
 

                                                                                       

Akademin för Innovation, Design och Teknik 

 

 

Att tillämpa produktutvecklingsmetoder 

vid utveckling av produktionssystem 

En fallstudie vid Munters AB 

 

 

 

Examensarbete 

Avancerad nivå, 30 HP 

Produkt- och processutveckling 

 

 

Akib Biswas Islam 

 

 

 

 

Presentationsdatum: 2016-01-15 

Handledare, företag: Jonas Lindberg 

Handledare, MDH: Bengt Erik Gustafsson 

Examinator:  Sten Grahn 



   

I 

 

ABSTRACT  

This report presents a thesis work on advanced level in the course PPU502 – 

Product development. The thesis work has investigated the outcome of applying 

the Product Development Process in the development of a production system, 

through a case study at Munters Europe AB. The case study aimed to examine, 

map, analyze and develop a manufacturing process that currently consists of 

manual and time consuming operations. 

The purpose of this thesis was to investigate the versatility of the knowledge 

obtained during the MSc program Innovation and Product Design, as a result of 

the markets expectations of engineering graduates to be generalists with good 

ability to apply their skills in more than one area. 

The methodological approach in this thesis is based on the research process that 

Kothari (2004) presents and are modified in to 4 phases. Phase 1 defines the 

project and establishes research questions that are used as guidelines for the work. 

Phase 2 includes the case study, where the Product Development Process was 

implemented in the development a manufacturing process. Phase 3 consists of 

data collection, where quality assuring and general methods for developing 

production systems were identified. Phase 4 compares the empirical results from 

the case study with the collected data, describes differences of the methods and 

analyzes the outcome. 

The first part of the case study resulted in a Value Stream Mapping that maps all 

the activities within the manufacturing process, including the required time for 

these, as well as an evaluation of ergonomics that identifies ergonomically 

unsound process steps. A problem formulation was established based on the Value 

Stream Map, where the continued work was set to primarily focus on 

development of the activities involving the highest risks for musculoskeletal 

disorders and secondarily focus on actions to process bottlenecks. The second part 

of the case study resulted in a concept proposal that suggests acquisition of a 

drilling machine and a self-feeding rivet gun; these together will eliminate the 

ergonomically unsound processes. The result includes proposal of new cycle 

times and actions to handle the process bottlenecks as well. 

The DMAIC-model was identified as a general method for development of 

production systems during the data collection. Some of the tools in DMAIC were 

used in the Product Development Process and some tools were represented in 

parts of the applied methods. One of the major differences was that the Value 

Stream Mapping was used in the applied pre study, while DMAIC suggests Value 

Stream Mapping as a tool for improvement. The biggest challenge in this work 

was to handle the entire manufacturing process as one single product, which led to 

difficulties within the product development phase. Besides that, the Product 

Development Process is considered as an acceptable methodology for the 

development of a production system.   
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport presenterar ett examensarbete på avancerad i kursen PPU502 – 

Produktutveckling. Examensarbetet har undersökt utfallet av att tillämpa 

produktutvecklingsmetoder vid utveckling av ett produktionssystem, genom en 

fallstudie vid Munters Europe AB. Fallstudien syftade till att granska, kartlägga, 

analysera och utveckla en tillverkningsprocess som, i dagsläget, består av en del 

manuella operationer.  

Syftet med examensarbetet var att undersöka mångsidigheten av den erhållna 

kunskap från civilingenjörsutbildningen Innovation och Produktdesign då 

marknaden förväntar sig att civilingenjörer ska vara generalister med god förmåga 

att tillämpa sin kompetens på fler än ett område.  

Metodiken i detta arbete grundar sig i forskningsprocessen som Kothari (2004) 

presenterar och är modifierad till 4 faser. Fas 1 definierar projektet och upprättar 

frågeställningar som sedan styr arbetet. Fas 2 innehåller fallstudien, där 

produktutvecklingsprocessen har följts för att utveckla en tillverkningsprocess. 

Fas 3 består av datainsamling där kvalitetssäkra, allmänna metoder för utveckling 

av produktionssystem har identifierats. Fas 4 jämför empirin från fallstudien med 

de insamlade data och redogör skillnader samt analyserar utfallet.   

Fallstudien resulterade i beslutsunderlag innehållande en värdeflödesanalys som 

kartlägger tillverkningsprocessens ingående aktiviteter och tidsåtgång för dessa, 

samt en bedömning av belastningsergonomi som identifierar oergonomiska 

processteg. Med detta som underlag upprättades en problemformulering om att 

primärt fokusera på utveckling av de huvudaktiviteter som medför högst risker för 

besvär i rörelseorganen och sekundärt fokusera på åtgärder för processens trånga 

sektorer. Vidare resulterade utvecklingsarbetet i ett konceptförslag som föreslår 

införskaffandet av en 2-axlad borrmaskin och en självmatande nitpistol för att 

eliminera de oergonomiska processerna samt förslag på nya cykeltider och 

åtgärder vid processens trånga sektorer.  

Som resultat av datainsamlingen identifierades DMAIC-modellen som en konkret 

och allmän metod för utveckling av produktionssystem. Vissa av verktygen i 

DMAIC nyttjades i produktutvecklingsprocessen och andra representerades i en 

del av de tillämpade metoderna. En av de största skillnaderna var att 

värdeflödesanalysen användes i förstudien medan DMAIC föreslår 

värdeflödesanalys som ett verktyg för förbättring. Den största utmaningen med 

detta arbete var att försöka hantera hela tillverkningsprocessen som en enskild 

produkt, vilket medförde svårigheter i produktutvecklingsfasen. Trots dessa 

utmaningar resulterade fallstudien i ett koncept som medför en ergonomiskt utförd 

tillverkningsprocess samt reducerar genomloppstiden med 38 %. Med det som 

resultat anses produktutvecklingsprocessen vara en acceptabel metod att följa vid 

utveckling av produktionssystem.  
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1. INLEDNING 

Denna rapport omfattar ett examensarbete på avancerad nivå för civilingenjörs-

examen inom produktveckling. Examensarbetet har utförts under höstterminen 

2015 vid Mälardalens högskola (MDH) och är genomfört av Akib Biswas Islam 

på heltid under 20 veckor, vilket motsvarar 30 högskolepoäng.  

 Bakgrund & Problemformulering 1.1.

Enligt en studie av Teknikföretagen förväntas civilingenjörer vara generalister 

med god förmåga att tillämpa sin kompetens på flera olika områden (Fagrell & 

Svensson, 2012). Vidare i studien menar de att företag önskar att nyexaminerade 

ingenjörer ska ha bättre förståelse för hur de kan omsätta sina kunskaper från 

utbildningen genom att sätta kunskaper på prov i form av att arbeta i projektform 

eller i en produktutvecklingsprocess (PU-process). En studie av Danska 

Ingenjörsförbundet som undersöker vad som krävs av en ingenjör år 2020, visar 

att alltmer komplexa system leder till att behovet av specialister ökar, vilket 

innebär att färre personer kommer göra fler saker och vara generalister med 

mångsidiga egenskaper (Nordberg, 2013). 

Detta examensarbete ska undersöka mångsidigheten av den kunskap som erhålls 

under civilingenjörsutbildningen Innovation och Produktdesign vid MDH. 

Utbildningen fokuserar på produktutvecklingsmetoder (PU-metoder) som lär en 

hantera hela processen från idé till färdig produkt. Dessa kompetenser ska sättas 

på prov genom att tillämpa PU-metoder på ett nytt område, för att undersöka 

skillnader och jämföra resultat mot metoder etablerade för det området.  

För att lyckas med undersökningen kommer en fallstudie att genomföras. 

Uppdragsgivare för fallstudien är Munters Europe AB (Munters), en global ledare 

inom området luftmiljö med produkter för bl.a. avfuktning. En tillverknings-

process i Munters fabrik misstänks vara ineffektiv, den består av manuella 

operationer där arbetet kräver obekväma arbetsställningar. Företaget har dock inte 

tillräckligt med underlag för att konstatera att misstankarna stämmer, och saknar 

resurser för att ta fram dessa. 

Examensarbetet ska således undersöka utfallet av att tillämpa PU-metoder vid 

utveckling av en tillverkningsprocess (TP), identifiera svagheter och styrkor av 

denna tillämpning samt jämföra resultatet med vanliga metoder för utveckling av 

produktionssystem.  
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  Uppdragsgivare  1.2.

Munters är en global ledare inom området luftmiljö med produkter för bl.a. 

luftvärmning, droppavskiljning, befuktning, avfuktning, ventilation och kylning. 

Genom innovativ teknik i dessa produkter kan Munters skapa ett kundanpassat 

klimat inom ett brett spektrum av branscher, där de största sektorerna är inom 

livsmedel, läkemedel och datacenter.  

År 1955 grundades Munters med en ursprungsidé att 

utveckla luftkonditioneringssystem baserade på 

evaporativ kylning och avfuktning. Nyckelkomponenten 

för systemet var en rotor bestående av ett sorptionshjul 

och en evaporativ dyna. Dessa rotorer har utvecklats och 

används än idag som kärnan i avfuktningsteknologin. På 

bilden till höger syns en skiss på den första rotorn. Se 

bilaga 1 för en djupare beskrivning av rotorn.  

 

Fallstudien i detta examensarbete kommer att behandla produktionssystemet för 

tillverkning av en grupp rotorer som designas av en extern kund (Kund A) och 

tillverkas av Munters i Tobo. Tillverkningen av kund As rotorer (A-rotorer) 

innehåller idag en del manuella operationer som är både tidsmässigt och fysiskt 

krävande. Exempelvis borras hundratals hål per dag för hand på rotorerna, vilket 

är monotont och statiskt samt medför en risk för belastningsskador.  

  Syfte 1.3.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka mångsidigheten av den kunskap 

som erhålls under civilingenjörsutbildningen Innovation och Produktdesign vid 

MDH genom att studera utfallet vid tillämpning av PU-metoder i utvecklingen av 

en tillverkningsprocess, samt identifiera svagheter och styrkor av denna 

tillämpning. Ett antal frågeställningar upprättas som riktningslinjer för arbetet.  

1.3.1.  Frågeställningar  

1. Vilka metoder tillämpas generellt vid utveckling av produktionssystem? 

2. Vad är de största skillnaderna mellan PU-metoder och generella metoder för 

denna typ av utveckling? 

3. Vilka utmaningar uppstår vid tillämpning av PU-metoder i ett detta område? 

 

  

Figur 1 - En skiss på första 

rotorn (Munters, 2015) 
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  Avgränsningar  1.4.

Examensarbetet PPU502 i produktutveckling (PU) omfattar 30 högskolepoäng på 

avancerad nivå, vilket motsvarar 20 veckors heltidsarbete, om 40 timmar per 

vecka. Projektet utförs under höstterminen 2015 och är avgränsat till perioden 31 

augusti 2015 – 17 januari 2016. 

fallstudien behandlar ett produktionssystem som ska utvecklas med hjälp av PU-

metoder. För att utvecklingsprocessens alla moment ska resultera i ett väletablerat 

beslutsunderlag för rationaliseringsarbeten samt ett konceptförslag på en 

förbättrad TP, under en begränsad tidsperiod, måste en del avgränsningar 

upprätthållas: 

Produktutveckling 

 PU-metoden som tillämpas är begränsad till att resultera i ett koncept med 

rekommendationer och förslag på rationaliseringsarbete. 

 Konceptet kommer ej att testas i verkligheten eftersom att utvecklingen 

hanterar ett produktionssystem, kostnader för att testa en ny produktions-

lina skulle bli höga samt medföra risk för stopp i produktion. 

 Arbetet kommer inte att beakta utvecklingspotential i konstruktion och 

design, då produkten designas av extern kund med höga krav.  

Tillverkningsprocessen   

 Tillverkningsprocessen ska hanteras som en enskild produkt.  

 Vid analysering och kartläggning av TP har endast tillverkningen av rotor 

MD1000 IMS följts. Valet av rotor baserades på att rotorn produceras i 

hög volym, rotormodellen innehåller maximalt antal detaljer och går även 

igenom tillverkningsprocessens alla steg.  

 Arbetet begränsas till att kartlägga alla aktiviteter på de två stationer som 

direkt påverkar genomloppstiden på tillverkningen av rotorer. Detta 

innebär att aktiviteter som lackering och packning inte kartläggs. 

Cykeltider för de exkluderade stationerna kommer dock tas i beaktning vid 

beräkning av genomloppstiden. 

 All data i form av tider, antal hål, nitar och andra detaljer på rotorerna är 

baserade på de mätningar som gjorts från tillverkningen av MD1000 IMS.  
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2.  ANSATS & METOD 

Metodiken i detta arbete är baserat på forskningsprocessen (figur 2) som C.R. 

Kumari presenterar i sin bok Research Methodology – Methods and Techniques 

(2004). Processen har anpassats till examensarbetet genom att dela upp stegen i 

fyra faser.  

Examensarbetet grundar sig i en bred studie med datainsamling och en fallstudie 

som utförts på uppdrag av Munters i Tobo. Den kvalitativa primära informationen 

har huvudsakligen samlats in genom fallstudien, där vetenskapliga PU-metoder 

tillämpas för utveckling av en TP. Den sekundära informationen har införskaffats 

genom att studera litteratur, internet samt vetenskapliga artiklar. 

Den anpassade metodiken kan kort sammanfattas: Fas 1 som består av steg I, II 

och III i figuren, vilket syftar till att definiera problemformuleringen för 

examensarbetet och upprätta en hypotes eller frågeställning. Fas 2 motsvarar steg 

IV i figuren vilket innebär upprättandet och genomförandet av fallstudien. Fas 3 

består av datainsamling, vilket är steg V i figuren. Och fas 4 består av steg VI och 

VII i figuren, vilket innebär analysering och jämförelse av insamlad data och 

sammanställning av resultat. En närmare beskrivning av innehållet i de olika 

faserna finns nedan.     

Figur 2 - Forskningsprocessen (Kothari, 2004) 
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Fas 1 – Uppstart 

Uppstartsfasen handlar om att definiera projektet genom att samla generell 

bakgrundsdata och skapa en problemformulering som arbetet ska hantera. Utifrån 

bakgrunden upprättades arbetets syfte och mål med relevanta frågeställningar  

(Booth, et al., 2008). Inledningsvis bestod arbetet av skapa förståelse för 

fallstudiens problematik genom möten och observationer. Allt detta användes för 

att utforma både examensarbetets metodik och fallstudiens metodik.  

Den utformade metodiken syftar till att tillämpa PU-metoder för att utveckla ett 

produktionssystem. Fallstudiens resultat ska sedan jämföras mot den teoretiska 

referensramen som granskar allmänna utvecklingsmetoder och verktyg för 

utvecklingsarbeten inom produktion.  

Fas 2 – Fallstudie  

Den andra fasen hanterar en fallstudie vars syfte är att kartlägga och utveckla en 

TP, på uppdrag av Munters. Initialt genomfördes litteraturstudier om PU-metoder 

för att skapa en databas av olika verktyg och metoder. Dessa användes för att 

etablera en fallstudiemetod med en anpassad PU-process.  

Genom att följa den upprättade PU-processen, genererades empirisk data som 

stöder beslutsunderlaget om fortsatta rationaliseringsarbeten. Utvecklingsförslag 

och koncept på en framtida TP togs fram baserat på detta, och resultatet användes 

för att analysera denna tillämpning.   

Fas 3 – Datainsamling  

Som underlag för den teoretiska referensramen genomfördes litteraturstudier som 

undersöker kvalitetssäkra metoder för utveckling av produktionssystem och 

tillverkningsprocesser. Detta gjordes genom insamling av sekundär data i form av 

litteratur och vetenskapliga artiklar. Litteraturen som användes behandlar bl.a. 

LEAN och metoder för affärsförbättring. Vetenskapliga artiklar hämtades främst 

genom databaserna Emerald Insight, Discovery och Google Scholar. Vid 

artikelsökningar användes sökord som LEAN, Sex Sigma, DMAIC, Development, 

Improvement och Production System, ensamma eller i kombination med varandra.   

Fas 4 – Analys 

Resultatet från fallstudien och utfallet av de olika stegen i PU-processen jämförs 

mot den insamlade data om affärsförbättringsstrategier och analyseras mot hur 

utfallet kunde ha blivit vid tillämpningen av generella metoder för samma 

utvecklingsarbete.  
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  Fallstudiemetod  2.1.

2.1.1.  Uppdragsbeskrivning  

TP som undersöks tillhandahålles på uppdrag av Munters.  

Uppdraget i kort är att kartlägga arbetsinnehåll och arbetstidsfördelning vid 

tillverkningen av A-rotorer samt att ta fram beslutsunderlag och koncept för 

effektivisering av processen. Tillverkningen av A-rotorer består av en del 

manuella operationer, dock saknas det underlag för kapaciteten och effektiviteten 

av de manuella operationerna samt belastningsnivån som uppstår i dessa.  

