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Sammanfattning 

För att möta en ökande efterfråga och samtidigt bibehålla konkurrenskraft krävs 

många gånger en optimering av produktionskapaciteten. En automatisering av en 

ineffektiv manuell produktionslinje löser inte de bakomliggande problemen. Det är 

även en riskfylld och kostsam investering som inte alltid når önskat resultat. Ett 

alternativ till automatisering är att effektivisera den befintliga produktionslinjen. Det 

påstås att det kan uppnås genom implementering eller utveckling av standardiserat 

arbetssätt.  

Fallstudien har genomförts på Getinge Disinfection AB i Växjö, som monterar disk- 

och desinfektionsmaskiner för den internationella sjukvårdsmarknaden. Studiens 

syfte är att undersöka hur standardiserat arbetssätt påverkar produktionskapaciteten i 

avsikt att generera lösningsförslag som optimerar produktionskapaciteten. 

Studiens genomförande följer DMAIC processen, vilket är hjärtat av Six Sigma, i 

avsikt att garantera att framtagna lösningar går att implementera på liknande 

processer. Processen består av fem steg, Define, Measure, Analyze, Improve och 

Control. I stegen definieras problemen och en värdeflödesanalys av nuläge 

genomförs, sedan analyseras förbättringsmöjligheter i avsikt att generera konkreta 

lösningsförslag. Förslagen testas sedan i en serie pilottester för att bedöma om de 

reducerar och balanserar cykeltiderna på ett effektivt sätt. Slutligen presenteras 

resultat av tester och rekommendationer för hur produktionskapaciteten kan 

optimeras.  

Studien resulterade i en reducering och balansering av cykeltider som genererade en 

approximerad kapacitetsökning på 184,3%. De förbättringsförslag som testades är 

framförallt förflyttning av delmonteringar till förmontage och förflyttning av 

arbetsmoment till andra stationer samt hur olika typer av slöseri kan elimineras. 

Vidare föreslås att monteringslinjen blir fullt bemannad för att skapa ett kontinuerlig 

och taktat flöde samt att flextiden elimineras.  
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Summary 

To meet increasing demand while maintaining competitiveness, optimization of 

production capacity is often required. An automation of an ineffective manual 

production line does not solve underlying problems. It is also a risky and costly 

investment that does not always achieve the desired result. An alternative to 

automation is to streamline the existing production line. It is alleged that this can be 

achieved through the implementation or development of standardized working 

methods. 

The case study is conducted at Getinge Disinfection AB in Växjö, which assembles 

dishwashing- and disinfection machines for healthcare companies around the world. 

The aim of the study is to investigate how standardized working methods affect 

production capacity in order to create solution proposals that optimize production 

capacity.  

The study's implementation follows the DMAIC process, which is the heart of Six 

Sigma, with the intention to ensure that developed solutions can be implemented on 

similar processes. The process consists of five steps, Define, Measure, Analyze, 

Improve och Control. In the steps the problems are defined and a value stream map 

of the current situation is conducted. Opportunities for improvement are analyzed in 

order to generate concrete solution proposals. The proposals are then tested in a 

series of pilots to assess if they effectively reduce and balance cycle times. Finally, 

results of tests and recommendations are presented for how the production capacity 

can be optimized.  

The study resulted in a reduction and balancing of cycle times which generated an 

approximate capacity increase of 184,3%. The improvement proposals that have been 

tested are mainly the relocation of sub-assemblies to pre-assembly, moving of work 

steps to other stations and how various types of waste can be eliminated. 

Furthermore, it is proposed that the assembly line be fully manned to create a 

continuous and tactile flow and that the flexitime is eliminated. 
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Abstract 

För att möta en ökande efterfråga och samtidigt bibehålla konkurrenskraft krävs 

många gånger en optimering av produktionskapaciteten. Det påstås att det kan 

uppnås genom implementering eller utveckling av standardiserat arbetssätt. Studiens 

syfte är därför att undersöka hur standardiserat arbetssätt påverkar 

produktionskapaciteten i avsikt att generera lösningsförslag som optimerar 

produktionskapaciteten. Undersökningen utfördes som en fallstudie på en 

monteringslinje hos Getinge Disinfection AB i Växjö.  

