning på produktionslinan, vilken montör som står på vilken takt 2 

Frånvaroorsaker 2 

Veckans mål: baserat på antal och vilken order som ska ut ur prov, in i prov och 
påbörjas i SM 2 

Vilka ordrar som ska levereras under dagen 2 

Synas vilket som är det sista ordernummer som ska vara klart för dagen/veckan 2 

Takttid förutsatt att produktionslinan balanseras till fasta takter 1 

Synas vilka ordrar som är frisläppta 1 

Viktiga händelser, till exempel leveransändringar 1 

Allmän information 1 

Kvalitetsuppföljning 1 

Visualisera när nästa produkt kommer in i prov samt vilken produkttyp det är 1 

 

2. Hur kan en produktionstavla förbättra er arbetssituation? 

 

Svar på fråga Antal 

Ge en övergripande koll på produktionsläget i produktionslinan 3 

Arbetet underlättas om störningar/brister/problem visualiseras 3 

Fatta snabbare beslut och sätta in snabbare åtgärder med hjälp av Börläget 1 

Status för förmontage till varje takt underlättar arbetet 1 

Viktigt att behålla produktionskorten även om de inte digitaliseras 1 

Släp kan arbetas in enligt överenskommelse då alla vet vad som gäller 1 

Provarna kan se aktuellt produktionsläge från sina arbetsplatser 1 

Ingen direkt förbättring för montörer 1 

 

  



 

3. Finns det några negativa aspekter med produktionstavlor? 

 

Svar på fråga Antal 

Montörer kan uppfatta eventuell tidtagning som ett stressmoment 4 

Om tavlorna innehåller för mycket information blir det rörigt 2 

Kan skapa stress i början 1 

Om tavlan ska bläddra får det inte gå för snabbt 1 

Tavlorna kan vara stressande vid förseningar men dessa beror ofta på andra 
faktorer än att montörer inte klarar takttider 1 

Systemet känsligt för strömavbrott 1 

 

4. Har Ni arbetat på något annat företag som använt sig av produktionstavlor? 

Om ja, vad ansåg Ni om dessa? 

Positiva och negativa aspekter med produktionstavlor i allmänhet baserat på 
intervjufrågorna: 

Positiva: Bra med direkt återkoppling  

  Leveransstatus och störningstider, ger en extrem tydlig överblick 

 Negativa: Månadsvis uppföljning överflödig och ger inget 

 

5. Övriga tankar och förslag 

Svar på frågan Antal 

Tavlan kan uppdateras automatiskt med skanning, vid start och slut på varje takt 2 

Viktigt att lägga fram syftet med produktionstavlorna på rätt sätt för montörerna 1 

Se till att produkterna från förserien är helt klara innan de kommer in i serie 1 

Bra om montageinstruktioner kan digitaliseras 1 

En stor tydlig taktklocka tillför inget till montörerna, leder bara till stress 1 

Stoppa hela produktionslinan vid problem, för att lyfta fram problemen och inte 
arbeta runt dem 1 

Viktigt att involvera montörer i arbetet 1 

Viktigt med tydlig och enkel tavla 1 

Tavlan behöver inte sammanlänkas med för många signaler till olika personer, bättre 
att montören kallar på rätt person 1 

I dagsläget används inte andonlamporna som det är tänkt utan problemen arbetas 
runt 1 

Hitta en metod för att undvika brister, till exempel låta leverantörer kvalitetssäkra för 
att undvika efterkontroll 1 

Lägg fokus på upplärning 1 

Standardisera arbetet i produktionen så alla arbetar likadant 1 

Certifiera montörer på det standardiserade arbetet 1 

Om tidtagning ska finnas måste takterna vara fasta 2 

Försök komma från flytande takter och ha fasta takter istället 2 

Titta på andra företag hur de löst liknande problem, istället för att utveckla ett eget 
system 1 

Ojämna cykeltider kan lösas med tomtakter i slutet av produktionslinan 1 

En produkt per produktionslina 1 



 

Bilaga 11 – Workshop, inbjudan och agenda 
 

Välkomna på Workshop 12 nov kl 13-16 

Ni har alla blivit intervjuade i början av vårt examensarbete och har bidragit med värdefull 

kunskap och bra idéer. Det är därför vi har kallat just er till denna eftermiddag. Förutom 

intervjuerna har vi också genomfört en rad studiebesök där vi tittat på hur andra företag styr sin 

produktion visuellt.  