Syftet med uppdraget är att ta fram ett beslutsunderlag för ett 

rationaliseringsarbete innehållande: 

- Processbeskrivning av de olika tillverkningsstegen med utrustning som 

används. 

- Variantflora med volymer. 

- Kartläggning av arbetsinnehåll och tidsåtgång för de olika momenten. 

- Undersökning av process-risker, slitage på utrustning/styrsystem samt 

ergonomi.  

Målet med uppdraget är att upprätta ett konceptförslag på en förbättrad process för 

ökad produktivitet, reducerade mantimmar för manuella operationer och 

implementera en mer ergonomisk process där monotona och statiska moment 

elimineras till högsta möjliga utsträckning.   
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2.1.2.  Produktutvecklingsprocessen  

PU-processen som används i fallstudien är en kombination av metoder och 

verktyg hämtade främst från Product Design and Development (Ulrich & 

Eppinger, 2012), Design i fokus (Österlin, 2003) och The Mechanical Design 

Process (Ullman, 2010). Figur 3 här nedan visar en överblick av den modifierade 

PU-process som har tillämpats på fallstudien.  

 

Figur 3 - Överblick av produktutvecklingsprocessen 

Vidare i detta avsnitt beskrivs varje steg i processen mer detaljerat och förklarar 

metoder för genomförandet med referenser som tyder på att genomförandet utförs 

med beprövade metoder och verktyg för PU.  

  

Förstudie 

• Litteraturstudier 
• Processkartläggning 
• Värdeflödesanalys 
• Bedömning av belastningsergonomi 
• Problemformulering  

Produkt-
definition  

• Kundbehov  
• Kravspecifikation 
• Funktionsanalys 

Koncept-
utveckling 

• Benchmarking 
• Idé & Konceptgenerering 
• Utvärdering & Konceptval 
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Förstudie 

Litteraturstudie 

Litteraturstudien syftar till en bred datainsamling som används som stödunderlag 

till fallstudiens metodik. Då fallstudien undersöker en TP genomfördes en 

litteraturstudie om processutvecklingsmetoder för att öka kunskapsområdet och 

möjligheten att jämföra dessa mot PU-metoder samt för att förbättra metodiken 

som används i genomförandet.  

Processkartläggning  

En processkartläggning kan beskriva hur man tror att processen fungerar idag, hur 

den verkligen fungerar idag eller hur den borde fungera i ett idealt tillstånd 

(Sörqvist, 2013). Kartläggningen i detta arbete identifierar processtegen och hur 

den verkligen fungerar idag. Genom att upprätta god förståelse för den aktuella 

processen är det möjligt att skapa ett flödesschema som ger en detaljerad bild av 

hur processen fungerar. Enligt Lars Sörqvist (2013) görs detta antingen genom att 

involvera de personer som utför arbetet i processen i stor utsträckning eller genom 

ett systematiskt och välplanerat sätt genomföra intervjuer med dessa personer för 

att hämta in den nödvändiga insikten och förståelsen.  

Marie Westling, konsult inom bl.a. utveckling, metoder och effektivitet uppmanar 

till att genomföra en workshop med personerna som utför arbetet i processen som 

ska kartläggas (2015). Detta görs genom att definiera en start och ett slut på 

processen och skriva dessa på en tavla eller ett stort papper på väggen. Därefter 

ska deltagarna skriva ner alla aktiviteter de genomför på post-it lappar, en aktivitet 

per post-it lapp, som sedan sorteras och sätts upp i kronologisk ordning mellan 

start och slut.  

Processkartläggningen i detta arbete genomfördes genom observationer av 

tillverkningen från start till slut samt ostrukturerade intervjuer samtidigt som 

observationerna gjordes. De personer som arbetar med processen involverades 

genom ständigt fråga hur och varför de gjorde som de gjorde, vartefter alla 

aktiviteter noterades på papper. För att inte stoppa produktion genomfördes en 

förenklad variant av en workshop, där författaren förde över de noterade 

aktiviteterna till post-it lappar, med en aktivitet per post-it, och skapade ett 

flödesschema i kronologisk ordning på ett långt papper. Personerna som arbetar 

med processen fick sedan studera flödesschemat för att addera, justera och 

kommentera flödet för att upprätta ett korrekt flödesschema enligt personal som 

jobbar med tillverkningen.  

  



   

Sida 9 av 68 

 

Produktfamilj 

Karta över 

nuvarande tillstånd 

Karta över 

framtida tillstånd 

Handlingsplan för 

genomförandet 

Värdeflödesanalys  

Rother & Shook (2004) presenterar en 

process med 4 steg (figur 4) som beskriver 

utförandet av en värdeflödesanalys (VFA) 

med målet att skapa ett värdeflöde som är 

LEAN – ett flöde som avser att förbruka 

mindre resurser än det som kommer till 

användning i nuläget.  

Första steget innebär att sätta fokus på i en 

produktfamilj. Att kartlägga värdeflödet 

innebär att följa samma produktfamilj 

längs processen och rita in alla processteg 

från dörr till dörr i fabriken för material 

och information vid nuvarande tillstånd.  

Pilarna mellan nuvarande tillstånd och framtida tillstånd går i båda riktningarna, 

vilket visar att arbetet med att rita kartorna ska ske samtidigt. Det sista steget 

innebär att upprätthålla en handlingsplan för förbättringsarbetet baserat på 

kartläggningen.  

En VFA i detta arbete syftar till att upprätthålla en nulägesanalys som grund till 

problem-formuleringen, som sedan ska lösas med hjälp av PU-metoder. En karta 

över det framtida tillståndet kommer därför inte att skapas i denna VFA utan 

endast en karta av nuvarande tillstånd. Enligt Rother & Shook (2004) bör 

kartläggningen börja med att överskådligt rita upp processrutor för tillverkningen 

av en produktfamilj från dörr till dörr i fabriken. Processrutan anger en process 

där materialet för produkten förädlas och behöver alltså inte beskriva varje enskilt 

processteg, t.ex. räcker det med att enbart skriva ”montering” utan att redovisa 

alla ingående steg för att montera en specifik artikel.  

  

Figur 4 - Metod för värdeflödesanalys (Rother & 

Shook, 2004) 
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Som stöd till ovanstående process följdes de steg som Lars Sörqvist (2013) 

rekommenderar för en väl genomförd VFA. Även här är processen anpassad då 

VFA är avgränsad till att kartlägga och analysera nuvarande tillstånd, inte 

framtida tillstånd. Följande 7 steg utgör grunden för den VFA som tillämpas i 

detta arbete: 

1. Skapa förståelse för kundernas behov och de värden som skapas. 

– En VFA ska hela tiden utgå ifrån behovet och förväntningarna hos kunden. 

Genom god förståelse för kunderna går det med högre säkerhet bedöma 

värdeskapande aktiviteter i flödet.   

2. Identifiera ett lämpligt och väl avgränsat flöde. 

– Ett flöde som ska kartläggas bör avgränsas så att arbetsbördan inte blir för 

stor. Detta görs vanligtvis genom att fokusera kartläggningen på en produkt 

eller en produktfamilj i taget. Kartläggningar kan även ske på olika nivåer: 

Global nivå – där relationer till verksamhetens externa kunder och 

leverantörer kartläggs, verksamhetsnivå – med fokus på vad som sker i den 

egna organisationen, tvärfunktionell nivå – analyserar arbetet som sker inom 

olika avdelningar inom en och samma organisation och slutligen aktivitetsnivå 

– där arbetet beskrivs och analyseras på en detaljerad nivå med enskilda 

aktiviteter inom en avdelning.  

3. Sätt samman ett team med god kunskap om det valda flödet.  

– Det är viktigt att kartläggningen utförs av eller med individer som har djup 

insyn och kunskap om de aktiviteter som ingår i flödet så att analysen speglar 

verksamheten och aktiviteterna i den aktuella processen. Vid analys på 

aktivitetsnivå bör dessa individer vara medarbetare som behärskar det aktuella 

arbetet. Det är även lämpligt om arbetet leds av antingen chefen som är 

ansvarig för enheten eller någon person som har mandat att agera inom 

enheten. Detta kan göras genom att denne direkt leder teamet eller verkar som 

sponsor och skapar förutsättningar för att en separat projektledare ska kunna 

leda arbetet.  

4. Identifiera flödets huvudaktiviteter och skapa förståelse för arbetet som 

utförs i dessa. 

– I detta fall analyseras processkartläggningen som utfördes i föregående 

moment tillsammans med kartläggningsteamet för att identifiera flödets 

huvudaktiviteter. Vissa aktiviteter grupperas ihop som mindre aktiviteter 

under en huvudaktivitet för att skapa en överblick alv processen och vad som 

huvudsakligen sker under processens gång.  
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5. Bestäm mått och mätetal.  

De nödvändiga fakta som behövs varierar mellan olika typer av processer 

och verksamheter. Det finns dock ett antal viktiga mått och mätetal som 

ofta är aktuella: 

– Kundens behov och efterfrågetakt 

– Total genomloppstid, ledtid och värdeskapande tid 

– Ställtider 

– Felförekomst och yield 

– Processens variationer och förekommande produktvarianter 

– Lager och buffertar 

– I processen nyttjad informationsteknologi 

– Tillgängliga resurser 

 

6. Följ flödet uppströms och upprätta värdeflödeskartan. 

Kartläggningen börjar med kunden för att sedan fortsätta succesivt uppströms 

med att kartlägga flödet steg för steg, samtidigt som relevant data förs in. 

Fokus ska hela tiden ligga på att beskriva det nutida flödet och utgå från det 

övergripande flöde som tidigare identifierats för att behålla helhetsperspektiv. 

Kartläggningen ritas och justeras fört för hand innan detta dokumenteras med 

hjälp av Microsoft Visio.   

7. Analysera nuläget med hjälp av värdeflödeskartan. 

Ett första steg i analysen är att tillsammans med teamet studera det visuella flödet 

som har skapats för att identifiera bl.a. onödigt arbete, trånga sektorer och flödets 

förekommande variationer. 
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Bedömning av belastningsergonomi 

Vid bedömning av risker för besvär i rörelseorganen vid de manuella 

operationerna i tillverkningen används modeller från Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi (AFS, 2012). Enligt 

föreskrifterna ska användandet av bedömningsmodellerna ge en indikation på 

vilken belastning ett visst arbete innebär samt om de fysiska belastningarna är 

hälsofarliga eller inte. Modellerna är uppbyggda av ett färgsystem med 3 färger 

(rött – gult – grönt) för att ge tydligt tecken på arbetsförhållanden där risken är 

stor respektive obetydlig. Färgernas betydelse beskrivs i figur 5.   

 

Figur 5 - Bedömningsmall för belastningsergonomi (AFS, 2012) 

Ergonomianalysen i detta arbete kommer nyttja en modell för bedömning av 

stående och gående arbetsställningar (AFS, 2012) samt en modell för att 

identifiera och bedöma repetitivt arbete (AFS, 2012).  

Det finns oftast någon eller några dominerande arbetsställningar som är värre än 

andra när det kommer till den ergonomiska belastningen. Exempel på dessa är de 

som förekommer oftast under ett arbetspass eller de som innebär extrema lägen 

under en kortare period på arbetspasset (AFS, 2012). Syftet med modellerna är 

alltså att identifiera och bedöma dessa arbetsställningar. Modellerna utgår från ett 

fullt arbetsskift vilket vanligen utgörs av 7-8 timmar per dygn.  
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Produktdefinition  

Kundbehov 

Enligt David G. Ullman (2010) bör kundbehov översättas till en teknisk 

kravspecifikation på vad som ska designas för att underlätta förståelsen för 

projektets problematik. För att göra detta måste först och främst kunden 

definieras. En av definitionerna av kundbegreppet är enligt Lars Sörqvist (2013) 

”alla som på något sätt påverkas av verksamheten och/eller de varor och tjänster 

som produceras och tillhandahålls”. Härigenom går det att identifiera en mängd 

olika kunder med olika krav, varav det går att dela upp kunderna i primära och 

sekundära kunder samt interna och externa kunder.  

I detta arbete anses Kund A som en extern kund som designar, köper och 

använder produkten i fråga. I och med att Kund A köper produkterna har de även 

identifieras som primär kund, då produkten inte skulle tillverkas utan dennes 

intresse. Munters är den interna kunden för detta projekt, som går att dela upp i 

två kundsegment: Munters som företag, som har sina unika krav på produktionen 

samt operatörerna som arbetar med tillverkningen som de har andra krav än 

ledningen på företaget. Båda segmenten tillsammans anses som sekundär kund 

vars behov och krav tas i beaktning.  

Genom att följa en 5-stegsmetod (Ulrich & Eppinger, 2012) kan kundbehoven 

identifieras:  

1. Insamling av rådata från kund. 

2. Tolkning av rådata i form av kundbehov. 

3. Organisering av kundbehov i hierarki från primära till sekundära behov. 

4. Upprätta den relativa betydelsen av behoven.  

5. Analysera resultaten och processen.  

Kravspecifikation  

Kundbehoven underlättar förståelsen för problemet och vad som önskas lösa, ofta 

uttryckt som ”kundens röst”.  Kundbehoven framstår därför ofta som ett uttalat 

önskemål: t.ex. ”kortare tid att montera”. Ett sådant uttryck ger dock ett stort 

spann av möjliga tolkningar för vad som definieras som ”kortare”. Att etablera en 

kravspecifikation innebär enligt Ulrich och Eppinger (2012) att göra om 

kundbehoven om till mätbara specifikationer som preciserar vad lösningen ska 

uppfylla, där en specifikation består av en variabel och ett värde. Exempelvis: 

”Cykeltiden för montering ska vara mindre än 90 sekunder” där ”cykeltiden för 

montering” är variabeln och ”mindre än 90 sekunder” är värdet på variabeln.  
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Funktionsanalys  

En funktionsanalys beskriver funktioner med öppna gränser, som önskas i en 

framtida lösning. Enligt Österlin (2003) läggs grunden för analysen av sättet 

funktionerna beskrivs på. Funktionsanalysen börjar med att beskriva 

huvudfunktionen utan att i förväg bestämma hur det ska uppfyllas. En 

huvudfunktion för en borrmaskin skulle exempelvis kunna vara att borra hål. 

Genom att skriva att funktionen är att borra, har utrymmet för idéskapandet 

begränsats till att innehålla en borr. Definieras huvudfunktionen istället till att 

skapa hål öppnas gränserna och de möjliga lösningarna blir fler än de som enbart 

innehåller en borr.  

Vanligtvis finns det ett antal funktioner som samverkar till huvudfunktionen, 

dessa kallas för delfunktioner. Delfunktionerna är nödvändiga för att huvud-

funktionen ska uppfyllas (Österlin, 2003). Utöver huvud- och delfunktioner kan 

det finnas stödfunktioner. De stöder en överordnad funktion, men funktionen 

uppfylls även om stödfunktionerna skulle tas bort. Till dessa räknas normer och 

säkerhetskrav trots att de kan vara nödvändiga av andra skäl (Österlin, 2003). 

 Konceptutveckling  

Benchmarking 

I samband med konceptutveckling är syftet med benchmarking att studera 

existerande lösningar med liknande funktioner som kan nyttjas vid idéskapandet i 

utvecklingsarbetet. Genom benchmarking går det att upptäcka existerande löser 

för specifika problem såväl som information om svagheter och styrkor om 

konkurrenterna (Ulrich & Eppinger, 2012). Benchmarking innebär att varje 

konkurrerande lösning jämförs med hur de uppfyller kundbehoven, som enligt 

Ullman (2010) görs subjektivt baserat på kundens uppfattning. Om en 

konkurrerande lösning uppfyller kundbehoven väl ska denna lösning studeras 

närmare för att identifiera möjliga idéer som kan implementeras (Ullman, 2010). 
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Idé- & Konceptgenerering 

Ullrich och Eppinger (2012)  definierar ett koncept som en kortfattad, ungefärlig 

beskrivning av hur en lösning ska tillfredsställa kundbehoven. Ett koncept 

presenteras ofta som en skiss eller en grov 3D-ritning med en kort skriftlig 

förklaring om lösningens form och teknologin bakom. 

Detta processteg utgår från kundbehoven och de upptäckter som gjorts under 

benchmarking och baserat på detta genererar flertalet koncept som uppfyller 

kravspecifikationen. Genom en väl genomförd konceptgenerering skaps en bred 

bild över möjliga lösningsalternativ, vilket ökar chansen för att hitta den bästa 

lösningen.  

Utvärdering & Konceptval 

Konceptval genomförs vanligtvis i två faser enligt Ulrich och Eppinger (2012): 

Första fasen är en snabb, godtycklig bedömning för att avskilja möjliga 

lösningsalternativ som sedan i den andra fasen poängsätts för en djupare analys i 

syfte att välja ett slutligt koncept.  

Genom att stegvis utvärdera och eliminera koncept samtidigt som koncept-

genereringen utförs (figur 6), ska detta steg resultera i ett fåtal koncept som tas 

vidare för närmare granskning, utveckling  och poängsättning (Ulrich & Eppinger, 

2012).  