Studiens genomförande följde DMAIC processen, vilket är hjärtat av Six Sigma, i 

avsikt att garantera att framtagna lösningar går att implementera på liknande 

processer. Studien resulterade i en reducering och balansering av cykeltider som 

genererade en approximerad kapacitetsökning på 184,3%. De förbättringsförslag som 

testades var framförallt förflyttning av delmonteringar till förmontage och 

förflyttning av arbetsmoment till andra stationer samt hur olika typer av slöseri kan 

elimineras.  

Nyckelord: Standardiserat arbetssätt, kapacitetsoptimering, DMAIC, 

produktionskapacitet, cykeltid, takttid, arbetsmoment, arbetssätt, slöseri, 

monteringslinje, reducering, variation, pilottest, efterfråga, konkurrenskraft, Lean. 
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Förord 

Studien genomförs som ett examensarbete och avslutande moment på Vår 

högskoleingenjörsutbildning inom Industriell Ekonomi vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Uppdraget för studien kom från Getinge Disinfection AB, de står inför en 

utmanande tid då efterfrågan förväntas överstiga deras produktionskapacitet till 

hösten. De var i uppstartsfasen av implementeringen av standardiserat arbetssätt och 

önskade utveckla det vidare. Vi sammanfattade deras önskemål och utformade en 

studie som löser företagets problem samt uppfyller kraven för ett examensarbete. 

Studien genomfördes gemensamt av oss författare och Vi har tillsammans varit 

engagerade och involverade i samtliga delar av studien. 

Vi är ytterst tacksamma för den tid Vi fick spendera tillsammans med de trevliga och 

hjälpsamma medarbetarna på monteringslinjen. Vi vill även tacka ledning och 

tekniker på Getinge Disinfection AB för deras varma välkomnande och assistans 

under studiens gång. Vi vill rikta ett speciellt tack till Christer Söderberg som 

handlett arbetet och till Per Elgborn som involverat oss i företaget och varit till stor 

hjälp under studien. 

Vi vill även tacka Vår handledare Per Lindström vid Linnéuniversitetet för hans 

handledning och stöd. Ett stort tack går även till de studenter som tagit sig tiden att 

opponera på Vår rapport samt Mirka Krans för hennes tips och råd under studien. 

 

 

 

Tina Fjällström          &         Julia Karlsson Bäcklund 

Växjö, 28 Maj 2019 
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Ordlista 

Disk- och desinfektions maskin  Maskin som rengör och steriliserar medicinska 

verktyg.    

Glidex Smörjmedel med silikon som används vid 

hopsättning av PVC/PP-rör, gummilister och 

gummipackningar för att lättare sätta ihop 

delarna.  

Maskin höger sida   Höger sida sett från oren sida av maskinen. 

Kanban  Ett sätt att signalera materialbehov. Kommer 

från Japan och betyder kort.  

Oren sida  Sidan de orena detaljerna kommer in i maskin 

(Sidan där lampan finns) 

Ren sida   Sidan de rena detaljerna kommer ut ur maskin.  

Six Sigma    Metodik för förbättringsprojekt. 

Spagettidiagram  Diagram som visar förflyttningar av olika slag 

där varje förflyttning illustreras med ett ritat 

streck.  

Standardiserat arbetssätt  Arbetsmetod för att optimera och effektivisera 

processer. 

Trefolex  Gäng- och skärpasta för rostfritt stål och 

metaller. 

Turbolinjen Produktionslinje där liknande disk- och 

desinfektionsmaskiner monteras.  

Maskin vänster sida  Vänster sida sett från oren sida. 
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Akronymer 

C/T   Cykeltid 

DMAIC    Define, Measure, Analyze, Improve, Control 

FIFO   First In First Out 

FM   Förmontage 

MS1, MS2, MS3… Monteringsstation 1, Monteringsstation 2, 

Monteringsstation 3… 

STD-W Getinge Disinfection ABs instruktioner för 

standardiserat arbetssätt 

VFA    Värdeflödesanalys 

86BPLC Samlingsord för maskiner gjorda på  

86BPLC-linjen. BPLC står för Branded 

Programable Logic Controller 
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1. Introduktion 

Följande kapitel ger läsaren en inledning och bakgrund till varför rapporten 

är skriven. Här beskrivs problemet och syftet samt målet med arbetet. 