 

Syftet med workshopen är att ta fram ett slutförslag till elektroniska produktionstavlor till 

Modullinan och Multiline 1. Informationen vi fått från studiebesöken tillsammans med 

intervjuerna har vi analyserat och sammanställt i punktlistan nedan. Dessa punkter är både 

sådant som skulle kunna visas på en elektronisk produktionstavla, tillsammans med funktioner 

bakom och omkring vilka är tänkta att vara till stöd för användandet av tavlorna.  

 

Under workshopen kommer vi arbeta utifrån dessa punkter och tillsammans ta fram 

lösningsförslag. Det är viktigt att alla är medvetna om att dessa punkter är förslag och idéer. 

Tanken är inte att alla dessa punkter måste inkluderas i lösningsförslagen. Vi ska tillsammans 

komma fram hur dessa punkter kan kombineras för att komma fram till så bra lösningsförslag 

som möjligt. De punkter vi kommer arbeta med under workshopen är följande: 

 

1. Plan-, Är-, och Börvärde 

 

2. Planen på tavlan baseras på dagsmål  

 

3. Planen på tavlan baseras på veckomål 

 

4. Prognos som baseras på bemanningen (optimalt om detta sker automatiskt) 

 

5. Ackumulerat släp 

 

6. Takttid på översiktstavlan 

 

7. Taktklocka vid varje takt som stoppas vid problem 

 

8. Tavlan visar planerade stopp varpå klockan stannar 

 

9. Brister och störningar visas på översiktstavlan 

 

10. Status för varje takt på översiktstavlan 

 

11. Stopptid visas på översiktstavlan per takt 

 

12. Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp 

 

13. Störningsrapportering ej nödvändigt på tavlan, kan inkluderas i andra system senare 

 

14. Andonknapp kopplad till andonruta på tavlan 

 

15. Ha en andonruta på översiktstavlan till produktionslinan där problem för förmontage 

visas 



 

16. Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning 

 

17. Verifiering med skanning för TQC och avslutad takt 

 

18. En skärm per förmontage där produkten skannas vid uppstart för att visa cykeltid samt 

att störningar loggas på rätt produkt 

 

19. På varje takt i slutmontage kan det finnas aktuell status för samtliga förmontage som 

ska monteras in på just den takten 

 

20. Visualisera förmontage med uppmärkta hyllplatser som fungerar som ett kanbansystem 

 

21. Viktigt med översiktstavla samt takttavla per takt 

 

22. Sammanställningstavla för hela fabriken 

 

23. Information från produktionstavlorna kan ses från datorer på kontoret 

 

24. Tidrapporteringssystem skulle kunna sammanlänkas med takttavlan 

 

25. Digitalisera produktionskorten för att visualisera flödet 

 

26. Dagens system med produktionskort fungerar bra 

 

27. Färgkodning kan vara ett bra hjälpmedel vid visualisering 

 

28. Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till 

tidsmässigt 

 

29. Avstämningstakt i mitten på produktionslinan för att skapa puls 

 

Om det är någon punkt som är otydlig, tveka inte att kontakta oss. Det är mycket viktigt att alla 

har läst och förstått punkterna innan workshopen för att den ska flyta på och att 

lösningsförslagen ska bli så bra som möjligt. 

 

Med vänliga hälsningar 

Emma och Gustav 

  



 

Agenda 

 

Material: Färgpennor, post-it, linjaler, blädderblock, utskrifter av papper 

 

13.00 - 13.15 Inledning 

 

Genomgång av dagens agenda, syfte och förväntat resultat. 

 

Syfte: Hur kan produktionstavlor till Multiline 1 och Modullinan utformas utifrån punktlistan? 