 

Figur 6 - Utvärderingsprocessen (Ulrich & Eppinger, 2012) 

Poängsättningen på koncepten görs genom tillämpning av Pughs matris, en 

matrisutvärdering där idéerna som ska utvärderas placeras på matrisens ena sida 

och urvalskriterier eller kraven som koncepten ska utvärderas mot placeras på 

andra sidan (Österlin, 2003). Koncepten poängsätts baserat på hur väl de 

tillfredsställer respektive kriterie. Österlin (2003) föreslår användandet av en 

enkel poängskala från 1-5, där 3 är godkänt. Matrisen visar vilka koncept som 

uppnår kraven bäst samtidigt som den även visar förbättringsområden.  
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TEORETISK REFERENSRAM 

  LEAN 2.2.

Kortfattat uttryckt är LEAN en verksamhetsstrategi som prioriterar flödes-

effektivitet istället för resurseffektivitet, i princip finns det dock lika många 

definitioner av LEAN som antalet författare som har försökt beskriva konceptet 

(Modig & Åhlström, 2012). Sörqvist (2013) menar att LEAN är ett sätt att se på, 

driva och leda en verksamhet baserat på resurssnåla, flexibla och snabba processer 

som drivs genom att sätta kunden och dennes behov i centrum med fokus på 

kvalitet.  

Begreppet LEAN uppstod under slutet av 1980-talet då att intresset för begreppets 

utgångspunkt Toyota Production System (TPS) växte bland västerländska forskare 

(Modig & Åhlström, 2012). Rent fysiskt innebär LEAN att producera varken mer 

eller mindre än det som kunden vill ha just nu. Flöden och processer som krävs 

för att möta kundernas behov rationaliseras mot ökat värdeskapande och maximal 

flödeseffektivitet. För att uppnå ett balanserat och avbrottfritt flöde enligt LEAN-

konceptet finns en mängd filosofier, principer och metoder som kan användas för 

att utveckla och ställa om verksamheten (Sörqvist, 2013). Några av dessa 

presenteras här nedan.  

  Sex Sigma  2.3.

Sex Sigma är en affärsförbättringsstrategi som används för att uppnå konkurrens-

kraftiga fördelar genom att reducera antalet misstag/defekter (Antony, 2002). 

Strategin bygger på en förutbestämd rollstruktur, djup kompetens inom kraftfulla 

problemlösningsverktyg och en sammanhängande arbetsmetod (Sörqvist, 2013). 

Implementering av Sex Sigma-strategin är bäst lämpad vid utvecklingsarbeten 

som syftar till att reducera kostnader och optimera användandet av tillgängliga 

resurser och material (Antony, et al., 2012). Enligt Sörqvist (2013) drivs 

förbättringsarbeten inom Sex Sigma i tydliga och väl avgränsade projekt där 

arbetsmetoden DMAIC tillämpas.  
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   DMAIC 2.4.

DMAIC är en fullständig problemlösnings- och förbättringsmodell som består av 

fem faser: Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra och Styra (Sörqvist, 2013). 

DMAIC-metoden är en så pass stor del av Sex Sigma att många chefer och 

utövare ser DMAIC som en synonym till Sex Sigma (Hammer & Goding, 2001). 

Inom varje fas finns en mängd olika verktyg, en del av dessa kommer att nämnas 

här nedan för att ge exempel på hur denna metod skulle kunna utformas.  

Definiera - Att definiera projektet är den viktigaste fasen i ett utvecklingsprojekt 

eftersom det upprättar en grund för resterande faser att fokusera på (Basu, 2009). 

Metoderna för denna fas inriktar sig primärt på datainsamling och inkluderar 

följande verktyg: 

 IPO diagram 

 SIPOC diagram  

 Flödesschema 

 CTQ träd  

 Projektplan  

Mäta - Ett utvecklingsprojekt har ofta en projektplan med ett syfte och ett mål. 

Dock är det svårt att uppnå målet om arbetet börjar i fel ände av planen. 

Verktygen inom mätningsfasen syftar till att ta reda på ”vart man är nu” för 

arbetet ska börja med rätt tidsaspekt (Basu, 2009) och kan bestå av: 

 Checklistor 

 Histogram 

 Linjediagram  

 Punktdiagram  

 Orsak/verkansdiagram 

 Paretodiagram  

 Kontrolldiagram  

Analysera - När projektet är definierat och grundprestanda från mätningar har 

dokumenterats ska detta analyseras på djupet för att identifiera och validera 

grundproblemet och vad som orsakar detta (Basu, 2009) med verktyg som: 

 Processkartläggning  

 Regressionsanalys 

 RU/CU analys  

  SWOT analys 

 5 Varför  

 Sambandsdiagram  

 

  



   

Sida 18 av 68 

 

Förbättra - De tidigare faserna har definierat projektet och identifierat 

utvecklingsbehov för att kartlägga förbättringsområden i projektet. Denna fas 

syftar till att implementera idéer och lösningar för att uppfylla utvecklingsbehovet 

(Basu, 2009). Denna fas kan inkludera följande verktyg: 

 Affinitetsdiagram 

 SMED 

 Fem S 

 Värdeflödesanalys  

 Brainstorming  

 Tankekartor  

 Kraftfältsdiagram    

Styra - Målsättningen med denna fas är att implementera lösningar, säkerställa att 

lösningen är hållbar, och ta vara på kunskapen från förbättringsprojekt inom 

organisationen. Här är det viktigt med dokumentation och uppföljning samt att 

upprätta en plan för att säkerställa hållbarhet över en längre tid (Basu, 2009).  

 Gantt-schema 

 Activity Network Diagram  

 Radardiagram  

 PDCA (plan, do, check, act)  

 Milstensdiagram 

 Earned Value Analysis   

DMAIC-modellen kan se olika ut beroende på projekt och tillämpning, då olika 

undersökningar kräver nyttjandet av olika verktyg. Sörqvist (2013) visar en 

övergripande beskrivning av hur och vad och som ska utförs i de olika faserna 

(tabell 1).  

Tabell 1 - Överblick av DMAIC-modellen (Sörqvist, 2013) 

 

 

  



   

Sida 19 av 68 

 

2.4.1.  5S 

En vanlig metod inom LEAN är 5S som förenklat handlar om att rätt sak ska vara 

på rätt plats (Modig & Åhlström, 2012). Att skapa ordning och reda genom 5S 

anses som en grundförutsättning för en organisation ska kunna arbeta med LEAN 

och skapa effektiva flöden (Sörqvist, 2013). Med ordning och reda på 

arbetsplatsen minskar den variation i processen som uppstår när det slösas tid på 

att leta efter det som behövs för processens utförande (Modig & Åhlström, 2012). 

Metoden, som innebär att skapa ordning på ett strukturerat och planerat sätt för att 

sedan säkerställa att ordningen bibehålls, grundas på fem japanska ord (tabell 2) 

som i svensk översättning kan betecknas med: sortera, strukturera, städa, 

standardisera och självdisciplin (Sörqvist, 2013). 

Tabell 2 - 5S på japanska, och dess betydelse (Sörqvist, 2013) 

Seiri Sortera Särskilj sådant som inte är nödvändigt  

Seiton Strukturera Skapa system och struktur för alla saker 

Seiso Städa Genomför en storstädning  

Seiketsu Standardisera Rutiner och systematik skapas för 5S 

Shitsuke Självdisciplin  Vidmakthåll ordningen  

 

2.4.2.  Värdeflödesanalys  

VFA innebär att systematiskt analysera utvalda flöden utifrån förståelse för 

kunderna och deras behov (Sörqvist, 2013). En värdeflödeskarta beskriver hur 

värde skapas i nuläget och speglar både materialflödet och informationsflödet – 

information som talar om för varje aktivitet vad som ska tillverkas och vad som 

ska ske därefter. VFAär en metodik som används för att åstadkomma ett flöde 

som effektivt skapar mervärden. För att skapa ett sådant flöde behövs en ”vision” 

av ett idealtillstånd eller ett förbättrat framtida tillstånd (Rother & Shook, 2004). 

Syftet med metoden är att analysera det befintliga flödet i en process genom att 

kartlägga både värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter (Modig & 

Åhlström, 2012). 
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2.4.3. Tidsbegrepp 

Inom LEAN används en mängd olika tidsbegrepp. Ledtid (L/T), genomloppstid 

(G/T) och cykeltid (C/T) är vanligt förekommande begrepp (figur 7). Även ställtid 

och värdeskapande tid (V/T) är begrepp som kopplas till LEAN (Sörqvist, 2013). 

Rother och Shook (2004) såväl som Sörqvist (2013) påstår att dessa tidsbegrepp 

inte alltid är entydiga. Företagen varierar i språkbruk och kan skilja sig i 

definitioner, dessutom kan innebörden skilja sig beroende på olika sammanhang. 

Följaktligen uppmanar Sörqvist (2013) till att noga precisera det som ska mätas då 

tidsdata ska samlas in. 

 

Figur 7 - Tidsbegrepp (Sörqvist, 2013) 

Ledtid: Ett vanligt sätt att se på L/T är tiden från att ett kundbehov uppstår tills det 

är tillfredsställt (Sörqvist, 2013). L/T kan exempelvis mätas från att en order tas 

emot tills att produkten levereras. 

Genomloppstid: Menas i regel tiden från att produktionen av en vara eller tjänst 

påbörjas tills dess att produkten är klar (Sörqvist, 2013). Det kan även ses som 

tiden det tar för en bestämd artikel att förflytta sig från dörr till dörr inom en 

fabrik (Rother & Shook, 2004). 

Cykeltid: Är den tid det tar att färdigbehandla en artikel eller produkt i ett enskilt 

processteg. Tiden mäts då upp genom observation (Rother & Shook, 2004). 

Ställtid: Den tid det tar för att ställa om maskiner mellan olika tillverknings-

operationer (Sörqvist, 2013) eller den tid det tar för att ställa om från tillverkning 

av en produktvariant till en annan (Rother & Shook, 2004). 

Värdeskapande tid: Bearbetningstiden i en process som verkligen adderar värde 

till produkten på ett sätt som kunden är villig att betala för (Rother & Shook, 

2004).   
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  Ergonomi 2.5.

I modellen för bedömning av stående och gående arbetsställningar (figur 8) nämns 

ett antal kroppsdelar som används som observationspunkter, det är inte 

nödvändigtvis de kroppsdelar som skadas. Exempelvis ska ostabilt underlag 

bedömas under kroppsdelen ben, vilket snarare innebär risk för ryggbesvär än risk 

för besvär i benen (AFS, 2012). 

Tidsbegreppen en väsentlig del av arbetsskiftet och periodvis under arbetsskiftet 

förekommer i modellen. För att rättvist bedöma arbetsställningarna är det viktigt 

att dessa begrepp är väldefinierade och följer samma struktur vid alla 

bedömningar (Ibid.).  

Att något sker under en väsentlig del av arbetsskiftet innebär att arbetsställningen 

förekommer antingen helt utan avbrott eller med väldigt korta avbrott, under mer 

än hälften av arbetsskiftet (AFS, 2012). 

Något som förekommer periodvis under arbetsskiftet innebär att arbetsställningen 

varvas med andra arbetsställningar till den utsträckningen att arbetsställningens 

sammanlagda tid inte överstiger hälften av arbetspasset (AFS, 2012). 

 

Figur 8 – Modell för bedömning av arbetsställningar (AFS, 2012) 

Stående/ 

Gående 
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Modellen i figur 9 här nedan används som stöd för att identifiera och bedöma 

repetitivt arbete. I riskbedömningen är det alltid viktigt att inkludera den totala 

tiden för arbetets utförande samt hur arbetet är fördelat över dagen (AFS, 2012). 

Utöver bedömningsmodellen för repetitivt arbete finns ytterligare ett antal 

faktorer beskrivna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2012) som ökar risken för 

belastningsskador och som bedömningen bör ta hänsyn till: 

 Arbetet ställer höga krav på kraftutveckling, precision eller hastighet i 

rörelserna. 

 Arbetsobjekten har hög vikt och/eller dålig greppbarhet. 

 Ett belöningssystem som uppmuntrar och fokuserar på kvantitet. 

 Ofta förekommer oväntade störningar i produktion som inte kan 

kontrolleras.  

 Svaga sociala relationer och socialt stöd på arbetsplatsen.  

 

Figur 9 - Modell för bedömning av repetitivt arbete (AFS, 2012) 

Arbetscykeln är den viktigaste faktorn vid bedömning (AFS, 2012) - ett arbete 

som ligger i det röda området anses vara repetitivt och skadligt, det är viktigt att 

genomföra åtgärder inom en nära framtid för ett sådant arbete. Ligger 

arbetscykeln i gult område bör förhållandena värderas närmare. Om en eller flera 

övriga faktorer bedöms vara i rött eller gult område är arbetet olämpligt och 

åtgärder bör vidtas. 
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3. TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK 

 Förstudie 3.1.

Förstudiefasen fokuserar på att identifiera problem, behov och slöseri som uppstår 

vid tillverkning av A-rotorer genom en noggrann datainsamling. Genom 

datainsamlingen upprättas en problemformulering som med hjälp av PU-metoder 

som tillämpats i detta arbete ska resultera i ett koncept för ett rationaliserings-

arbete inom TP.  

3.1.1.  Processkartläggning 

Det första steget till problemformuleringen var att identifiera och kartlägga 

processen som fallstudien i detta arbete behandlar. I uppdragsbeskrivningen anger 

att arbetet kretsar kring TP av A-rotorer, som består av manuella, statiska och 

monotona operationer. För att kartlägga denna process identifierades först antalet 

personal per skift samt interna stationer (tabell 3).  

Arbetet utförs i 2-skift, det första mellan 06.00 – 14.00 och det andra mellan 14.00 

– 22.00. Det är totalt 4 personer som arbetar på tillverkningslinan, alltså 2 per 

skift. Tillverkningen av A-rotorer startar från att personal hämtar det material som 

behövs för att bygga rotorer till att rotorn är färdigställd och redo att levereras. 

Tillverkningen är uppdelad på två stationer: Station A - Bygg och station B – 

Färdigställning, med en operatör per station. Processen innehåller även lackering 

av rotorer vilket sker vid en extern station. Dessutom paketeras rotorer för 

leverans två gånger i veckan av personal på tillverkningslinan.   

Tabell 3 - Kartläggning av personal 

TP: Ett skift: 

Station A - Bygg Operatör 1   

Station X - Lackering   Extern målare 

Station B - Färdigställning  Operatör 2  

Paketering Operatör 1 Operatör 2  

Kartläggningen fortsatte genom observationer och ostrukturerade intervjuer. 

Genom att definiera en start och ett slut för processen, och sedan observera 

personal från att tillverkningen startar tills dess att produkten är klar, 

identifierades alla aktiviteter för processen. Samtidigt som observationen 

genomfördes, utfördes även ostrukturerade intervjuer med frågor om hur, varför 

och med vilka verktyg aktiviteterna utfördes. Allt detta dokumenterades som 

nedbrutna aktiviteter i formen ”Att + verb + substantiv” t.ex. Att hämta material. 
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Aktiviteterna överfördes till post-it lappar, med en aktivitet per lapp. Dessa sattes 

upp i kronologisk ordning på ett långt papper för att skapa ett flödesschema. 

Aktiviteter som sker direkt efter varandra placerades på en horisontell linje med 

pilar mellan. Vissa aktiviteter kan genomföras samtidigt, eller är oberoende av 

ordningen på utförandet, dessa placerades vertikalt på pappret med pilar som visar 

vilket aktivitet som är företrädare samt vilken aktivitet som ska ske efteråt. 

Genom en workshop där personal från tillverkningslinan medverkade, visades det 

upprättade flödesschemat upp (figur 10), där personalen fick kommentera, justera 

och addera aktiviteter för att sedan bekräfta och att processen har kartlagts 

korrekt. Se bilaga 2 för slutgiltig processkartläggning. 

 

Figur 10 - Workshop: processkartläggning 

Genom att närvara vid processen och observera utförandet vid stationerna samt 

dess arbetsutrymmen, var det möjligt att uppfatta befintlig ordning och struktur 

som finns vid produktionen. Enligt operatörerna har det gjorts försök till att 

implementera 5S, en metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Med 

detta i åtanke dokumenterades bland annat arbetsplatsens bord, hyllor, arbetsytor 

och verktygsplaceringar i bilder (bilaga 3).  
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3.1.2.  Värdeflödesanalys  

För att underlätta värdeflödeskartläggningen började denna fas med en 

videoinspelning där författaren återigen observerade TP från start till slut. Denna 

gång följdes tillverkningen av rotor X, där hela processen dokumenterades med 

videokamera. Vid analys av filmen har mjukvaruprogrammet AviX använts. 