Frågeställningar som behöver besvaras för att nå syftet och generera ett 

resultat preciseras. Kapitlet avslutas med avgränsningar för studien. 

1.1 Bakgrund  

Teknologiutvecklingen går hastigt framåt och många företag automatiserar 

sina processer i avsikt att öka produktionskapaciteten för att nå en högre 

konkurrenskraft (Johansson och Sandberg, 2016). Det genererar stora 

samhällsutmaningar både globalt och lokalt då efterfrågan på 

arbetsmarknaden förändras hastigt. Efterfrågan av teknisk kompetens ökar 

medan vanliga lågutbildade arbeten minskar (Pettinger, 2018). En hastig 

omställning innebär stora konsekvenser för samhället då många hamnar 

utanför arbetsmarknaden i brist på kompetens. Samhället behöver tid att 

hantera denna omställning då bland annat en förändring av 

utbildningsväsendet krävs när fler tekniskt utbildade eftersöks på 

arbetsmarknaden. 

Företag som saknar teknisk kompetens eller ekonomisk förmåga att 

automatisera sin produktion måste hitta andra sätt för att behålla sin 

konkurrenskraft (Alpman, 2011). Att arbeta med befintliga maskiner och 

utveckla arbetssättet för att nå en kapacitetsökning är ett kostnadseffektivt 

alternativ till automatisering. Möjligheterna att öka kapaciteten på den 

nuvarande processen bör alltid undersökas innan processen automatiseras för 

att undvika onödiga och kostsamma investeringar. Genom att implementera, 

och kontinuerligt utveckla, standardiserat arbetssätt och arbeta för att 

identifiera och eliminera icke värdeskapande aktiviteter kan man höja 

produktionskapaciteten (Pascal, 2015). Implementeringen bör ske på ett 

strukturerat och välgenomtänkt sätt för att nå önskat resultat, därför bör man 

följa en beprövad metod i sitt tillvägagångssätt.  

Enligt Lean och Six Sigma krävs standardiserat arbetssätt för att kunna 

förbättra en process (Pyzdek, 2010). Utan standardiserat arbetssätt kan man 

inte påvisa om en process förbättras eller endast förändras (Liker, 2009). 

Grunden för standardiserat arbetssätt baseras på tre faktorer, takttid, cykeltid 

och produkter i arbete (Lean Enterprice Institute, 2019). För att utveckla 

standardiserat arbetssätt behöver dessa faktorer studeras. 

1.2 Problematisering 

En ökande efterfrågan kräver en ökning av produktionskapaciteten för att 

bibehålla konkurrenskraft (Nordmeyer, 2017). Det kan hanteras på olika sätt, 
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vilket sätt man väljer beror ofta på ekonomiska- och tidsmässiga aspekter 

men även vilken kompetens företaget besitter. Man vill få så stor effekt som 

möjligt utan att öka kostnaderna. En metod är att öka kapaciteten på redan 

befintlig produktionslinje, vilket kan uppnås genom standardiserat arbetssätt. 

Det är ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt då man slipper kostnader för 

riskfyllda investeringar eller anställning och utbildning av ny personal som 

exempelvis extra skift skulle medföra. 

En annan metod är att försöka automatisera produktionslinjen, det kräver 

ofta ett stort bakgrundsarbete där olika leverantörer och robotar utvärderas 

grundligt innan investering. Vid implementeringen bör man även räkna med 

en lång inkörsperiod innan önskad kapacitetsökning går att nå (Pettinger, 

2018). Metoden är riskfylld då automatisering är kostsamt och inte alltid når 

den önskade effekten (Alpman, 2011). Därför satsar många på att 

effektivisera arbetssättet innan man anskaffar nya maskiner. Enligt 

Davenport och Brain (2018) löser inte en automatisering av en ineffektiv 

manuell process de bakomliggande problemen. Därför är det 

kostnadseffektivt att förbättra arbetssättet och optimera processen innan man 

automatiserar (Liker, 2009). 