 

Förslaget ska uppfylla så många av de uppsatta förväntningarna som möjligt. Deltagarna delas 

in i två grupper, varje grupp tar fram ett lösningsförslag till varje produktionslina. 

 

Resultat: Fyra lösningsförslag, två per produktionslina. 

 

13.15 - 13.30 Individuell ranking 

 

Alla punkter poängsätts mellan 1 till 5 på Modullina och Multiline 1, där 1 inte alls är viktigt 

och 5 är mycket viktigt. 

 

Frågor, oklarheter? 

 

13.30 - 13.45 Förväntningar läses igenom av deltagarna samtidigt som facilitatorerna 

sammanställer rankingen gruppvis. 

 
Grupp 1 Grupp 2 

Jimmy Daniel 

Joakim Jenny 

Malin Linda 

Mevluda Magnus 

Niclas Robert 

 

13.45 - 14.30 Ta fram slutförslag till Modullinan 

 

Ca: 14.30 – 14.45 FIKA 

 

14.45 - 15.30 Ta fram slutförslag till Multiline 1 

 

15.30 – 16.00 Presentera slutförslagen 

 

Grupperna presenterar sina förslag på hur tavlan kan se ut och fungera. 



 

Bilaga 12 – Workshop ranking 
Individuell ranking 

# Namn:  
Poäng 1-5 
Modullina 

Poäng 1-5 
Multiline 1 

1 Plan-, Är-, och Börvärde     

2 Planen på tavlan baseras på dagsmål     

3 Planen på tavlan baseras på veckomål     

4 Prognos som baseras på bemanningen (optimalt om detta sker automatiskt)     

5 Ackumulerat släp     

6 Takttid på översiktstavlan     

7 Taktklocka vid varje takt som stoppas vid problem     

8 Tavlan visar planerade stopp varpå klockan stannar     

9 Brister och störningar visas på översiktstavlan     

10 Status för varje takt på översiktstavlan     

11 Stopptid visas på översiktstavlan per takt     

12 Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp     

13 Störningsrapportering ej nödvändigt på tavlan, kan inkluderas i andra system senare     

14 Andonknapp kopplad till andonruta på tavlan     

15 Ha en andonruta på översiktstavlan till produktionslinan där problem för förmontage visas     

16 Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning     

17 Verifiering med skanning för TQC och avslutad takt     

18 En skärm per förmontage där produkten skannas vid uppstart för att visa cykeltid samt att störningar loggas på rätt produkt     

19 På varje takt i slutmontage kan det finnas aktuell status för samtliga förmontage som ska monteras in på just den takten     

20 Visualisera förmontage med uppmärkta hyllplatser som fungerar som ett kanbansystem     

21 Viktigt med översiktstavla samt takttavla per takt     

22 Sammanställningstavla för hela fabriken     

23 Information från produktionstavlorna kan ses från datorer på kontoret     

24 Tidrapporteringssystem skulle kunna sammanlänkas med takttavlan     

25 Digitalisera produktionskorten för att visualisera flödet     

26 Dagens system med produktionskort fungerar bra     

27 Färgkodning kan vara ett bra hjälpmedel vid visualisering     

28 Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till tidsmässigt     

29 Avstämningstakt i mitten på produktionslinan för att skapa puls     

  



 

Grupp 1 Modullina 

 
# Grupp 1 Modullina Jimmy Joakim Malin Mevluda Niclas Totalt 

1 Plan-, Är-, och Börvärde 5 5 5 5 5 25 

2 Planen på tavlan baseras på dagsmål 2 5 4 5 5 21 

3 Planen på tavlan baseras på veckomål 5 2 5 5 4 21 

28 Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till tidsmässigt 2 5 5 5 4 21 