Vidare utfördes VFA genom att följa de 7 steg som Lars Sörqvist (2013) föreslår: 

1. Skapa förståelse för kundernas behov och de värden som skapas. 

För att kunna skapa förståelse för kundernas behov måste kunden först definieras, 

där Kund A har identifierats som primärkund för den specifika tillverkning som 

detta arbete hanterar. Det är Kund A som designar och beställer rotorer enligt 

deras egna specifikationer och kvalitets-krav. Munters tillverkar rotorerna enligt 

de specifikationer som Kund A kräver och fakturerar därefter ett fast pris per 

rotor, anses således vara sekundärkund vid tillverkningen av A-rotorerna.  

Primärkundens behov är således att få rotorer som uppnår den kvalité i den 

kvantitet som beställs inom den angivna tidsramen för leverans. Eftersom Kund A 

betalar ett fast pris per rotor har de inget behov av information inom TP, utan 

värdet består av det fasta priset. 

Sekundera kunden skapar värde genom effektiv tillverkning med värdeskapande 

aktiviteter som resulterar i kort C/T. Låga tillverkningskostnader ger högre vinst 

per rotor, vilket skapar ett högre värde för TP. Eftersom tillverkningen består av 

övervägande del manuella, statiska och monotona operationer finns ett behov av 

att analysera ergonomin i processen samt utveckla alternativa tillverknings-

metoder som samtidigt ökar värdet av tillverkningen.   

2. Identifiera ett lämpligt och väl avgränsat flöde. 

VFA i detta arbete utförs på aktivitetsnivå, vilket innebär att alla aktiviteter i 

processen analyseras på en mycket detaljerad nivå. Eftersom att arbetet är 

tidsbegränsat och VFA endast är en del utvecklingsprocessen måste avgränsningar 

för flödet upprättas så att arbetsbördan inte blir för stor och tidskrävande. Genom 

diskussion med uppdragsgivare beslutades det att kartläggningen endast ska 

fokusera på en rotormodell. Valet av modell baserades på att TP för rotorn består 

av alla de tidigare kartlagda aktiviteterna samt att rotorn produceras i relativt hög 

volym.  

Ytterligare avgränsningar som upprättades för VFA var att exkludera lackering 

och paketering från flödet då lackeringen sker utanför produktionsstationen och 

paketering sker oregelbundet. C/T för lackering påverkar L/T för tillverkningen av 

en rotor och tas därför med i kartläggningen, men analyseras utöver det inte på 

djupare nivå.  
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3. Sätt samman ett team med god kunskap om det valda flödet.  

Eftersom att VFA utförs på aktivitetsnivå har medarbetare som behärskar det 

aktuella arbetet i TP inkluderats i teamet. Dessa medarbetare kan bidra med den 

efterfrågade kunskapen. Arbetet utförs i två-skift med två personer i vartdera 

skiftet, totalt är det 4 stycken medarbetare med djup insyn i TP. I och med att 

arbetet utförs i olika skift har alla 4 medarbetare inkluderats i teamet, så att olika 

variationer på utförandet av aktiviteterna i processen kan identifieras. Jonas 

Lindberg, handledare och initiativtagare till uppdraget, är även inkluderad i 

kartläggningsteamet (figur 11) och har mandat för att agera och förändra i 

tillverkningslinan. Kartläggningen leds av författaren med stöd av Jonas Lindberg 

som skapar förutsättningar för genomförandet.  

 

Figur 11 - Överblick av kartläggningsteamet 
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4. Identifiera flödets huvudaktiviteter och skapa förståelse för arbetet i 
dessa. 

Under processkartläggningen identifierades 45 aktiviteter. Dessa kombinerades 

och grupperades ihop till 11 huvudaktiviteter, visualiserade som processrutor i 

figur 12, som skapar en tydlig helhetssyn av processens flöde. Figuren visar 

huvudaktiviteter placerade under stationer som aktiviteter utförs vid. 

  

Figur 12 - Flödets huvudaktiviteter   
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5. Bestäm mått och mätetal. 

De nödvändiga fakta som behövs har identifierats, definierats och mätts genom 

analysering av den inspelade videofilmen av TP samt genom samtal med personal 

på både tillverkningen och produktionsplanering för den aktuella processen.  

– Kundens behov och efterfrågetakt 

Kundens behov har kartlagts huvudsakligen genom en ostrukturerad intervju med 

produktions-planerare för A-rotorerna. Kund A beställer rotorer till deras fabrik i 

Belgien. I Belgien finns ett bundet kapital i form av ett lager med färdiga rotorer 

som fortfarande ägs av Munters. Först när Kund A skannar ut en rotor från lagret i 

Belgien anses den rotorn vara ägd av Kunden. I samband med att Kund A skannar 

ut en specifik rotor från lagret skickas en order om samma specifika rotor 

automatisk till Munters produktionsplanering.  

Kund A köper ca 160 rotorer per månad. Av dessa är 90 rotorer till för 

nyproduktion av avfuktare och 70 beställs som reservdelar till gamla avfuktare. 

Kund A kräver att rotorer för nyproduktion ska levereras inom 5 dagar efter att 

behovet har uppstått. För reservdelar kräver de leverans inom 15 dagar.  

– Total genomloppstid, ledtid och värdeskapande tid 

G/T för TP i detta arbete är definierat som tiden från att produktionen av en rotor 

påbörjas tills dess att produkten är klar. Produktionen av rotorerna består av 11 

huvudaktiviteter där alla har unika C/T för varje aktivitet. Genom användandet av 

AviX kunde C/T för varje aktivitet klockas. Samtidigt i analysen klockades även 

V/T för varje aktivitet. Den totala G/T fås genom att addera vardera C/T för de 11 

huvudaktiviteterna.  

L/T är definierad som tiden från att ett kundbehov uppstår till dess att behovet är 

tillfredsställt. I detta fall finns krav på att en rotor ska levereras 5 eller 15 dagar 

efter att kunden har skickat en order, vilket styr L/T. För att klara leverans inom 

tidskraven har Munters ett ”back-up” lager med material som används vid 

rotortillverkningen samt ett lager av färdiga rotorer baserat på de prognoser som 

tas fram från tidigare beställningar.  

– Processens variationer och förekommande produktvarianter 

Processen som har filmats och använts som grund för VFA är baserad på 

tillverkningen av en rotor med benämning MD1000 IMS. Produkten tillverkas i 

flertalet varianter där IMD600 IMS och MD300 IMS produceras med högst 

volym. Se bilaga 4 för övriga varianter och volymer.  
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TP varierar både i ordning och i utförande då de manuella operationerna kan 

utföras på olika sätt av olika individer. Exempelvis kan en operatör fräsa och 

justera alla bitar för rotormaterialet först och sedan montera bitarna på rotorn 

medan en annan operatör fräser och justerar en bit åt gången för att sedan montera 

den färdiga biten, och repetera processen med vardera bit av rotormaterialet. 

– Lager och buffertar 

Lager och buffertar har endast identifierats och kartlagts utan djupare analys. 

Information om lager har tagits fram genom en ostrukturerad intervju med 

produktionsplanerare för A-rotorer. L/T på materiallager och lager av färdiga 

rotorer är svåra att sätta siffror på då allting lagras olika länge beroende på bl.a. 

antalet rotorer av en viss modell som beställs från Kund A, volym på material som 

finns på lager samt volym på rotorer som finns på lager.  

I samband med dagliga arbetsorder till operatörer på produktion hämtas material i 

form av ekrar, nav, svep och rotormaterial från ett materiallager belägen i Munters 

fabrik. Rotormaterialet är en egen produkt som tillverkas internt på Munters 

medan ekrar, nav och svep beställs från en extern leverantör. Från materiallagret 

skickas order om nytt material automatiskt till leverantörer, baserat på det material 

som plockats ut från lagret. Leverantörerna skickar i sin tur dagliga leveranser 

direkt till materiallagret. Kommunikationen sker inte via produktionsplanering 

utan går automatiskt via IFS. 

Det material som hämtats från materiallagret, lagras sedan vid Station A i väntan 

på produktion. Detta lager kan bytas ut eller fyllas på dagligen, beroende på de 

arbetsorder som kommer in. Exempelvis om det först ska tillverkas 2 st. MD1000 

IMS och sedan 1 st. MD300 IMS på samma skift, måste material för MD1000 

IMS lämnas tillbaka på materiallagret så att material för MD300 IMS kan hämtas 

och placeras vid Station A.  

På grund av de strikta kraven på L/T från Kund A lagrar Munters ett antal färdiga 

rotorer i väntan på leveransorder. Dessa rotorer tillverkas baserat på prognoser 

från tidigare månader, och är inte tillverkade efter direkt behov. Dessa färdiga 

rotorer kan således lagras olika länge beroende på när en order på den specifika 

rotorn som finns i lagret kommer in från Kund A.  

Under tillverkningens gång uppstår det även lager av produkter mellan vissa 

processer, så kallade buffertar, som lagras i väntan på nästa operation. Detta 

uppstår vanligtvis före de processer som tar längre tid, alternativt hanterar flera 

eller andra produkter samtidigt. Antalet produkter i dessa buffertar skiljer sig varje 

dag vid varje skift beroende på arbetsorder, leveransorder, packning och andra 

oväntade händelser samt operatörens arbetstempo. Buffertarna markeras med 

lagersymboler mellan processrutor i kartläggningen med benämningen PIA = 

produkter i arbete.   
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6. Följ flödet uppströms och upprätta värdeflödeskartan. 

Kartläggningen började med att för hand rita ut en ruta för kund, en ruta för 

produktionsplanering samt processrutor för huvudaktiviteter (kartlades på sida 25) 

på ett papper. Genom att följa processen för VFA genererades ovanstående 

information som fördes in på värdeflödeskartan som knyter samman hela 

processen, från det att kundbehov uppstår tills produktleverans, inklusive detaljer 

för vardera processruta. Den handgjorda kartläggningen analyserades och 

diskuterades med kartläggningsteamet och Jonnie Tulosson (order och 

produktionsplanerare för A-rotorer) innan värdeflödeskartan fastställdes och 

dokumenterades digitalt. Den slutgiltiga värdeflödeskartan (figur 13) finns att se 

på bilaga 5.  

 

Figur 13 – Bild på den slutgiltiga värdeflödeskartan  

7. Analysera nuläget med hjälp av värdeflödeskartan. 

Värdeflödeskartan (Bilaga 5) visar att ca 30 % av tillverkningstiden är 

värdeskapande för produkten. Processen består alltså av ca 70 % onödigt arbete. 

Kartläggningen visar en tydlig trång sektor i form av slipning där produkter i 

arbete lagras framför stationen i väntan på slipmaskinen. Noterbart är att även 

denna station är den med högst procentuell V/T, vilket även tyder på att 

kapaciteten hos maskinen är den bidragande faktorn till den trånga sektorn.  
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3.1.3.  Bedömning av belastningsergonomi 

En bedömning av belastningsergonomin gjordes för varje processruta i 

värdeflödeskartan genom observationer och analyser av den inspelade 

videofilmen. Bedömningsmallar från Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 

allmänna råd om belastningsergonomi (2012) användes som riktlinjer för vad som 

anses vara en belastning. Detta fördes in som färgrutor, röd ruta för ifall processen 

är olämplig, gul ruta om processen behöver värderas närmare och grön ruta om 

processen är acceptabel. Färgrutorna placerades under processrutorna på den karta 

som togs fram under VFA för att ge en tydlig nulägesanalys av TP (se bilaga 6 för 

fullständig värdeflödeskarta).  

 

Figur 14 - Bild på värdeflödeskartan med belastningsergonomi  

Den slutliga värdeflödeskartan (figur 14) visar att fyra av processrutorna (figur 

15) (inringade i rött) anses vara olämpliga enligt bedömningsmodellerna. 

Förhållandena för dessa processer bör åtgärdas omgående enligt 

Arbetsmiljöverket (2012). Processerna undersöktes därför närmare för att skapa 

en djupare förståelse för vad som ligger bakom de olämpliga belastningarna.  
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Figur 15 - Ergonomiskt olämpliga processer 

Vid undersökning av de olämpliga processerna syns det att två av processerna 

består av repetitivt arbete (figur 15, montering) medan de andra två processerna 

inte är repetitiva (figur 15, färdigställning) och därmed inte lika högt prioriterade 

att åtgärda. Gemensamt för de icke repetitiva processerna är att de färdigställer 

rotorsidorna, vilket även kan anses vara en bidragande faktor till den stora delen 

icke V/T, då processerna består av finjusteringar i form av fräsning, slipning och 

kontrollmätning. Gemensamt för att montera svep och montera tätningsband är att 

bägge processerna består av borrning och nitning, vilket direkt leder till det 

repetitiva arbetet. I alla fyra processer är det nacken som blir tyngst belastad.  

Att nacken belastas vid färdigställandet (figur 16) 

beror i huvudsak på att finjusteringar kräver 

noggranna observationer från operatörer, vilket leder 

till en böjd och framåtlutande nacke (figur 17) för att 

komma närmare ytan och hitta eventuella avvikelser 

som måste justeras. Operatörerna har dock inte särskilt 

begränsade möjligheter att ändra arbetsställningar 

eftersom att varken verktyg eller annan utrustning 

kräver den böjda, framåtlutande nacken, utan det är en 

effekt av att operatören behöver se på nära håll och 

placeringen av rotorn när detta sker. 

   

Figur 17 - Arbetsställningar vid färdigställandet av rotorsidor 

Figur 16 - Processrutor: färdigställa 

rotorsidor 
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Vid montering av svep är det nacke, armar och axlar som 

belastas tyngst (figur 18). Processen börjar med ett tungt lyft 

där händernas läge börjar i eller under knähöjd (figur 19) och 

är som högst i eller över skulderhöjd (figur 20). Under lyftet 

befinner sig händerna även utanför ¾ armavstånd från 

kroppen. Momentet uppnår således alla de tre kriterier som 

definierar en oacceptabel arbetsställning för axlar och armar.    

 

   

Vidare i monteringsprocessen bankas rotormaterialet ner för att öka tätheten i de 

mellanrum som uppstår då rotormaterialet är uppbyggd av flera lager. I detta fall 

gjordes det för hand (figur 21) men detta moment kan även göras med hjälp av 

gummiklubba då man först placerar en träskiva ovanpå rotormaterialet och sedan 

bankar på skivan. Oavsett vilken metod som används hamnar händerna i eller 

ovanför skulderhöjd. Sedan placeras tre spännband på runt rotorn, dessa träs på 

ovanifrån (figur 22) vilket placerar händerna i ett läge i eller ovanför skulderhöjd.  

   

  

Figur 18 - Processruta: montera svep 

Figur 20 - Arbetsställning vid lyft av svep Figur 19 - Arbetsställning före lyft av svep 

Figur 21 - Arbetsställning: täta rotormaterial Figur 22 - Arbetsställning: fästa spännband 
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Ca 2/3 av V/T i processen Montera svep (figur 18) uppstår i samband med 

borrandet. I detta fall är det 11 hål per eker, 4 ekrar, plus 11 hål för att fästa 

svepets överlapp. Totalt borras alltså 55 hål på drygt 3,5 minuter per rotor av 

denna modell. Vid borrandet har operatören böjd nacke, böjd rygg och kraftigt 

inskränkt rörelsefrihet (figur 23). Momentet kräver dessutom höga krav på 

kraftutveckling då det borras i rostfritt stål samt höga krav på precision då 

placeringen av hål endast är markerade med penna.  Utöver detta har operatören 

även starkt uppdragna axlar vid större delen av genomförandet (figur 23).  

   

 

Även vid Montera tätningsband uppstår ca 2/3 av den värde-

skapande tiden (figur 24) i samband med borrning. I detta moment 

är rotorn upphängd med rotorsidorna vertikalt mot marken. Vid 

borrandet i detta fall hålls rotorn fast med ena handen för att den 

inte ska rotera samtidigt som operatören borrar med andra handen 

Handen som håller fast rotorn är i skulderhöjd samtidigt som 

kraftutvecklingen vid borrandet ger en starkt uppdragen axel (figur 

25). Vid både borrandet och nitandet har operatören böjd nacke 

(figur 25 & 26).  

 

   

 

Figur 23 - Arbetsställningar vid borrning på svep 

Figur 24 - Processruta: 

montera tätningsband 

Figur 25 - Arbetsställningar vid borrning 

på tätningsband 
Figur 26 - Arbetsställningar vid nitning på 

tätningsband 
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3.1.4. Problemformulering 

Baserat på den genomföra förstudien kommer det fortsatta arbetet främst fokusera 

på utveckling av de huvudaktiviteter i processen som medför höga risker för 

besvär i rörelseorganen enligt bedömningen av belastningsergonomin.  Arbetet 

kommer även att behandla trånga sektorer och andra anmärkningsvärda aktiviteter 

med målet att implementera en mer ergonomisk och effektiv TP.  
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  Produktdefinition  3.2.

Syftet med produktdefinitionsfasen är att tydliggöra kundbehoven och organisera 

dessa i hierarkisk ordning för att specificera och konkretisera problematiken för 

utvecklingsarbetet. Genom att upprätta en kravspecifikation och funktionsanalys 

går det att definiera en målsättning för vad konceptlösningen ska uppfylla. Detta 

används sedan som grund för konceptutvecklingsfasen.  