En effektivisering av befintlig process kan leda till att även små och 

medelstora företag kan öka sin konkurrenskraft utan att genomföra riskfyllda 

investeringar (Konkurrensverket, 2019). Det gynnar både marknaden och 

samhället då arbetstillfällen bevaras, valmöjligheter för konsumenter 

utvidgas samtidigt som kvaliteten på produkterna förbättras. Därför är det 

viktigt att forskning genomförs kring hur standardiserat arbetssätt påverkar 

produktionskapaciteten. 

1.2.1 Fallföretagets problematisering 

Getinge Disinfection AB har som många andra företag en stor utmaning 

framför sig då deras efterfrågan på vissa produkter ökat med 20% det 

senaste året (P Elgborn 2019, personlig kommunikation, 22 januari). P 

Elgborn uppger att den maximala kapaciteten på befintlig produktionslinje 

är 13 maskiner per vecka. Den ökande efterfrågan kräver att 20 maskiner 

tillverkas i veckan, därmed behövs en kapacitetsökning på 54% för att möta 

efterfrågan. 

I en intervju som genomfördes den 30 november 2018, uppgav P Elgborn att 

Getinge Disinfection AB utforskat olika alternativ för att möta den ökande 

efterfrågan. Deras beslut blev att en kapacitetshöjning på befintlig linje är 

nödvändigt och de planerar att uppnå det genom standardiserat arbetssätt. 
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1.3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur standardiserat arbetssätt påverkar 

produktionskapaciteten i avsikt att generera lösningsförslag som optimerar 

produktionskapaciteten. 

1.3.1 Mål 

Målet med studien är att presentera förslag på hur standardiserat arbetssätt 

kan utvecklas eller åtgärder som innebär att kapaciteten når 20 maskiner per 

vecka. Vidare presenteras även förslag på områden för djupare analys för att 

nå en kapacitetsoptimering.  

1.4 Frågeställning 

Den generella forskningsfrågan är: Går det att öka produktionskapaciteten 

genom implementering eller utveckling av standardiserat arbetssätt?  

Forskningsfrågan besvaras med hjälp av följande frågor: 

1. Vad är produktionskapaciteten i nuläget? 

2. Vilka faktorer påverkar den nuvarande produktionskapaciteten? 

3. Vad approximeras produktionskapaciteten till efter utveckling av 

standardiserat arbetssätt? 

1.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsat till ett specifikt fallföretag där endast en 

monteringslinje med åtta monteringsstationer studeras. Fallföretaget som 

studeras har begränsat studien till monteringslinjen, därför undersöks inte 

processer innan eller efter monteringslinjen.  

Studien tar inte hänsyn till ekonomiska aspekter då syftet är att undersöka 

hur standardiserat arbetssätt påverkar produktionskapaciteten. Vissa 

besparingsmöjligheter presenteras dock i avsikt att förtydliga hur arbetssätt 

kan leda till onödiga kostnader. 
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2. Teori 

Följande kapitel presenterar relevant teori kring bland annat standardiserat 

arbetssätt, DMAIC processen och kapacitet. Även verktyg för kartläggning 

av processer, presentationsverktyg samt statistiska analysmetoder beskrivs. 

2.1 Lean och Six Sigma 

Lean kommer ursprungligen från Japan, där Toyota revolutionerande deras 

produktion genom att implementera och strikt följa nya principer för 

processtyrning (Jayaram et al. 2010). Grunden ligger i identifiering av 

strukturella relationer inom organisationen, i syfte att reducera variation på 

alla nivåer av organisationen, samt användning av vetenskapliga 

problemlösningsmetoder. Enkelt uttryckt handlar Lean om att identifiera och 

eliminera aktiviteter som inte genererar värde för slutkunden i avsikt att göra 

företaget effektivare och mer konkurrenskraftigt (Stone, 2012).  