27 Färgkodning kan vara ett bra hjälpmedel vid visualisering 3 5 4 3 4 19 

23 Information från produktionstavlorna kan ses från datorer på kontoret 3 1 4 5 5 18 

5 Ackumulerat släp 5 1 5 3 3 17 

12 Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp 3 3 5 4 2 17 

13 Störningsrapportering ej nödvändigt på tavlan, kan inkluderas i andra system senare 3 1 5 4 4 17 

19 
På varje takt i slutmontage kan det finnas aktuell status för samtliga förmontage som ska monteras in på 
just den takten 

4 5 4 2 2 17 

8 Tavlan visar planerade stopp varpå klockan stannar 3 5 3 1 4 16 

9 Brister och störningar visas på översiktstavlan 2 4 3 5 2 16 

20 Visualisera förmontage med uppmärkta hyllplatser som fungerar som ett kanbansystem 4 4 3 2 3 16 

22 Sammanställningstavla för hela fabriken 2 3 4 3 4 16 

26 Dagens system med produktionskort fungerar bra 3 2 3 4 4 16 

7 Taktklocka vid varje takt som stoppas vid problem 1 3 5 1 5 15 

14 Andonknapp kopplad till andonruta på tavlan 5 3 3 1 3 15 

16 Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning 2 5 5 1 2 15 

24 Tidrapporteringssystem skulle kunna sammanlänkas med takttavlan 2 4 4 3 2 15 

4 Prognos som baseras på bemanningen (optimalt om detta sker automatiskt) 2 1 4 5 2 14 

6 Takttid på översiktstavlan 4 1 3 1 5 14 

17 Verifiering med skanning för TQC och avslutad takt 1 2 5 4 2 14 

25 Digitalisera produktionskorten för att visualisera flödet 2 3 4 2 2 13 

29 Avstämningstakt i mitten på produktionslinan för att skapa puls 1 2 4 2 4 13 

18 
En skärm per förmontage där produkten skannas vid uppstart för att visa cykeltid samt att störningar 
loggas på rätt produkt 

1 3 5 1 2 12 

21 Viktigt med översiktstavla samt takttavla per takt 2 1 5 1 2 11 

10 Status för varje takt på översiktstavlan 2 3 3 1 1 10 

15 Ha en andonruta på översiktstavlan till produktionslinan där problem för förmontage visas 1 1 3 1 2 8 

11 Stopptid visas på översiktstavlan per takt 1 1 2 1 1 6 

 



 

Grupp 2 Modullina 

 
# Grupp 2 Modullina Linda Magnus Robert Totalt 

1 Plan-, Är-, och Börvärde 5 5 5 15 

5 Ackumulerat släp 5 5 4 14 

6 Takttid på översiktstavlan 4 5 4 13 

3 Planen på tavlan baseras på veckomål 5 2 5 12 

7 Taktklocka vid varje takt som stoppas vid problem 5 3 4 12 

8 Tavlan visar planerade stopp varpå klockan stannar 5 4 3 12 

9 Brister och störningar visas på översiktstavlan 3 4 5 12 

12 Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp 5 3 4 12 

22 Sammanställningstavla för hela fabriken 3 4 5 12 

28 Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till tidsmässigt 5 3 4 12 

2 Planen på tavlan baseras på dagsmål 1 5 5 11 

17 Verifiering med skanning för TQC och avslutad takt 4 4 3 11 

25 Digitalisera produktionskorten för att visualisera flödet 5 3 3 11 

27 Färgkodning kan vara ett bra hjälpmedel vid visualisering 4 3 4 11 

10 Status för varje takt på översiktstavlan 4 2 4 10 

16 Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning 5 2 3 10 

21 Viktigt med översiktstavla samt takttavla per takt 4 2 4 10 

11 Stopptid visas på översiktstavlan per takt 4 2 3 9 

18 
En skärm per förmontage där produkten skannas vid uppstart för att visa cykeltid samt att störningar loggas på rätt 
produkt 