3.2.1. Kundbehov  

Ulrich och Eppinger (2012) menar att kundkraven kan identifieras genom att först 

samla in rådata från kunden för att sedan tolka dessa i form av kundbehov. 

Kundbehoven ska organiseras från primära till sekundära behov och den relativa 

betydelsen av behoven ska upprättas. Slutligen analyseras resultaten från denna 

process. I samband med förstudien har insamling av rådata från både interna och 

externa kunder redan gjorts. Här nedan kommer den data att sammanfattas och 

värderas för att skapa en grund till kravspecifikationen som ska upprättas i nästa 

moment. 

Insamlad rådata och uppfattat kundbehov: 

 Från primärkunden Kund A: 

 Ca 160 rotorer i månaden, strikt leveranssäkerhet.  

o 90 rotorer till nyproduktion. 

Leverans: max 5 dagar, levereras i låda om 2,3 eller 6 st. 

Beställs automatiskt från Kund As lager i Belgien.  

o 70 rotorer som reservdelar, leveranskrav 15 dagar. 

Leverans: max 15 dagar, levereras en och en. 

Beställs efter behov.  

 Kund A designar produkten, designen får inte ändras.  

Från Munters 

 Reducera risker för besvär i rörelseorganen. 

 Minska antalet mantimmar för manuella operationer. 

 Åtgärda trånga sektorer. 

 Effektivisera och standardisera processtegen i produktion. 

 Kontrollerat lagervärde. 

Utvecklingsarbetet i detta projekt ska fokusera på att uppfylla kundbehoven från 

Munters samtidigt som kraven från Kund A tillfredsställs. Genom att upprätta en 

prioriteringsordning för behoven ökar möjligheten till att uppnå den målsättning 

och effekt som uppdraget efterfrågar.  
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Organisering av kundbehov och dess relativa betydelse: 

Primära behov 

 Reducera risker för besvär i rörelseorganen. 

o Processen för Montera svep och Montera bandtätning är de två 

steg som medför högst risk för besvär i rörelseorganen. 

o Färdigställningsprocessen belastar nacken pga. den arbetsställning 

som intas vid utförandet.    

 Minska antalet mantimmar för manuella operationer. 

o Risker för besvär uppstår främst vid borrning då detta är ett 

repetitivt, manuellt arbete med höga krav på kraftutveckling och 

precision som belastar armar, axlar och nacke. 

o Färdigställning sker manuellt och knappt 12 % av C/T utgörs av 

V/T.  

o C/T för att montera tätning utgörs av 12 % V/T, detta pga. de 

förborrade hålen på tätningslisterna måste justeras för hand.  

Sekundära behov 

 Åtgärda trånga sektorer. 

o Slipa rotorsidor har längst C/T pga. slipmaskinens kapacitet. 

o Limma tätningsband skapar lager med PIA pga. limmets 

torkningstid. 

o Lackering av rotor skapar lager med PIA pga. extern station som 

lackerar fler produkter.  

 Effektivisera och standardisera processtegen i produktion. 

o Genomförandet av vissa aktiviteter utförs olika av olika personer. 

o Olika verktyg kan användas av olika personer för att utföra samma 

aktivitet. Dessutom saknas strukturerade verktygslådor och hyllor. 

 Kontrollerat lagervärde. 

o Internt materiallager, obestämd tid.  

o Färdiga rotorer hos Munters, obestämd tid. 

o Färdiga rotorer hos Kund A, obestämd tid. 
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3.2.2.  Kravspecifikation 

Att upprätta en kravspecifikation är en vanlig metod vid PU, där specifikationerna 

beskriver vad den eventuella utrustningen ska uppfylla för önskemål i mätbara 

värden. I och med att detta arbete hanterar en process-utveckling blir 

kravspecifikationen mer generell för hela utvecklingsarbetet, vilket innebär att 

kraven inte är menade att uppfyllas av endast en lösning som ensamt löser 

problemet, utan även kan bestå av kombinationer av lösningar. 

Det första steget för att upprätta kravspecifikationen var att samla in och analysera 

data i form av ritningar, kravspecifikationer, instruktioner och annan relevant 

information för att kartlägga de befintliga krav från både Kund A och Munters, 

som tillsammans med det identifierade behoven utgör grunden för upprättandet av 

kravspecifikationen (tabell 4).  

 I och med att det finns ett behov av att minska antalet mantimmar, främst vid 

borrning, gjordes en detaljerad sammanställning med uppskattad årsförbrukning 

av vardera rotormodellen. Sammanställningen (se bilaga 7) visar en variantflora 

av rotorer med en kartläggning av tidsåtgång på det nödvändiga arbetet som 

utföras i de manuella operationerna för vardera varianten. 

Tabell 4 - Kravspecifikation 

Produktkrav  Värde 

 Konstruktion sker enligt ritningar från Kund A.  

 Konstruktion och design får inte korrigeras.  

Produktionsvolym  

 Minst antal tillverkade produkter:  4 st. per skift  

 Leveranskrav nyproduktion   5 dagar 

 Leveranskrav reservdelar: 15 dagar 

Processkrav Montera svep  

 Antal hål & nitar/år (~150 % av dagens kapacitet) 60 000 st. 

Processkrav Montera tätningsband  

 Antal hål & nitar/år (~150 % av dagens kapacitet) 115 000 st.  

Ergonomikrav   

 Arbete som utförs i olämpliga arbetsställningar enligt 

(AFS, 2012) ska åtgärdas.  

 

 Skadligt repetitivt arbete enligt (AFS, 2012) ska 

åtgärdas. 

 

Kapacitet   

 Processen ska utformas för kontinuerlig drift.   

 Eventuell utrustning ska hantera skapandet av hål:  175 000 hål/år. 

 Eventuell utrustning ska hantera nitning: 175 000 nitar/år. 

Önskad kapacitet   

 Processen ska utformas för att undvika lager och 

buffertar internt vid tillverkningen av rotorer.  

 

 Processen ska standardiseras.  

 Öka andelen värdeskapande tid per processteg: Minst 35 % V/T  
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3.2.3.  Funktionsanalys 

Liksom kravspecifikationen är även funktionsanalysen ämnad för att beskriva en 

produkts innehåll. Syftet med funktionsanalysen är att definiera de funktioner som 

lösningen ska uppfylla, utan att i förväg bestämma hur de ska uppfyllas. Detta 

görs genom att upprätta funktionsträd bestående av huvudfunktion, delfunktioner 

och stödfunktioner.  

Enligt problemformuleringen ska arbetet fokusera på utveckling av de 

huvudaktiviteter som medför risker för belastningsskador inom TP, vars 

huvudfunktion är att producera rotorer. Delfunktioner för TP är de 

huvudaktiviteter som har kartlagts under förstudien. Genom att bryta ner detta 

ytterligare en nivå går det att identifiera en huvudfunktion för varje 

huvudaktivitet, och bygga på dessa med delfunktioner och stödfunktioner.  

Nedanstående funktionsanalys (tabell 5) utformades genom att kartlägga 

huvudfunktioner, delfunktioner (DF) och eventuella stödfunktioner (SF) för de 

huvudaktiviteter som utvecklingsarbetet fokuserar på. Funktionsträd upprättades 

även för övriga funktioner som önskas uppfyllas med utvecklingsarbetet. Detta 

användes sedan tillsammans med kravspecifikationen, som grund för 

konceptgenererandet.  

Tabell 5 - Funktionsanalys 

 

Huvudfunktion 1: Att montera svep 

DF1: Placera svep  DF2: Skapa hål i svep DF3: Nita svep 

SF1: Spänna fast svep SF2: Markera hål SF2: Placera nitar 

 

Huvudfunktion 2: Att montera tätningsband 

DF1: Placera band DF2: Skapa hål i band DF3: Nita band 

SF1: Spänna fast svep SF2: Markera hål SF2: Placera nitar 

 

Huvudfunktion 3: Ergonomiska arbetsställningar 

DF1: Eliminera 

repetitivt arbete  

DF2: Upprätta arbetsställningar med möjlighet 

till fria rörelser. 

 

Huvudfunktion 4: Effektivisera och standardisera processen 

DF1: Minska buffertar DF2: Skapa standarder DF3: Reducera väntetid 

 SF2: Skapa ordning SF2: Eliminera slöseri 

 

 

  



   

Sida 40 av 68 

 

  Konceptutveckling  3.3.

Konceptutvecklingsfasen börjar med en inledande benchmarking, sedan upprättas 

koncept för en optimerad och önskvärd TP från start till slut. Med den önskvärda 

processen som grund, genereras idéer för de processteg som kräver utveckling.   

Konceptutvecklingsfasen är dock avgränsad till att generera lösningar för 

huvudfunktion 1, 2 och 3 i första hand, vilket beslutades tillsammans med Bengt 

Erik Gustafsson (Handledare MDH) och Jonas Lindberg (Handledare Munters). 

Huvudfunktion 4: Effektivisera och standardisera processen, kräver utveckling av 

de processteg som medför trånga sektorer i tillverkningen, vilket behandlas i mån 

av tid.  

3.3.1. Benchmarking 

Förutom A-rotorer tillverkas även ProFlute-rotorer och Munters egna rotorer i 

Munters fabrik i Tobo. Initialt i benchmarking studerades tillverkningsstationerna 

för ProFlute- och Munters-rotorer för att identifiera eventuella lösningsmetoder på 

problemen som uppstår vid tillverkningen av A-rotorer. 

Gemensamt för tillverkningen av dessa rotorer är att processerna består av 

betydligt färre steg. Först och främst är rotormaterialet som används vid 

tillverkningen både färdigslipat och lackerat innan byggandet påbörjas, vilket 

eliminerar aktiviteter för lackering och slipning i processen. G/T för en rotor på 

både Munters- och ProFlute-tillverkningen är ca 30 minuter, jämfört med A-

rotorer, där en rotor tar strax under 4 timmar att tillverka. 

Varken Munters eller ProFlute tillverkar rotorer med samma bredd som A-

rotorerna, dessutom monteras inga tätningsband på deras rotorer, vilket leder till 

att antalet hål och nitar reduceras markant. 

Vid tillverkningen av Munters-rotorer observerades rotor 1050 där svepet byggs 

upp av två svephalvor, som borras och nitas fast på ekrarna. Eftersom rotorerna 

inte är lika breda som A-rotorerna nitas svepet fast med endast 4 nitar per eker. 

Noterbart vid denna tillverkning var att överlappen borras och nitas fast direkt in 

på en eker, vilket görs på båda sidor där svepet överlappar. Därefter borras och 

nitas svepet fast på övriga två ekrar. Vid observationen noterades det att 

operatören inte markerade hål före borrning, utan använde en vinkelhake med 

färdigmarkerade avstånd, som operatören höll emot svepet och borrande direkt 

enligt markeringarna på vinkelhaken.  

De nyare ProFlute-rotorerna tillverkas med förborrade ekrar och svep. Både hål på 

svep och hål på ekrar görs ovala för att öka möjligheten att nita direkt utan att 

borra, enligt författarens uppfattning effekten av detta skiljaktig hos operatörerna: 

vissa anser det vara effektivare att nita i förborrade hål medan andra anser att det 

är effektivare att borra och nita, som man gör på de äldre ProFlute-rotorerna.  

I övrigt vid dessa stationer används likadana verktyg för borrning och nitning som 

på tillverkningen av A-rotorer. 
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3.3.2.  Idé- & Konceptgenerering  

En rationaliserad tillverkningsprocess 

För att upprätta koncept på en förbättrad TP har utvecklingsbehoven först 

visualiserats med hjälp av informationsrutor och stjärnor i värde-flödeskartan 

(figur 27). Stjärnor har satts in vid de processrutor som behöver optimeras i 

förhållande till dess C/T medan informationsrutor har satts in vid processer med 

mer komplexa utvecklingsbehov.  

 

   

 

Figur 27 - Värdeflödeskarta med identifierat utvecklingsbehov 

För att optimera C/T på de tre processrutor som tar längst tid krävs närmare 

undersökningar av orsaker som leder till långa C/T samt identifiera krav och 

omkringliggande faktorer som påverkar tillverkningen. Detta examensarbete 

kommer inte att hantera den djupare undersökningen av dessa tre processrutor, 

utan endast ge förslag och idéer som behöver närmare granskning. Denna 

avgränsning görs på grund av tidsramen som arbetet utförs på.  
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Slipa rotorsidor 

Förslag på optimering kan exempelvis vara att anpassa C/T för slipning av 

rotorsidor efter gemensamma C/T av föregående processer: Innan 

slipningsprocessen går produkten igenom 5 processer som tillsammans tar ca 45 

minuter och som är nödvändiga för att bygga upp produkten som ska slipas. I och 

med att slipningen tar ca 90 minuter innebär det att två rotorer hinner byggas upp 

samtidigt som en rotor slipas. Detta leder till ett lager av rotorer framför 

slipningsprocessen.  

En optimal C/T för detta hade varit ca 45 minuter, vilket motsvarar tiden det tar 

för att bygga upp en rotor. Det hade alltså tagit 45 minuter att bygga upp en rotor, 

sedan 45 minuter att slipa den rotorn. Under tiden den rotorn slipas kan operatören 

börja om från början och bygga en ny rotor, som efter 45 minuter är redo att 

slipas. På så sätt undviks lager framför slipningsprocessen.  

Lackering av rotorsidor 

Eftersom rotorerna lackeras externt vid en lackeringsstation, är denna C/T svår att 

åtgärda. Stationen behandlar fler än bara A-rotorer, vilket leder till kö av 

produkter, både A-rotorer och rotormaterial till andra rotorer, som ska lackeras.  

Anmärkningsvärt från benchmarking-fasen är att rotormaterialet till Munters och 

ProFlute-rotorer lackeras innan montering på rotorn, vilket reducerar G/T för 

dessa rotorer att tillverkas. Att A-rotorerna lackeras i processen är en följd av att 

rotorsidorna måste slipas. Om det skulle vara möjligt att eliminera 

slipningsprocessen, skulle även lackering av rotormaterial vara möjligt att utföra 

innan montering, vilket skulle reducera G/T för en produkt att tillverkas markant.  

Limma tätningsband  

Ca. 85 % (30 minuter) av C/T för att limma tätningsband (35 minuter) utgörs av 

väntetid för att limmet ska härda. Resterande 5 minuter består av att montering, 

inmätning, fastspänning och applicering av lim på tätningsbanden. En åtgärd för 

att reducera denna C/T skulle exempelvis kunna vara att byta ut det aktuella 

limmet till ett mer snabbhärdande lim. 

Färdigställning av rotorsidor  

Arbetsställningar vid färdigställning medför risk för belastningar på operatörens 

nacke. Detta är dels en följd av att operatören har huvudet både framåtböjt och 

framskjutet för att observera avvikelser på rotorytan, som sedan slipas och 

justeras. Och dels en följd av arbetställningen som krävs när operatören ska fräsa 

kanten på tätningsbandet.  

En eventuell lösning på detta skulle vara ett lutande lyftbord så att rotorytan 

inteligger horisontellt vid observationer. Ett lyftbord som höjer upp rotorn till 

huvudhöjd samtidigt som rotorytan kan lutas och vinklas mot operatören. 

Implementera 5S 

Det har gjorts försök att implementera 5S i processen, dock utan vidare resultat. 

Detta bör tas upp och återinföras på ett ordentligt sätt, för att upprätta ordning och 

struktur både i och runt om omkring arbetsstationen. 
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Montera svep & Montera tätningsband 

För att skapa konceptlösningar på dessa stationer krävs en närmare analys och 

kartläggning av de befintliga utvecklingsbehoven. Genom att bryta ner 

processerna och lista alla ingående aktiviteter för dessa, har utvecklingsbehoven 

markerats med en stjärna som belyser vad som behöver utvecklas vid varje 

ingeånde aktivitet (figur 28) Denna kartläggning används sedan som grund för 

idégenerering på lösningar som ska uppfylla kraven och tillfredställa behoven för 

ett rationaliseringsarbete av TP.   

 

Figur 28 - Detaljerad kartläggning av utvecklingsbehov 

Gemensamt för stationerna är att de manuella operationerna i bägge stationer 

utgörs av borrning och nitning. Istället för att skapa en lösning per station, 

fokuserar därför idégenereringen på att skapa en lösning per manuell operation, 

d.v.s. en lösning för hålskapande och en lösning för nitning.   
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Idégenerering 

Idégenereringen syftar till att brainstorma idéer på eventuella lösningar, utan att 

nämna hur lösningen utförs eller reflektera kring ifall det är möjligt att utföra eller 

kring kostnadsaspekter.  Först skapades 4 grundlösningar, som sedan användes för 

att generera flera olika idéer som uppnår samma grundlösning. 