Henry Ford, grundaren av Ford Motor Company, lärde sig på 1920-talet att 

stora batcher inte alltid lönar sig då försäljningen av T-Forden sjönk hastigt 

(Holweg, 2007). Kunderna föredrog begagnade Chevrolets där man till 

skillnad från T-Forden kunde välja bland olika färger och tillbehör. Detta 

byggde Taiichi Ohno, grundaren av Toyota, sedan vidare på. Han insåg att 

stora batcher kräver stora lager vilket skapar mycket bundet kapital och 

lagerytor samt många defekter i komponenterna. Därför strävade Ohno efter 

att skapa mindre batcher och arbetade mycket med att eliminera slöseri för 

att sänka kostnaderna. Han införde även just in time, som betyder att 

materialet finns på rätt plats vid rätt tid och jidoka som handlar om att bygga 

in kvalitet i produkt och process samt stoppa vid fel (Bergman och Klefsjö, 

2012). En viktig del i jidoka är standardiserat arbetssätt för att garantera att 

arbetet utförs på bästa kända sätt och att all personal utför arbetet på samma 

sätt. Med det som grund växte Toyota och bildade en kultur där alla 

individer i organisationen är väsentliga och delaktiga i förbättringsarbeten.  

Lean kommer från en mix av processutvecklingen som Ford och Ohno 

genomdrev i mitten av 1900-talet. Det var även här de olika Leanverktygen 

växte fram (Holweg, 2007). Många koncept för kvalitet och 

processoptimering har växt fram genom åren, bland annat Toyota Production 

System, Time Based Management och Six Sigma (Bergman och Klefsjö, 

2012). Alla dessa koncept har olika filosofier men i grunden handlar alla om 

att skapa delaktighet och eliminera slöserier.  

Six Sigma fokuserar på att eliminera variation, vilket många slöserier kan 

översättas till, genom användning av statistiska verktyg och supportprogram 

(Oakland, 2011). Strategin går ut på att genomföra förbättringar i 

projektform. Projekten sköts av ansvariga Black Belts, vilket är personer 

som fått utbildning i de olika verktygen och programmen (Bendell, 2006). 
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Projekten följer en process kallad DMAIC (Define, Measure, Analyze, 

Improve, Control) som består av fem steg som man systematiskt arbetar sig 

genom på ett kontrollerat sätt för att nå önskat resultat (Pyzdek, 2010). 

Det är vanligt att kombinera Lean och Six Sigma då båda filosoferna ämnar 

effektivisera organisationer och processer (Bendell, 2006). I Lean kan 

slöseri elimineras utan uppföljning, genom exempelvis slöseri-rundvandring 

där man går igenom processen och identifierar och eliminerar synligt slöseri, 

vilket skiljer sig från Six Sigmas synsätt där dokumentation och uppföljning 

är bland det viktigaste.    

2.1.1 DMAIC processen 

DMAIC processen är en vedertagen ingenjörsmetod för processoptimering 

och kärnan i Six Sigma, där akronymen DMAIC kommer från processens 

fem steg: Define; Measure; Analyze; Improve; Control (Bergman och 

Klefsjö 2012). Processen används för att lösa grundorsaker till problem, ta 

fram bästa arbetssättet och garantera att lösningarna är permanenta och kan 

implementeras på liknande processer (Montgomery, 2013). I 3.3 

Genomförande beskrivs hur DMAIC processen används i studien. 

I det första steget (Define) identifierar, prioriterar och utvärderar man 

förbättringsmöjligheter (Oakland, 2011). Man upprättar en projektgrupp och 

kartlägger processen, man identifierar även vilka krav kunden och företaget 

har (Martin, 2007). Start- och förväntat slutdatum ska vara definierade i 

projektbeskrivningen där även omfattningen av projektet ska preciseras 

(Montgomery, 2013). Man ska även bevisa hur dessa kan kopplas till 

företagets mål, potentiella ekonomiska vinning och eventuella fördelar för 

kunder (George, 2003). Det är vanligt att använda sig av grafiska hjälpmedel 

som exempelvis VFA (värdeflödesanalys) för att tydliggöra vad som 

behöver förbättras. 

I andra steget (Measure) bestäms och definieras tydligt vad som ska mätas, 

på vilket sätt man ska mäta det och vilka system som ska användas för att 

hantera datainsamlingen (Sörqvist, 2004). Under detta steget ska även 

mätningarna genomföras och presenteras vanligtvis med hjälp av exempelvis 

histogram, paretodiagram eller orsak-verkan-diagram (Montgomery, 2013).  

I tredje steget (Analyze) analyserar man den insamlade datan för att få 

förståelse kring de underliggande orsakerna till problemen (Sörqvist, 2004). 