4 2 3 9 

23 Information från produktionstavlorna kan ses från datorer på kontoret 4 3 2 9 

24 Tidrapporteringssystem skulle kunna sammanlänkas med takttavlan 5 1 3 9 

4 Prognos som baseras på bemanningen (optimalt om detta sker automatiskt) 3 2 3 8 

14 Andonknapp kopplad till andonruta på tavlan 4 3 1 8 

15 Ha en andonruta på översiktstavlan till produktionslinan där problem för förmontage visas 5 2 1 8 

19 På varje takt i slutmontage kan det finnas aktuell status för samtliga förmontage som ska monteras in på just den takten 4 1 3 8 

20 Visualisera förmontage med uppmärkta hyllplatser som fungerar som ett kanbansystem 2 2 4 8 

29 Avstämningstakt i mitten på produktionslinan för att skapa puls 4 1 3 8 

13 Störningsrapportering ej nödvändigt på tavlan, kan inkluderas i andra system senare 1 2 3 6 

26 Dagens system med produktionskort fungerar bra 1 2 3 6 

 



 

Grupp 1 Multiline 1 

 
# Grupp 1 Multiline 1 Jimmy Joakim Malin Mevluda Niclas Totalt 

1 Plan-, Är-, och Börvärde 5 5 5 5 5 25 

3 Planen på tavlan baseras på veckomål 5 2 5 5 5 22 

28 Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till tidsmässigt 3 5 5 5 4 22 

27 Färgkodning kan vara ett bra hjälpmedel vid visualisering 3 5 4 4 4 20 

19 
På varje takt i slutmontage kan det finnas aktuell status för samtliga förmontage som ska monteras in på 
just den takten 

4 5 4 2 4 19 

20 Visualisera förmontage med uppmärkta hyllplatser som fungerar som ett kanbansystem 4 4 3 2 5 18 

5 Ackumulerat släp 5 1 5 3 3 17 

12 Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp 3 3 5 4 2 17 

13 Störningsrapportering ej nödvändigt på tavlan, kan inkluderas i andra system senare 3 1 5 4 4 17 

17 Verifiering med skanning för TQC och avslutad takt 4 2 5 4 2 17 

29 Avstämningstakt i mitten på produktionslinan för att skapa puls 4 2 4 2 5 17 

2 Planen på tavlan baseras på dagsmål 2 5 2 5 2 16 

8 Tavlan visar planerade stopp varpå klockan stannar 3 5 3 1 4 16 

9 Brister och störningar visas på översiktstavlan 2 4 3 5 2 16 

22 Sammanställningstavla för hela fabriken 2 3 4 3 4 16 

23 Information från produktionstavlorna kan ses från datorer på kontoret 3 1 4 3 5 16 

7 Taktklocka vid varje takt som stoppas vid problem 1 3 5 1 5 15 

14 Andonknapp kopplad till andonruta på tavlan 5 3 3 1 3 15 

16 Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning 2 5 5 1 2 15 

24 Tidrapporteringssystem skulle kunna sammanlänkas med takttavlan 2 4 4 3 2 15 

26 Dagens system med produktionskort fungerar bra 2 2 3 4 4 15 

4 Prognos som baseras på bemanningen (optimalt om detta sker automatiskt) 2 1 4 5 2 14 

6 Takttid på översiktstavlan 4 1 3 1 5 14 

18 
En skärm per förmontage där produkten skannas vid uppstart för att visa cykeltid samt att störningar 
loggas på rätt produkt 

2 3 5 1 2 13 

25 Digitalisera produktionskorten för att visualisera flödet 2 3 4 2 2 13 

21 Viktigt med översiktstavla samt takttavla per takt 3 1 5 1 2 12 

10 Status för varje takt på översiktstavlan 2 3 3 1 1 10 

11 Stopptid visas på översiktstavlan per takt 4 1 2 2 1 10 

15 Ha en andonruta på översiktstavlan till produktionslinan där problem för förmontage visas 3 1 3 1 2 10 

 



 

Grupp 2 Multiline 1 

 
# Grupp 2 Multiline 1 Linda Magnus Robert Totalt 

1 Plan-, Är-, och Börvärde 5 5 5 15 

3 Planen på tavlan baseras på veckomål 5 5 5 15 

5 Ackumulerat släp 5 5 4 14 

9 Brister och störningar visas på översiktstavlan 3 4 5 12 

22 Sammanställningstavla för hela fabriken 3 4 5 12 

7 Taktklocka vid varje takt som stoppas vid problem 5 3 4 12 

12 Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp 5 3 4 12 

28 Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till tidsmässigt 5 3 4 12 