1. Stansa/borra hål i förväg. 

1.1 Stansa alla hål på svep 

1.2 Stansa hål för överlapp på svep 

1.3 Borra hål för överlapp på svep 

1.4 Stansa hål på tätningsband 

1.5 Borra hål på tätningsband  

 

2. Datorstyrd borr. 

2.1 Semiautomatisk 2-axlad borr (X = ↔ och Z = ↕ led)  

2.2 Semiautomatisk 2-axlad borr med styrt roterande lyftbord 

2.3 Semiautomatisk 2-axlad borr som roterar runt lyftbord 

2.4 Automatisk robotborr (ABB-robot) 

  

3. Pelarborr. 

3.1 Mekanisk 2-axlad pelarborr (X = ↔ och Z = ↕ led)  

3.2 Mekanisk 2-axlad pelarborr med styrt roterande lyftbordbord 

3.3 Mekanisk 1-axlad pelarborr (X-led = ↔) med styrt roterande lyftbord 

 

4. Lösningar för nitning 

4.1 Datorstyrd nitning (robot). 

4.2 Självmatande nitpistol. 

4.3 Nita fler nitar samtidigt. 
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Konceptgenerering 

Denna fas går mer på djupet av varje idé. Här nedan beskrivs alla koncept om hur 

dessa lösningar skulle fungera och vara utformade. Lösningsförslagen har sedan 

utvärderats genom att lista upp fördelar och nackdelar för vardera idén (Se bilaga). 

1.1 Stansa alla hål på svep 

Genom denna lösning stansas alla hål på svepet innan det rullas. Konceptet syftar 

till att stansa alla hål på engång alternativt en rad åt gången, i den platta plåten. 

Detta sker i samband med materialbearbetning, innan montering.   

1.2 Stansa hål för överlapp  

Lösningen innebär att stansa endast två på plåten i förväg, en rad på vardera ända 

av plåten, som sedan används för att nita ihop överlapp på svepet runt rotorn. 

1.3 Borra hål för överlapp 

Likadant som ovanstående koncept men hålen på överlapp borras istället för att 

stansas, på så vis undviks investeringar för en stans. 

1.4 Stansa hål på tätningsband 

Denna lösning stansar alla hål på tätningsbandet innan det kapas och rullas. Detta 

sker i samband med materialbearbetning, innan montering. 

1.5 Borra hål på tätningsband 

Likadant som ovanstående koncept men hålen på tätningsbanden borras istället för 

att stansas, på så vis undviks investeringar för en stans. 

2.1 Semiautomatisk 2-axlad borr 

En borrmaskin som står på golvet och styrs av operatör via en dator. 2 axlad (X = 

↔ och Z = ↕ led) för rörelse upp och ner längs raderna samt fram och tillbaka för 

att borra hål. 

2.2 Semiautomatisk 2-axlad borr med styrt roterande lyftbord 

Likadant som ovanstående koncept men med ett styrt roterande lyftbord för att 

operatören ska slippa rotera rotorn på egen hand. 

2.3 Semiautomatisk 2-axlad borr som roterar runt lyftbord 

Likadant som koncept 2.1 men med borrmaskinen roterande runt rotorn istället för 

att bordet ska rotera som i koncept 2.2. 

2.4 Automatisk robotborr (ABB-robot) 

Helautomatisk lösning som sköter borrning och roterandet av rotorn utan operatör. 
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3.1 Mekanisk 2-axlad pelarborr 

Likt en klassisk pelarborr, dock med 2 axlar (X = ↔ och Z = ↕ led) för förflyttas 

upp och ner och borra horisontellt i rotorn. Borrning sker manuellt via hävstång 

(som på en vanlig pelarborr). 

3.2 Mekanisk 2-axlad pelarborr med styrt roterande lyftbordbord 

Likadant som ovanstående koncept men med ett styrt roterande lyftbord för att 

operatören ska slippa rotera rotorn på egen hand. 

3.3 Mekanisk 1-axlad pelarborr med styrt roterande lyftbord 

Likadant som ovanstående koncept dock med en mekanisk pelarborr med endast 

en axel (X led= ↔) samt att lyftbordet justeras i höjd för att borra en rad. 

4.1 Datorstyrd nitning 

Likt en 2-axlad borr (Koncept 2.1) men som nitar istället för att borra. Detta skulle 

innebära att en 2-axlad maskin används för borrning, och att samma maskin även 

kan nita. 

4.2 Självmatande nitpistol 

Detta koncept använder sig av en vanlig nitpistol som används idag men med 

självmatning av nitar så att operatören slipper ladda pistolen med en nit åt gången. 

4.3 Nita fler nitar samtidigt 

 Ett koncept som syftar till att nita en hel rad på en gång istället för ett hål åt 

gången. 
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 Utvärdering och konceptutveckling  

Baserat på de fördelar och nackdelar som har listats (Se bilaga 8), genomförs en 

snabb, godtycklig bedömning i samråd med kunnig personal inom relevanta 

områden, för att avskilja möjliga lösningsalternativ. Efter analysering, 

sammansättning och utveckling, poängsätts dessa i syfte att välja det högst 

rankade förslaget som slutligt koncept. Vid denna första gallring beaktas de 

konceptförslag som anses realistiska att utveckla inom ramen för arbetet samt en 

uppskattad utvecklingskostnad. 

Ja/nej Koncept     Kommentar 

1.1 Stansa alla hål på svep   Dyr och  

     svårmonterad  

1.2 Stansa hål för överlapp på svep 

1.3 Borra hål för överlapp på svep 

1.4 Stansa hål på tätningsband   Ej möjlig 

1.5 Borra hål på tätningsband    Ej möjlig 

2.1 Semiautomatisk 2-axlad borr (X = ↔ och Z = ↕ led)  

2.2 Semiautomatisk 2-axlad borr + roterande bord   

2.3 Roterande semiautomatisk 2-axlad borr  Begränsad 

     rörelsefrihet 

2.4 Automatisk robotborr (ABB-robot)  Dyr och  

     komplicerad 

3.1 Mekanisk 2-axlad pelarborr (X = ↔ och Z = ↕ led) 

3.2 Mekanisk 2-axlad pelarborr + roterande bord  Dyrare 

3.3 Mekanisk 1-axlad pelarborr (X-led = ↔) + Lång C/T

 roterande lyftbord

4.1 Datorstyrd nitning (robot)   Dyr och 

     komplicerad  

4.2 Självmatande nitpistol 

4.3 Nita fler nitar samtidigt   Ej möjligt 

Av de 15 koncept som presenterats har 7 valts ut som möjliga lösningsalternativ. 

Dessa kommer att kombineras ihop och analyseras djupare för att skapa 

utvecklade konceptlösningar med tillhörande skisser och tekniska detaljer.  
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Koncept 1.2 och 1.3 slås ihop för att undersöka hur det kan utföras rent tekniskt 

samt för att genomföra kostnadsjämförelser för att utesluta den sämre och dyrare 

lösningen. Det är även viktigt att analysera hur denna lösning påverkar toleranser 

på produkten och hur monteringsprocessen påverkas. Detta är de enda två koncept 

från idé 1 och kan därför kombineras ihop till koncept 1.  

Koncept 2.1 och 2.2 baseras på samma 2-axlade semiautomatiska borrmaskin. 

Skillnaden är att koncept 2.2 även består av ett semiautomatiskt roterande lyftbord 

för att undvika manuell rotation av rotorn. Den tekniska lösningen på maskinen 

undersöks gemensamt för bägge lösningar. Valet av att ta med ett styrt roterande 

bord eller ej grundas på utvecklingskostnaden. Utvecklingen av dessa koncept 

kombineras ihop till koncept 2. 

Från idé 3 är det endast koncept 3.1 som kommer att utvecklas vidare. Detta 

koncept ska uppfylla samma funktion som koncept 2, dessa utvecklade koncept 

kommer därför att jämföras mot varandra.  

För idé 4.2 – det tekniska utförandet av en självmatande nitpistol bör undersökas 

för att klargöra ifall en sådan lösning är möjlig. Om detta är möjligt bör även en 

sådan lösning redan vara utvecklad och tillgänglig på marknaden.  
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Koncept 1 

Konceptet om att borra eller stansa hål på svepets överlapp innan montering 

diskuterades med Jimmy Öhman som jobbar på produktionsteknik på Munters och 

hanterar plåttillverkning. Lösningsidén har diskuterats på produktionsteknik i 

tidigare skede, dock utan att resultera i realisering.  

 

Idén om att stansa hålen är den 

effektivaste och billigaste lösningen 

av dessa två koncept, då en stans 

redan finns till förfogande på 

Munters. Däremot skulle montering 

försvåras, om inte omöjliggöras, om 

hål skapas på svepets båda ändar 

enligt skiss i figur 29, för att sedan 

montera svepet så att hålen på 

överlappen hamnar koncentriskt.  

 

 

Att stansa hål på svepets ena ände 

enligt skiss i figur 30 skulle däremot 

underlätta för montörerna att montera 

svepet. Dels skapas en rät linje av hål 

med jämna mellanrum mellan hålen. 

Dels underlättar det för att borra det 

genomgående hålet då borren leds 

genom det stansade hålet. En sådan 

implementering skulle inte kräva 

någon större förändring på svepets 

TP.   

 

 

  

Figur 29 - Skiss 1 på koncept 1 

Figur 30 - Skiss 2 på koncept 1 
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Koncept 2 

En semiautomatiskt styrd borrmaskin som programeras i förväg med ett program 

för vardera rotormodell. Skissen i figur 31 visar ett exempel på hur en sådan 

maskin kan vara utformad. Programmet talar om hur många hål som ska skapas, 

diametern på rotorn som hålen ska skapas på, djupet för ett hål samt avståndet 

mellan hål. Denna maskin är tänkt att röra sig i två led: x-led för att styras in i 

rotorn och borra hål samt i z-led för att styras upp och ned längs rotorn för att 

skapa hål för en hel rad. Maskinen behöver skötas av en operatör och bör ej köras 

helt automatiskt. Operatören ser även till att rotorn roteras för att borra hål vid alla 

ekrar. Eftersom att ekrarna kan luta något mer eller mindre än 90 grader sett från 

ovan, bör rotation inte vara programerad, utan styras av operatör efter att varje rad 

har borrats. Om rotationen styrs av dator eller maunellt beror på delvis på 

investeringen för ett styrt roterande lyftbord.  

 

Figur 31 - Skiss på koncept 2 
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Koncept 3 

En manuellt styrd borrmaskin med rörelse i två led: x-led för att styras in i rotorn 

och borra hål samt i z-led för att styras upp och ned längs rotorn för att skapa hål 

för en hel rad. Skissen i figur 32 visar ett exempel på hur denna styrning skulle 

kunna skötas. Rörelse i x-led styrs med en hävstång likt den på en vanlig 

pelarborrmaskin. Genom att vrida på hävstången styrs borren in i rotorn för att 

skapa ett hål. En vev justerar höjden i z-led för borren, likt en veven på en svarv. 

Detta är endast ett exempel på hur styrningen kan skötas. Denna lösning kräver en 

operatör som utför de stytande processerna. Rotation av rotor kan ske antingen 

manuellt eller styrt, delvis beroende på investeringen för ett styrt roterande 

lyftbord.  

 

Figur 32 - Skiss på koncept 3 
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Koncept 4 

Genom att söka efter olika lösningar för popnitning hittades bland annat den 

självmatande popnitpistolen AutoFast (figur 33) och nitmatningssystemet Rivet 

Presenter (figur 34).  

 

Figur 33 - AutoFast, självmatande nitpistol (Hanson Rivet & Supply, 2013) 

AutoFast matar nitar via ett långt band med nitar monterade på bandet. Bandet 

förs förbi nosen på pistolen som drar åt sig niten från bandet, och nitpistolen är 

laddad, färdig för att nitas. AutoFast nitar 1 nit per sekund med kapacitet för upp 

till 5000 nitar (Hanson Rivet & Supply, 2013).  

 

Figur 34 - Rivet Presenter, nitmatande "skål" (STANLEY, 2015) 

Rivet Presenter är en alternativ lösning för självmatande nitpistol, denna lösning 

är dock inte lika effektiv då lösningen erbjuder en nitpistol som manövreras med 

en hand och håller en hand fri. Denna lösning tas med endast för att visa att det 

finns andra lösningar, men uppfyller inte detta koncept fullt ut.   
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Konceptutvärdering  

Pughs matris användes vid den slutliga konceptutvärderingen (tabell 6). Denna 

metod används för att utvärdera koncept 2 och koncept 3, bägge koncepten med 

syfte att skapa hål på svep, ekrar och tätningsband. I matrisens ena sida listas 

kundbehov och krav. Dessa kriterier poängsätts med antingen 0, 1 eller 2 poäng 

per kriterie.  

 0 poäng motsvarar kriterier som uppfylls sämre eller lika bra som på den 

nuvarande lösningen med manuellt borrande.  

 1 poäng visar att konceptet uppfyller kriteriet bättre än nuvarande lösning.  

 2 poäng ges när konceptet uppfyller kriteriet bättre än både den nuvarande 

lösningen och konceptet som det jämförs med. 

Tabell 6 - Konceptutvärdering 

                                                Koncept: 

Kriterier:  

Koncept 2 Koncept 3 

Upprätta ergonomiska arbetsställningar  2 1 

Reducera manuellt arbete 2 1 

Eliminera repetitivt arbete 1 1 

Reducera icke-värdeskapande arbete 2 1 

Effektivisera process 2 0 

Standardisera process 1 1 

Reducera cykeltid för borrning  1 0 

Summa poäng: 11 5 

Matrisen visar att koncept 2 - den semiautomatiskt styrda borrmaskinen uppfyller 

kriterierna bättre än koncept 3, och är därför det koncept som bör implementeras.  
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4. RESULTAT 

Fallstudien syftade till att tillämpa PU-metoder i ett utvecklingsarbete med målet 

att ta fram beslutsunderlag för ett rationaliseringsarbete i ett produktionssystem. 

Baserat på det fakta som tagits fram, upprättades sedan ett konceptförslag för 

utveckling av TP.  

 Beslutsunderlag för fortsatt rationaliseringsarbete  4.1.

Förstudien resulterade i ett beslutsunderlag huvudsakligen bestående av en VFA 

(bilaga 5 & 6) och en variantflora (bilaga 7) som beskriver TP genom en 

kartläggning av ingående processer, tidsåtgång per process, samt en bedömning av 

belastningsergonomin i processerna.  Värdeflödeskartan (figur 35) belyser de 

processteg som bedöms vara olämpliga samt de processteg som bör undersökas 

närmare, med avseende på belastnings-ergonomi. En variantflora upprättades med 

en uppskattad årsprognos över tillverkningsvolymer för vardera rotormodellen. 

Variantfloran användes även för kartläggning av ingående arbetsmoment per rotor 

för de processer som anses olämpliga enligt bedömningen av 

belastningsergonomin.   

 

Figur 35 - Värdeflödeskarta 

Värdeflödeskartan visar att arbetsställningarna i 4 av 11 processer bedöms vara 

olämpliga, vilket medför en risk för belastningsskador i de utsatta rörelseorganen. 

Dessa processers förhållanden bör åtgärdas omgående. Kartan visar även 3 trånga 

sektorer där det skapas lager av produkter i arbete före eller under processens 

gång. Av dessa trånga sektorer är det processen för slipandet av rotorsidor som 

agerar flaskhals, och utgör nästan 40 % av G/T för tillverkningen av en rotor.    

I variantfloran kartlades 22 olika varianter av A-rotorer (Se bilaga 7) med den 

uppskattade årsförbrukningen för år 2015. Vid kartläggning av arbetsmomenten i 

Alla kartlagda tider för processens ingående 

aktiviteter är konfidentiella 

Konfidentiellt 
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de olämpliga processerna var det själva borraningsprocessen i som identifierades 

som det olämpliga. Antalet hål som borras både på svepet och på tätningsbandet 

kartlades i variantfloran. Detta resulterade i en kartläggning av 117 500 hål per år 

som borras med en manuell borrmaskin, i vartdera hålet ska det sedan nitas. Totalt 

går det åt ca 240 timmar för manuell borrning och 120 timmar åt manuell nitning. 

Kartläggningen har gjorts utan definierade tidsavvikelser för tillverknings-

processen vid olika rotorer.    

  Konceptförslag - en rationaliserad tillverkningsprocess  4.2.

Med den genomföra förstudien som bas, fortsatte arbetet främst med att utveckla 

koncept för de huvudaktiviteter i processen som medför höga risker för besvär i 

rörelseorganen.  Arbetet granskade även de trånga sektorer som identifierats, för 

att upprätta förslag på en mer ergonomisk och effektiv TP.  

 

Figur 36 - En framtida värdeflödeskarta 

Konceptförslaget (figur 36) på den rationaliserade TP har sammanfattats i en 

framtida värdeflödeskarta (bilaga 9). Här föreslås nya C/T för en del av 

processerna.  

Genom att implementera nya lösningsmetoder för borrning och nitning ska C/T 

för montering av svep och montering av tätningsband reduceras. Dessa lösningar 

medför även acceptabla arbetsställningar för borrning och nitning och reducerar 

därmed risken för belastningsskador.  