Informationen bör analyseras med olika verktyg som exempelvis orsak-

verkan-diagram (Montgomery, 2013). Man preciserar även hur cykeltider, 

processkapabilitet och genomströmning ser ut i dagsläget. Sedan formulerar 

man olika hypoteser om vad grundorsaken till problemet kan vara och 

utvärderar de olika hypoteserna (Oakland, 2011). 
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I fjärde steget (Improve) tar man fram möjliga lösningar till problemen och 

väger dessa mot varandra för att besluta om vilken den mest lämpliga 

åtgärden är. Här kan även pilottester genomföras för att kontrollera att 

lösningen faktiskt åtgärdar problemet eller om man måste gå tillbaka och 

revidera lösningen (Martin, 2007). Ett pilottest är ett test för att kunna mäta 

effekten av ett lösningsförslag till ett problem (Oakland, 2011). Innan ett 

pilottest genomförs ska dokumentation om hur lösningen framkom och 

alternativa lösningar preciseras (Montgomery, 2013). För att pilottestet ska 

ge ett givande resultat krävs data från tidigare steg för att kunna mäta 

påverkan av lösningen.  

I femte steget (Control) färdigställer man arbetet och lämnar över det till 

processägaren tillsammans med en underhållsplan för hur man bör agera för 

att bibehålla resultatet av projektet (Sörqvist, 2004). Arbetet ska vara utfört 

på ett sådant sätt att lösningarna kan implementeras på liknande processer 

(Montgomery, 2013). Man ska redogöra för processägaren om de 

ursprungliga målen nåddes och presentera mätvärdena före och efter 

projektet. Man bör även redovisa möjliga förbättringar som inte utforskades 

under projektets gång och vilka lärdomar man kan ta med sig, (Shankar, 

2009). 

2.2 Kapacitet 

Produktionskapacitet är en kritisk faktor för konkurrenskraft och 

tillväxtmöjligheter (Greeff, 2004). Företag måste kunna anpassa sin 

produktionskapacitet efter efterfrågan på marknaden. Kapacitet är ett mått på 

hur många produkter en process kan tillverka under ett bestämt tidsintervall, 

exempelvis dag, vecka eller år, och mäts ofta i volym eller antal (Bellgran 

och Säfsten, 2005).  

Man kan dela upp kapacitet i tre typer vilka är maxkapacitet, tillgänglig 

kapacitet och verklig kapacitet (Martin, 2007). Maxkapacitet är den 

kapacitet en linje har när allting fungerar som det ska, all personal, material 

och verktyg är på plats och inga stopp i produktionen uppstår (Petersson et 

al. 2015). Tillgänglig kapacitet är när allt som påverkar maxkapaciteten 

negativt räknas in, exempelvis brister på material eller personal (Martin, 

2007). Det enda som inte räknas in är kassationer och omarbetningar. Den 

verkliga kapaciteten tar hänsyn till alla brister och misstag som vanligtvis 

förekommer i en produktion samt kassationer och omarbeten. Det är vanligt 

att räkna med verklig kapacitet på maskinnivå, processnivå och fabriksnivå.   

Enlig Bellgran och Säfsten (2005) vill företag ha en kapacitet som är i takt 

med efterfrågan. Det betyder att de inte vill ha mindre kapacitet än vad 

efterfrågan kräver då de inte kommer att klara av att leverera i tid. För att 

inte riskera att ha för lite kapacitet och inte klara av att leverera kan 

kapaciteten vara större efterfrågan. En process som har överkapacitet har 

högre verklig kapacitet än kundbehovet (Petersson et al. 2015). Detta kan 
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resultera i att delar av processen inte används vilket kan sänka lönsamheten. 

Företag vill uppnå ett balanserat flöde där kundbehov och verklig kapacitet 

ligger nära varandra. För att nå ett balanserat flöde hävdar Pettersson et al. 

(2015) att resurser och arbetsinnehåll behöver flyttas mellan processerna. 

Det kan innebära att personal flyttas till en annan avdelning eller att ett visst 

arbetsmoment flyttas till en annan process. Genom att förändra fördelningen 

mellan vem som gör vad kan ett balanserat flöde uppnås. Företagen strävar 

mot är att hitta ett läge där den verkliga kapaciteten är samma som 

kundbehovet i alla processer i flödet. De vill även hitta ett läge där alla 

processer har önskad beläggning.  