8 Tavlan visar planerade stopp varpå klockan stannar 5 4 3 12 

16 Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning 5 4 3 12 

6 Takttid på översiktstavlan 4 3 4 11 

27 Färgkodning kan vara ett bra hjälpmedel vid visualisering 4 3 4 11 

17 Verifiering med skanning för TQC och avslutad takt 4 4 3 11 

25 Digitalisera produktionskorten för att visualisera flödet 5 3 3 11 

10 Status för varje takt på översiktstavlan 4 2 4 10 

21 Viktigt med översiktstavla samt takttavla per takt 4 2 4 10 

19 På varje takt i slutmontage kan det finnas aktuell status för samtliga förmontage som ska monteras in på just den takten 4 3 3 10 

2 Planen på tavlan baseras på dagsmål 1 3 5 9 

20 Visualisera förmontage med uppmärkta hyllplatser som fungerar som ett kanbansystem 2 3 4 9 

11 Stopptid visas på översiktstavlan per takt 4 2 3 9 

18 
En skärm per förmontage där produkten skannas vid uppstart för att visa cykeltid samt att störningar loggas på rätt 
produkt 

4 2 3 9 

24 Tidrapporteringssystem skulle kunna sammanlänkas med takttavlan 5 1 3 9 

23 Information från produktionstavlorna kan ses från datorer på kontoret 4 3 2 9 

4 Prognos som baseras på bemanningen (optimalt om detta sker automatiskt) 3 2 3 8 

29 Avstämningstakt i mitten på produktionslinan för att skapa puls 4 1 3 8 

14 Andonknapp kopplad till andonruta på tavlan 4 3 1 8 

15 Ha en andonruta på översiktstavlan till produktionslinan där problem för förmontage visas 5 2 1 8 

13 Störningsrapportering ej nödvändigt på tavlan, kan inkluderas i andra system senare 1 2 3 6 

26 Dagens system med produktionskort fungerar bra 1 2 3 6 



 

Bilaga 13 – Förväntningar och motiveringsformulär 
 

Förväntningar 
Uppfylls 

förväntning? 

Att tavlorna är enkla och tydliga 
  

Att tavlorna inte uppfattas som ett stressmoment 
  

Ger en övergripande koll på produktionsläget i produktionslinan 
  

Skapa en förståelse för varför tavlorna ska användas samt formulera ett klart syfte 
med tavlorna för montörerna ska bli positivt inställda och involverade i arbetet   

Utifrån statusen på tavlan direkt kunna fatta snabbare beslut och kalla på hjälp vid 
behov   

Att tavlorna följs av montörerna 
  

Skapa större fokus på att hålla arbetstider och takttider 
  

Ökad effektivitet på produktionslinan 
  

Problem tas upp till ytan istället för att arbetas runt 
  

Tavlorna uppdateras kontinuerligt för att det inte ska skapas orimliga mål 
  

Tavlorna blir ett hjälpmedel för att kunna arbeta ikapp eventuella släp i 
produktionslinan   

Tavlorna syns ordentligt för alla som använder dem 
  

Programvaran bakom tavlorna är flexibel och lätt att anpassa 
  

Att det blir mindre administrativt arbete genom att tavlorna uppdateras automatiskt 
  

Kunna se en sammanställning av samtliga produktionslinor i fabriken 
  

Att kanbanrutorna börja användas som det är tänkt och att montörerna inte arbetar 
igen tappad tid där   

Att produktionskorten inte tas bort om de inte digitaliseras 
  

Att systemet inte är känsligt för exempelvis strömavbrott 
  



 

Motiveringsformulär 

Grupp:                           Produktionslina: 

# Varför ska punkten vara med? Hur fungerar punkten? 

    

  

  

 
  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

 