För att utveckling och implementering av de nya lösningsmetoderna ska vara 

lönsamma måste G/T för TP reduceras, då lösningsmetoderna endast ersätter ca 

360 timmars manuellt arbete per år. Genom att reducera G/T reduceras även 

kostnaden för tillverkningen samtidigt som produktiviteten ökar, vilket är en del 

av de faktorer som sätter gränsen för hur mycket som kan investeras i en ny TP.  

Alla kartlagda tider för processens ingående 

aktiviteter är konfidentiella 
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Den framtida värdeflödeskartan representerar ett önskvärt koncept som endast 

föreslår C/T baserat på idéer från idégenereringsfasen, dessa är inte grundade på 

tekniska lösningar. Konceptet syftar till att uppnå dessa C/T dels genom att 

implementera 5S på hela tillverkningslinan och dels genom att undersöka och 

optimera processens trånga sektorer: slipa rotorsidor, lackera rotorsidor och limma 

tätningsband.  

Genom att ersätta manuella operationerna 

för borrning med en semiautomatiskt 2-

axlad borrmaskin (figur 37) och ersätta 

den befintliga nitpistolen med en 

självmatande nitpistol (figur 38) ökar 

efektiviteten på till-verkningen samtidigt 

som antalet monotona och statiska 

operationer i processen reduceras. Dessa 

implementeringar medför även acceptabla 

arbetsställningar i de huvudaktiviteter som 

tidigare orsakat höga risker för skador i 

rörelseorganen.  

 

 

 

Figur 38 - Självmatande nitpistol 

 

 

  

Figur 37 - Skiss på slutkoncept för borrning 
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  Slutresultat fallstudie 4.3.

Här nedan presenteras resultatet av utvecklingsarbetet i en tabell innehållandes de 

huvudaktiviteter som har åtgärdats under arbetets gång. Tabellen visar de 

ergonomiska förhållandena för vardera huvudaktiviteten i nutid (före) och hur det 

skulle kunna se ut ifall de föreslagna koncepten implementeras (efter).   

Tabell 7- Resultatsammanfattning 

Huvudaktivitet Belastningsergonomi 

FÖRE 

Belastningsergonomi 

EFTER 

Reducerad 

cykeltid  

Montera svep 

 

OLÄMPLIGT ACCEPTABELT ~ 20 % 

Slipa 

rotorsidor 

ACCEPTABELT ACCEPTABELT ~ 50 % 

Lackering 

rotorsidor 

ACCEPTABELT ACCEPTABELT ~ 30 % 

Limma 

tätningsband 

OK OK ~ 80 % 

Montera 

tätningsband 

OLÄMPLIGT ACCEPTABELT ~ 20 % 

Färdigställa  

B-sida 

OLÄMPLIGT ACCEPTABELT 0 % 

Färdigställa  

A-sida 

OLÄMPLIGT ACCEPTABELT 0 % 

Genom implementerandet av nya verktyg och åtgärdandet av processens trånga 

sektorer enligt rekommendationer, upprättas en tillverkningsprocess helt och 

hållet utan ergonomiskt olämpliga processer, dessutom är det möjligt att reducera 

genomloppstiden för TP med ca 40 %. 
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5. ANALYS 

Under detta avsnitt redogörs analyser av examensarbetet. Avsnittet innefattar dels 

en analys av fallstudien med dess utfall och resultat samt en analys av arbetet i 

helhet, där bland annat de inledande frågeställningarna besvaras.  

  Analys av fallstudie  5.1.

Detta avsnitt kommer analysera och diskutera fallstudiens metod, dess syfte, mål 

och resultat samt det slutgiltiga konceptförslaget.  

5.1.1.  Produktutvecklingsprocessen   

Fallstudiemetoden i detta arbete har följt en egenkomponerad produkt-

utvecklingsprocess där majoriteten av verktygen och metoderna är hämtade från 

Product Design and Development (Ulrich & Eppinger, 2012), Design i fokus 

(Österlin, 2003) och The Mechanical Design Process (Ullman, 2010).  I och med 

att fallstudien syftar till att granska och utveckla en TP, var det även nödvändigt 

att tillämpa två metoder som sedvanligt inte associeras med PU-processen: 

processkartläggning och VFA. Denna tillämpning var nödvändig för att 

genomföra en grundlig och korrekt förstudie samtidigt som det ökade förståelsen 

för problematiken och gav insyn och kunskap om processen.  

I produktdefinitionsfasen genomfördes två metoder som, till skillnad från 

metoderna i förstudiefasen, är karaktäristiska för en PU-process: kravspecifikation 

och funktionsanalys. Dessa metoder är avsedda för att definiera krav och 

funktioner som en enskild produkt ska uppfylla. Detta kan bli tvetydigt i en 

processutveckling eftersom TPen kan ses som en enskild process, men är även en 

TP som består av flera ingående processer. Exempelvis har TP som 

huvudfunktion att producera rotorer, medan den ingående processen Slipa 

rotorsidor inom tillverkningen har en egen huvudfunktion med syfte att bearbeta 

rotorsidorna för att ge en fin jämn yta i rätt höjd.  

I detta arbete har både kravspecifikationen och funktionsanalysen försökt hantera 

hela TP som en produkt. Specifika processkrav för utvalda processer har 

definierats som underkategorier i kravspecifikationen medan funktionsanalysen 

definierar en huvudfunktion för hela TP, med utvalda processers funktioner som 

en del av hela tillverkningens funktionsanalys. Utförandemetoden av denna fas 

har medfört en risk för att krav och funktioner för enskilda processer inom 

tillverkningen kan ha förbisetts. 

Konceptutvecklingen har endast lämnat förslag på möjliga idéer inom de 

identifierade förbättringsområden som tidigare faser har kartlagt. Vid denna fas 

var det tydligt avgränsat om vilka processer som kräver förbättring, och har därför 

kunnat fokusera på de utvalda processerna som enskilda produkter istället för att 

hantera hela TP som en produkt.      
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5.1.2.  Utvärdering av fallstudiens syfte & mål  

Syftet med uppdraget var att ta fram ett beslutsunderlag innehållande:  

• Processbeskrivning av de olika tillverkningsstegen.  

• Variantflora med volymer. 

• Kartläggning av arbetsinnehåll och tidsåtgång. 

• Undersökning av processrisker, slitage på utrustning/styrsystem samt 

ergonomi.  

En övervägande del av beslutsunderlagets data är framtaget under förstudien. 

Genom processkartläggningen har en detaljerad processbeskrivning visualiserats i 

ett flödesschema som visar varje ingående aktivitet i kronologisk ordning. 

Aktiviteterna identifierades genom observationer och ostrukturerade intervjuer, 

och definierades i formen ”Att + verb + substantiv”. Denna kartläggning har varit 

grundläggande för arbetet och har skapat förutsättningar för alla involverade att 

bilda en gemensam uppfattning av processen och dess flöde.  

En variantflora med uppskattad årsvolym för år 2015 upprättades med hjälp av 

Jonnie Tulosson, order och produktionsplanerare på Munters. Denna flora med 

dess volymer användes för kartläggning av arbetsinnehåll i processerna för 

hålskapandet och nitning, som ansågs ha störst behov av utveckling. I 

kartläggningen beräknades även tidsåtgång för dessa processer, där 

arbetsinnehållet delades upp för borrning och för nitning. De kartlagda tiderna är 

baserade på antalet hål per rotor, som multiplicerats med en genomsnittstid för 

borrning av ett hål och nitning av ett hål, framtaget från tillverkningen av Rotor 

MD1000 IMS.  Dessa tider kan endast anses som riktlinjer för ett ungefärligt 

värde, då genomsnittstiden för att skapa ett hål och nita ett hål kan variera 

beroende på operatör, material, toleranser, verktyg och andra förutsättningar. 

Dock har ingen felmarginalsfaktor definierats då det saknas underlag för att 

bestämma detta.   

Undersökningen av processrisker fokuserades främst på ergonomi, där 

arbetsställningar och belastningsergonomi bedömdes. En väsentlig del av 

bakgrunden för uppdraget var en misstanke om att en del manuella operationer 

utfördes med oergonomiska metoder, varpå en förstudie om detta söktes. Genom 

undersökningen var det möjligt att konstatera att denna misstanke stämde, baserat 

på de bedömningsmallar som upprättats av arbetsmiljöverket.  Denna 

undersökning utgör även grunden i problemformuleringen för det fortsatta 

utvecklingsarbetet som, med hänsyn till ergonomi, har fokuserat på att generera 

ett konceptförslag på en effektivare TP.  
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Målet med uppdraget var att upprätta ett konceptförslag med fokus på: 

• Reducerade mantimmar för manuella operationer. 

• Implementera en mer ergonomisk process.  

• Eliminera monotona och statiska moment.  

• Ökad produktivitet. 

För att tydliggöra målsättningen med uppdraget har det delats upp i 4 punkter. Det 

framtagna konceptförslaget är tänkt att uppfylla de ovanstående målen med en 

samspelande lösning då de 4 punkterna bör interagera med varandra för en 

optimal lösning.  

Genom att ersätta den manuella borrningen som sker i den befintliga processen 

med en semiautomatiskt styrd borrmaskin, reduceras antalet mantimmar för 

manuella operationer. Däremot reduceras inte det totala antalet mantimmar då 

borrmaskinen är tänkt att styras av en operatör. Borrmaskinen tillsammans med 

införandet av en självmatande nitpistol har som syfte att eliminera monotona och 

statiska moment i processen. Nitandet blir dock fortfarande monotont, men inte 

till samma utsträckning som i den befintliga processen. Detta, tillsammans med 

vinklingsbara bord vid färdigställandet, gör det möjligt för att implementera en 

ergonomisk process från processens start till slut.  

För att dessa investeringar ska vara lönsamma är det nödvändigt att öka 

effektivitet och produktion. Detta har lämnats som förslag om att reducera G/T 

genom att optimera och effektivisera C/T på de processer som agerar trånga 

sektorer.  

5.1.3.  Resultat & Konceptförslag 

Uppdraget på Munters har resulterat i en djup förstudie som tydligt identifierar 

och beskriver brister och problematik inom TP för A-rotorer. Genom tillämpning 

av kvalitetssäkra metoder har en noggrant detaljerad processbeskrivning 

upprättats, som stöder data i VFA och medför en ökad träffsäkerhet på de 

identifierade utvecklingsbehoven. Ur ett ergonomiskt perspektiv finns ett stort 

behov av att åtgärda de befintliga förhållandena i delar av TP. Däremot är 

tidsåtgången för de aktiviteter som medför högst risk för belastningsskador i 

rörelseorganen endast ca 360 mantimmar per år, vilket inte är tillräckligt som 

grund för att införa ett rationaliseringsarbete. Som en följd av detta har 

konceptutvecklingen även fokuserat på att reducera processens G/T, för att det 

framtagna beslutsunderlaget ska ge ytterligare skäl till fortsatt utvecklingsarbete.   

Konceptförslaget som har genererats ur detta arbete är endast övergripande idéer 

som kräver vidare undersökning och detaljutveckling. För att tydliggöra detta har 

koncepten endast presenterats som handgjorda skisser. För att skapa detaljerade 

skisser och 3D-modeller av den föreslagna borrmaskinen behövs mer underlag om 

maskinens funktioner och utformning.   
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  Svar på frågeställningar 5.2.

1. Vilka metoder tillämpas generellt vid utveckling av 

produktionssystem? 

Enligt de genomförda studierna bör DMAIC-modellen tillämpas vid ett 

utvecklingsarbete likt arbetet med denna TP. DMAIC-modellen består av 5 steg, 

vardera innehållandes av konkreta metoder med tydliga riktlinjer om vad som ska 

göras och uppfyllas. Modellens olika steg föreslår flertalet olika verktyg, dessa 

kan komponeras ihop till en komplett utvecklingsprocess som anpassas för 

utveckling av en TP.  

För att tydliggöra DMAIC-modellen och underlätta jämförelser upprättas ett 

exempel på hur denna utvecklingsprocess skulle kunnat se ut. Detta exempel är 

grundat på data från den teoretiska referensramen. För att tillämpa denna process 

bör ytterligare studier göras för att säkerställa metodiken och dess verktyg.  

 

Figur 39 - Exempel på en utvecklingsprocess med DMAIC 

Vid tillämpning av en sådan process bör LEAN-filosofier tillämpas så att TP 

utvecklas med syftet om att uppnå ett balanserat och avbrottfritt flöde, genom ökat 

värdeskapande och maximal flödeseffektivitet, som producerar varken mer eller 

mindre än det som kunden vill ha just nu.  

  

D 
Definiera 

• Övergripande processbeskrivning (SIPOC) 
• Flödesschema 
• Projektplan  

M 
Mäta 

• Fastställ informationsbehov och kartläggningsområde  
• Definiera och analysera krav och specifikationer 
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A 
Analysera 

• Processkartläggning 
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• SWOT analys 

I 
Förbättra 

• Brainstorming 
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• Fem S 
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• PDCA-modell 
• Gantt-schema 
• Activity Network Diagram 
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2. Vad är de största skillnaderna mellan PU-metoder och generella 

metoder för denna typ av utveckling? 

 

  

Genom att studera båda processerna (figur 42 & 43) och jämföra utfallet från 

utvecklingsarbetet mot teorin för DMAIC går det att identifiera en del skillnader. 

En stor skillnad i tillämpningen är att VFA används i förstudiefasen för att 

definiera och analysera TP. Enligt DMAIC-modellen (figur 43) bör en VFA 

användas vid förbättringsfasen.  En annan stor skillnad är att den tillämpade PU-

processen saknar verktyg och metoder för att styra och bevara förbättringar i den 

utvecklade produktionsprocessen.   

Vid en jämförelse av processerna kan olika fasers samband identifieras:  

Den tillämpade förstudiefasen motsvarar i stort sett de 3 första stegen i DMAIC: 

Definiera, Mäta och Analysera. Mätningarna i DMAIC är dock inte lika markant 

bland PU-metoder, utan har brutits ner och inkluderats i både förstudien vid VFA 

och i produktdefinitionsfasen.  

Produktdefinitionsfasen motsvaras huvudsakligen av mätningssteget som 

definierar och analyserar krav och specifikationer. Utöver det saknas tydliga 

riktlinjer för funktionsanalys och kundbehov i DMAIC. 

Slutligen verkar den tillämpade utvecklingsfasen fokusera på att generera koncept 

och idéer med syfte att skapa tekniska lösningar som berättar hur processen 

förbättras, medan förbättringssteget i DMAIC syftar till att utveckla genom bl.a. 

VFA och nätverksdiagram, som fokuserar mer på teoretiska lösningar om vad som 

ska förbättras.     

  

Figur 40 - Produktutvecklingsprocessen Figur 41 - Utvecklingsprocessen enligt DMAIC 
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3. Vilka utmaningar uppstår vid tillämpning av PU-metoder i ett detta 

område? 

Den största utmaningen i sig har varit att hantera hela TP som en enskild produkt. 

Mer specifikt har utmaningarna i störst utsträckning uppstått i samband med 

produktdefinitionsfasen där kravspecifikation och funktionsanalys skulle 

upprättas. Problematiken med detta var att upprätta en kravspecifikation och en 

funktionsanalys för TP som helhet. Vid utfarandet av denna fas var 

problemformuleringen upprättad och kundbehoven identifierade, således var det 

möjligt att, redan i denna fas, designera vilka ingående processer som behövde 

utvecklas. Här hade det möjligtvis varit mer betydelsefullt att upprätta 

kravspecifikationer och funktionsanalyser för varje ingående process var för sig, 

istället för att skapa en gemensam specifikation och funktionsanalys för TP som 

helhet. Detta gjordes inte i denna fallstudie, dels för att metodiken utgick från att 

hantera TP som en produkt och dels på grund av tidsbegränsningar för arbetet, då 

arbetet hade blivit för omfattande för att hantera inom den begränsade tidsramen.  

Denna utmaning uppstod även vid PU-fasen, men inte till samma utsträckning. 

Idé- och konceptgenereringen borde ha utförts för vardera utvecklingsområde och 

för varje ingående process med utvecklingsbehov. Detta hade dock lett till att 

arbetet skulle hantera flera produktutvecklingar parallellt med varandra, vilken 

inte är hanterbart inom den begränsade tidsramen och ligger även utanför 

examensarbetets direktiv.    
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6. SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER 

  Slutsatser  6.1.

Examensarbetet har undersökt utfallet av att tillämpa PU-metoder vid ett nytt 

utvecklingsområde genom en fallstudie vid Munters Europe AB. Undersökningen 

har gjorts genom en fallstudie där PU-metoder har tillämpats vid ett uppdrag om 

att undersöka och utveckla en TP. Syftet med uppdraget är att ta fram ett 

beslutsunderlag för ett rationaliseringsarbete samt att utveckla ett konceptförslag 

baserat på det framtagna beslutsunderlaget.   