För att reglera kapaciteten på kort eller lång sikt kan faktorer som personal 

och teknik regleras, alternativt köpa in eller sälja kapacitet (Bellgran och 

Säfsten, 2005). Genom att öka eller minska personal, antal skift eller göra 

förändringar av arbetstiden kan produktionskapaciteten påverkas. Fler skift 

genererar en högre kapacitet då arbetstiden blir längre. Att ta fram ny teknik 

kan generera nya arbetsmetoder som kan eliminera slöserier och på så sätt 

öka kapaciteten. Genom att outsourca menar även Bellgran och Säfsten 

(2005) att en ökad kapacitet kan uppnås då fokus kan läggas på 

kärnverksamheten istället. Ofta kan kapacitetsrelaterade problem kopplas till 

maskiner, personal, utrustning och materialförsörjning. Kapaciteten kan vara 

individberoende.  

Takten i hela flödet bestäms av den delprocess som har lägst verklig 

kapacitet (Petersson et al. 2015). Denna delprocess är en flaskhals då den 

inte är kapabel att producera i samma takt som övriga delprocesser i flödet 

(Martin, 2007). Andra flaskhalsar kan till exempel vara brist på personal 

med rätt kompetens (Sörqvist, 2004) 

 

Bild 1: Illustrering av kapacitetsförlust på grund av flaskhals. 

Bild 1 ovan visar vilken kapacitetsförlust som uppstår på grund av 

flaskhalsen i process 2. Process 1 producerar 10st mer per timme än vad 

process 2 har kapacitet för. Alltså uppstår ett lager mellan process 1 och 2 
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som ökar med 10st/h vilket betyder att process 1 överproducerar. I detta 

exempel sätter process 2 takten med 10st/h. Den outnyttjade kapaciteten i 

process 3 kommer alltså aldrig att användas.  

2.2.1 Cykeltid och takttid  

Takttid är ett begrepp som beskriver ett jämt flöde i produktionen (Bergman 

och Klefsjö, 2012). Takttiden är den maximalt tillåtna tillverkningstiden per 

enhet i produktionen och många uttrycker det som produktionens 

“hjärtslag”. På en monteringslina förflyttar sig produkten efter bestämt tid, 

takttiden, till nästa station förutsatt att alla stationer på linan har samma 

takttid. Takttiden anger hur ofta en komponent ska tillverkas baserat på 

kundernas behov och ger en känsla för i vilket takt processen ska producera 

(Rother och Shook, 2004). Det är även ett referenstal för att se hur bra 

processerna fungerar och hänger ihop. För att klara av att producera inom 

takttiden behöver orsaker till oplanerade stopp och omställningstider 

elimineras. Man behöver även klara av att reagera snabbt vid problem. 

Takttiden kan räknas ut genom följande ekvation  

Ekvation 1: 𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡
 

Ekvation 2: 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 = 𝑇𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡 − 𝑅𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 

Cykeltid (C/T) är den tid det tar för en produkt att bli färdigbehandlad i en 

process (Rother och Shook, 2004). Det är den tid det tar för en operatör att 

genomföra alla arbetsmoment i sin process (Bellgran och Säfsten, 2005). 

Rother och Shook (2004) menar att man ska utveckla ett kontinuerligt flöde 

så långt det är möjligt då det är det mest effektiva sättet att producera. Detta 

innebär att en artikel i taget produceras och förflyttas till nästa process utan 

att passera ett mellanlager. Enligt Liker (2009) kan man pressa processen 

genom att skapa ett kontinuerligt flöde. På så sätt märker man var 

flaskhalsar och problem uppstår och tvingas ta tag i det direkt. Liker (2009) 

menar även att detta motiverar medarbetarna att lösa problemen då 

processen kommer stanna om de inte löser problemet.  