Det framtagna beslutsunderlaget visar att det finns behov för förbättringar med 

avseende på ergonomi inom TPs olika aktiviteter. Detta gäller huvudsakligen i 

processerna för montering av svep och montering av tätningsband, men även vid 

färdigställning av rotorsidor. Vidare i arbetet kartlades antalet mantimmar för 

dessa oergonomiska processer, som en grund för utvecklingsbehovet ur den 

ekonomiska aspekten. Här visade det sig att endast ca 360 mantimmar per år går 

åt till de oergonomiska processerna, varav ca 240 timmar används för att borra hål 

och 120 timmar används för att nita. Med detta som bas fortsatte arbetet med att 

etablera ett konceptförslag på en förbättrad TP.  

Det slutgiltiga konceptet föreslår investeringar för en semiautomatisk 2-axlad 

borrmaskin som ersätter den manuella borrning som sker i nuvarande process och 

en självmatande nitpistol som reducerar C/T för de processer som består av 

nitning. För att investeringarna ska vara lönsamma föreslås även optimering och 

utveckling av de tre ingående processer som identifierats som tillverkningens 

trånga sektorer.  

Med detta som resultat anser författaren att en tillämpning av PU-metoder vid 

utveckling av denna typ av TP är möjlig och ger kvalitetssäkra resultat, även om 

processen i sig inte är den mest effektiva för ett sådant utvecklingsarbete.  

  



   

Sida 65 av 68 

 

  Rekommendationer  6.2.

Baserat på resultatet från den genomförda fallstudien finns en del 

rekommendationer för ett fortsatt rationaliseringsarbete i TP. Det primära 

utvecklingsarbetet för att uppfylla de identifierade kundbehoven bör reducera 

risker för besvär i rörelseorganen samt minska antalet mantimmar för manuella 

operationer. För att uppnå detta föreslås investeringar i en ny semi-automatisk 

borrmaskin. Vid ett fortsatt rationaliseringsarbete rekommenderas det att 

genomföra en benchmarking för en sådan maskin för att identifiera eventuella 

befintliga lösningar. För en optimal lösning bör denna maskin utvecklas specifikt 

för denna TP, således rekommenderas ett PU-projekt enbart med fokus på att 

uppfylla de krav och funktioner som är nödvändiga i denna tillämpning. 

Förslagsvis kan detta annonseras ut som ett nytt examensarbete.  

De sekundära kundbehoven syftar till att åtgärda trånga sektorer samt effektivisera 

och standardisera TP. Detta är nödvändiga åtgärder för att öka produktiviteten och 

därigenom även göra investeringen på en ny borrmaskin lönsam. Genom ett 

utvecklingsprojekt på en ny maskin kan utvecklingskostnader beräknas. Här 

rekommenderas det att upprätta nya krav på en ny G/T för TP baserat på 

utvecklingskostnader och investeringar som är nödvändiga för införandet av en ny 

maskin. Genom att uppskatta en kostnad för nya maskinen, är det även möjligt att 

beräkna hur mycket produktiviteten behöver ökas för att investeringen ska bli 

lönsam. Dessa faktorer utgör basen för den nya G/T, varpå de trånga sektorerna 

primärt bör åtgärdas för att uppnå den nya G/T. Genom att undersöka detta bör 

nya krav på C/T för de trånga sektorerna upprättas. Med det som ingångsdata och 

baserat på de framtagna kraven, bör det vara möjligt att upprätta nya 

utvecklingsprojekt och kravspecifikationer för bl.a. fräsen som används i 

processen Slipa rotorsidor.   

Om det beslutas att inte fortsätta med något omfattande rationaliseringsarbete i 

den befintliga TP, rekommenderas åtminstone implementering av 5S. Detta är 

något som ökar V/T genom hela TP och minskar antalet variationer i utförandet. 

5S bör upprättas av extern person för att göra en markant förändring. Enligt 

operatörerna har det gjorts försök till att implementera 5S, utan vidare resultat. 

Om detta görs genom ett projekt med direkt verkan bör ordning och reda uppstå.  

Nya frågeställningar som är relevanta vid fortsatt rationaliseringsarbete: 

 Hur ska en effektiv borrmaskin anpassad för denna TP designas & vad blir 

priset för detta? 

 Vad är kapaciteten för den nuvarande maskinen som används för att slipa 

rotorsidor? Utnyttjas maxkapaciteten? Hur kan C/T för denna process 

optimeras?  

 Är det möjligt att upprätta något ”kösystem” eller prioriteringsordning 

som reducerar väntetiden vid lackering av rotor?  

 Är det nödvändigt att använda det specifika limmet som används för att 

limma tätningsbanden? Finns det något snabbhärdande lim som uppfyller 

samma krav?  
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Bilaga 1 - Munters sorptionsavfuktare  

Munters avfuktningssystem är utformade för att kontrollera luftfuktigheten i 

kommersiella byggnader och industriella processer genom att ta bort fukten ur 

luften. Systemen används i mer än 20 industrier, i hundratals applikationer. 

Grunden för dessa avfuktare är ett 

patenterat sorptionshjul (figur 1), 

uppbyggt av korrugerat material. Hjulet 

är uppdelat i två sektorer. Inkommande 

processluft passerar genom spåren i den 

större sektorn och kommer i kontakt 

med torkmedlet, som absorberar fukten 

i luften. Luften fortsätter igenom hjulet 

som en reglerad torrluft som ger ett 

anpassat klimat.  

Det fuktfyllda hjulet roterar långsamt in på den mindre sektorn där en uppvärmd 

luftström värmer upp torkmedlet så att den absorberade fukten avlägsnar sig från 

materialet och åker ut ur hjulet som fuktig luft. (Munters, 2015) 

  

Figur 1 – Munters sorptionshjul 
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Bilaga 2 – Processkartläggning 

 

Figur 2 – Processkartläggning, del 1 av 4 
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Figur 2 – Processkartläggning, del 2 av 4 
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Figur3 – Processkartläggning, del 3 av 4 



   

Sida 4 av 4 

 

 

Figur 4 – Processkartläggning, del 4 av 4
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Bilaga 3 – Fotodokumentation av arbetsplatsen  

 

 

 

  

Här visas ett försök till implementering av 

5S. Detta gjordes genom att markera 

områden på golvet med gul tejp och sedan 

skriva vad som ska vara inom detta 

område. Även vissa hyllor var markerade 

med gula tejpbitar, dock otydligt.  

Figur 1 – 5S implementering, popnitar Figur 2 – 5S implementering, rotoraxlar 

Figur 3 – 5S implementering,  

maskeringspapper 

Figur 4 – 5S implementering, arbetsbordshylla 
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På arbetsborden och andra plana ytor ligger verktyg och material framme på 

ospecificerade ytor. 

 

 

 

 

Figur 5 – 5S implementering, arbetsbord 1 

Figur 6 – 5S implementering, arbetsbord 2 
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Figur 7 – 5S implementering, osorterade verktyg 1 

Figur 8 – 5S implementering, osorterade verktyg 2 
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På väggarna finns verktyg och spännband upphängda, majoriteten utan 

markeringar om vad som ska vara vart. 

 

 

 

Figur 9 – 5S implementering, omarkerat stativ för rotoraxlar 

Figur 10 – 5S implementering, omarkerad verktygstavla 
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  Figur 12 – 5S implementering, arbetsbordshylla 

Figur 11 – 5S implementering, tätningsband 
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Vid borden finns hyllor med lådor innehållandes verktyg, nitar, skruvar och annan 

utrustning. Det finns även ett skåp med verktyg.

 

 

 

 Figur 14 – 5S implementering, osorterade verktyg i lådor 

Figur 13 – 5S implementering, arbetsbordshylla 
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Figur 15 – 5S implementering, verktygsskåp  
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Bilaga 4 – Lathund A-rotorer  

   

 

Tabell 1 – Lathund för rotorer 
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Bilaga 5 – Värdeflödeskarta 

Figur 1 – Värdeflödeskarta 

Konfidentiell data 

 

 

Kund A 
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Bilaga 6 – Värdeflödeskarta med belastningsergonomi 

Figur 1 – Värdeflödeskarta med belastningsergonomi  

Konfidentiell data 

 

 

Kund A 
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Bilaga 7 – Variantflora & kartläggning av mantimmar 

 

 

Tabell 1 – Variantflora 
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Bilaga 7 – Kartläggning av mantimmar på svep 

 

 

Tabell 2 – Mantimmar på att montera svep 
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Bilaga 7 – Kartläggning av mantimmar på tätningsband 
 

 

Tabell 3 – Mantimmar på att montera tätningsband 
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Bilaga 7 – Summering  

 
Tabell 4 – Resultat och summering 
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Bilaga 8 – Fördelar och nackdelar med koncepten 

 

1. Stansa/borra hål i förväg. 

Koncept Fördelar Nackdelar 

1.1 Stansa alla hål på svep 

Genom denna lösning stansas 

alla hål på svepet innan det 

rullas. Konceptet syftar till 

att stansa alla hål på engång 

alternativt en rad åt gången, i 

den platta plåten. Detta sker i 

samband med 

materialbearbetning, innan 

montering.   

+ Eliminerar borrning i 

svep 

+ Reducerar cykeltid 

för montera svep 

+ Effektivt 

hålskapande på svep  

 

- Snäva toleranskrav 

medför svår montering 

- Ekrar måste 

fortfarande borras 

- Toleranser på hål kan 

öka i samband med 

rullandet av plåten  

- Dyr investering 

1.2 Stansa hål för överlapp  

Lösningen innebär att stansa 

endast två på plåten i förväg, 

en rad på vardera ända av 

plåten, som sedan används 

för att nita ihop överlapp på 

svepet runt rotorn. 

+ Eliminerar borrning 

av en rad  

 

- Snäva toleranskrav 

medför svår montering 

- Ekrar och svep måste 

fortfarande borras 

- Dyr investering 

1.3 Borra hål för överlapp 

Likadant som ovanstående 

koncept men hålen på 

överlapp borras istället för att 

stansas, på så vis undviks 

investeringar för en stans. 

+ Eliminerar borrning 

av en rad  

 

- Snäva toleranskrav 

medför svår montering 

- Ekrar och svep måste 

fortfarande borras 

 

1.4 Stansa hål på 

tätningsband 

Denna lösning stansar alla 

hål på tätningsbandet innan 

det kapas och rullas. Detta 

sker i samband med 

materialbearbetning, innan 

montering.  

För att detta koncept ska vara effektfullt bör hål 

på svep där tätningsbandet nitas fast även borras i 

förväg, detta är ej möjligt pga. konstruktionen 

och dess snäva toleranser på tätningsbandet. 

Att endast stansa hål på tätningsbandet för att 

sedan borra i samma hål när det ska fästas på 

svepet medför ökade toleranser. 

Detta koncept är ej möjligt att implementera. 

Tabell 1 – Matris med fördelar och nackdelar per koncept 
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1.5 Borra hål på tätningsband 

Likadant som ovanstående 

koncept men hålen på 

tätningsbanden borras istället 

för att stansas, på så vis 

undviks investeringar för en 

stans. 

För att detta koncept ska vara effektfullt bör hål 

på svep där tätningsbandet nitas fast även borras i 

förväg, detta är ej möjligt pga. konstruktionen 

och dess snäva toleranser på tätningsbandet. 

Att endast stansa hål på tätningsbandet för att 

sedan borra i samma hål när det ska fästas på 

svepet medför ökade toleranser. 

Detta koncept är ej möjligt att implementera. 

2. Datorstyrd borr 

Koncept Fördelar Nackdelar 

2.1 Semiautomatisk 2-axlad 

borr 

En borrmaskin som står på 

golvet och styrs av operatör 

via en dator. 2 axlad (X = ↔ 

och Z = ↕ led) för rörelse upp 

och ner längs raderna samt 

fram och tillbaka för att borra 

hål.  

+ Ergonomisk 

arbetsställning  

+ Effektiv borrning  

+ Minskar risker för 

belastningsskador  

+ Reducerad cykeltid 

+ Reducerar antalet 

manuella operationer 

+ Reducerar icke-

värdeskapande arbete 

- Rotation av rotor sker 

fortfarande manuellt.  

- Antalet mantimmar i 

processen reduceras ej 

- Risk för att begränsa 

rörelsefrihet  

2.2 Semiautomatisk 2-axlad 

borr med styrt roterande 

lyftbord 

Likadant som ovanstående 

koncept men med ett styrt 

roterande lyftbord för att 

operatören ska slippa rotera 

rotorn på egen hand. 

+ Ergonomisk 

arbetsställning  

+ Effektiv borrning  

+ Minimala risker för 

belastningsskador  

+ Reducerad cykeltid 

+ Reducerar antalet 

manuella operationer 

+ Reducerar icke-

värdeskapande arbete 

- Antalet mantimmar i 

processen reduceras ej 

- Risk för att begränsa 

rörelsefrihet 
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2.3 Semiautomatisk 2-axlad 

borr som roterar runt lyftbord 

Likadant som koncept 2.1 

men med borrmaskinen 

roterande runt rotorn istället 

för att bordet ska rotera som i 

koncept 2.2. 

+ Ergonomisk 

arbetsställning  

+ Effektiv borrning  

+ Minimala risker för 

belastningsskador  

+ Reducerad cykeltid 

+ Reducerar antalet 

manuella operationer 

+ Reducerar icke-

värdeskapande arbete 

- Antalet mantimmar i 

processen reduceras ej 

- Begränsar 

rörelsefrihet 

- Troligtvis dyrare 

investering än de två 

koncept nämnda ovan. 

2.4 Automatisk robotborr 

(ABB-robot) 

Helautomatisk lösning som 

sköter borrning och 

roterandet av rotorn utan 

operatör.  

+ Operatör behövs ej 

+ Effektivt 

hålskapande 

+ Inga risker för 

belastningsskador  

+ Reducerad cykeltid 

+ Reducerar icke-

värdeskapande arbete 

+ Reducerar antalet 

mantimmar i processen 

- Väldigt dyr 

investering 

- Komplicerad lösning 

och programmering 

som ska hantera snäva 

toleranser.   
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3. Pelarborr 

Koncept Fördelar Nackdelar 

3.1 Mekanisk 2-axlad 

pelarborr 

Likt en klassisk pelarborr, 

dock med 2 axlar (X = ↔ 

och Z = ↕ led) för förflyttas 

upp och ner och borra 

horisontellt i rotorn. Borrning 

sker manuellt via hävstång 

(som på en vanlig pelarborr) 

+ Ergonomisk 

arbetsställning  

+ Minskar risker för 

belastningsskador  

 

- Rotation av rotor sker 

fortfarande manuellt.  

- Antalet mantimmar i 

processen reduceras ej 

- Risk för att begränsa 

rörelsefrihet 

3.2 Mekanisk 2-axlad 

pelarborr med styrt roterande 

lyftbordbord 

Likadant som ovanstående 

koncept men med ett styrt 

roterande lyftbord för att 

operatören ska slippa rotera 

rotorn på egen hand. 

+ Ergonomisk 

arbetsställning  

+ Minskar risker för 

belastningsskador  

 

- Antalet mantimmar i 

processen reduceras ej 

- Risk för att begränsa 

rörelsefrihet 

- Dyrare 

utvecklingskostnad  

3.3 Mekanisk 1-axlad 

pelarborr med styrt roterande 

lyftbord 

Likadant som ovanstående 

koncept dock med en 

mekanisk pelarborr med 

endast en axel (X led= ↔) 

samt att lyftbordet justeras i 

höjd för att borra en rad. 

+ Ergonomisk 

arbetsställning  

+ Minskar risker för 

belastningsskador  

 

- Antalet mantimmar i 

processen reduceras ej 

- Risk för att begränsa 

rörelsefrihet 

- Lång cykeltid  
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4. Lösningar för nitning 

Koncept Fördelar Nackdelar 

4.1 Datorstyrd nitning 

Likt en 2-axlad borr 

(Koncept 2.1) men som nitar 

istället för att borra. Detta 

skulle innebära att en 2-axlad 

maskin används för borrning, 

och att samma maskin även 

kan nita.  

+ Ergonomisk 

arbetsställning  

+ Reducerar antalet 

manuella operationer 

 

- Komplicerad 

utveckling och 

programmering  

- Dyr investering  

4.2 Självmatande nitpistol 

Detta koncept använder sig 

av en vanlig nitpistol som 

används idag men med 

självmatning av nitar så att 

operatören slipper ladda 

pistolen med en nit åt 

gången.  

+ Reducerar cykeltiden  

+ Eliminerar en 

övervägande aktivitet i 

processteget  

+ Effektiv nitning  

+ Billig investering 

 

4.3 Nita fler nitar samtidigt 

 Ett koncept som syftar till att 

nita en hel rad på en gång 

istället för ett hål åt gången. 

 

Orealistisk och komplicerad lösning som skulle 

kräva en väldigt dyr investering om möjligt. 
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Bilaga 9 – En framtida värdeflödeskarta  

 

Figur 1 – Framtida värdeflödeskarta   

  

 

 