2.3 Standardiserat arbetssätt 

Grundtanken med standardiserat arbetssätt är att delegera en del av ansvaret 

till personalen och på så sätt engagera dem att innovera arbetsplatsen (Liker, 

2009). Det betyder dock inte att personalen får total frihet att förändra 

arbetsplatsen, utan att man gemensamt med tekniker och ledning beslutar 

om hur arbetet ska utföras. Ett standardiserat arbetssätt är inte ett permanent 

arbetssätt, det är en grund för att kunna förbättra processen på ett effektivt 

sätt. Liker (2009) menar att det inte heller kräver att alla arbetare utför en 
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arbetsuppgift på samma vis, utan uppmuntrar personalen att hitta metoder 

som fungerar för dem. Sörqvist (2004) skriver dock att de moment och 

arbetssätt som är kritiska och av stor betydelse för resultatet bör utföras 

likadant av alla. Hirano (2009) anser att alla ska utföra arbetet på samma sätt 

och om de inte följs beror det på dålig upplärning och att standarderna inte 

hålls uppdaterade. Målet är att hitta det snabbaste och säkraste sättet en 

arbetsuppgift kan utföras upprepade gånger (Sundar et al. 2014). Det kräver 

att personal, kompetens, material och maskiner utnyttjas så effektivt som 

möjligt. Enligt Liker (2009) är standardiserat arbetssätt en nyckelfaktor för 

att bygga in kvalitet i process och produkt.  

Hirano (2009) menar att standardiserat arbetssätt är mer än endast standarder 

för hur arbetsmoment ska utföras och trycker på hur viktigt det är att 

standardisera arbetssekvensen i processen. Han menar att arbetssekvensen i 

en process är av högsta betydelse för att skapa ett effektivt flöde med så lite 

variation som möjligt. Även Sörqvist (2004) skriver att standardiserat 

arbetssätt ska bestå av flera standarder som beskriver hur ett arbetsmoment 

eller arbetssekvens ska utföras. Standarderna kan utformas på flera sätt 

bland annat som instruktioner, checklistor, procedurer eller illustrationer. 

Medarbetarna kan få svårt att förstå och dra nytta av instruktioner om de är 

för långa och omfattande (Eriksen et al. 2008). Detta kan leda till att 

instruktionerna inte används eller uppdateras vilket i sin tur resulterar i att 

medarbetarna utformar individuella arbetssätt istället för att följa standarden. 

Lantz et al. (2015) skrivet att man genom att involvera personal i 

beslutfattningsprocessen kring arbetssätt stärks viljan att engagera sig hos 

personalen. På så vis stärks teamet samt möjligheterna att skapa 

gemensamma mål, strategier och arbetsrutiner. Detta kan även leda till en 

mer öppen diskussion där information och förbättringsidéer kommer fram. 

När personalen blir involverad i beslutstagandet blir de även mer villiga att 

förändra arbetsprocessen.   

Enligt Hirano (2009) är det viktigt att man kommunicerar ändringar av 

standarder till alla berörda medarbetare och ger personalen en ordentlig 

utbildning i hur det nya arbetssättet ska utföras. Man kan inte förvänta sig att 

personal ska klara av att utföra det nya arbetssättet inom cykeltiden från 

början, utan man måste ge dem tid att lära sig det nya arbetssättet. Hirano 

(2009) menar även att det är viktigt att har standarderna synliga så 

medarbetarna inte glömmer bort att de ska följas och uppdateras.  

De tre vanligaste delarna i en standard är cykeltid, arbetssekvens och 

standardiserat antal produkter i arbete (SPIA) (Hirano, 2009). Cykeltid är 

den tid det tar att färdigställa en produkt på en viss arbetsstation eller 

delprocess. Arbetssekvens är vilken ordning arbetet utförs i på de olika 

arbetsstationerna eller delprocesserna. SPIA är de minsta antal produkter i 

arbete som krävs för att arbetet ska kunna fortskrida, det inkluderar 

produkter i produktionen som väntar på bearbetning samt de som bearbetas.   



10 

Fjällström & Karlsson Bäcklund 

2.3.1 Arbetsmoment och arbetsmetoder 

Ett arbetssätt beskriver hur ett arbetsmoment ska utföras, exempelvis hur en 

produkt ska monteras eller hur ett dokument ska fyllas i (Petersson et al. 

2015). Det förväntas ge resultat om medarbetare följer önskat arbetssätt och 

metoder som står i standarden. Ledningen måste lägga fokus på att hela 

organisationen konsekvent följer de rätta metoderna. Om ledarskapet visar 

ointresse för hur metoder och arbetssätt fungerar i verksamheten tappar 

medarbetarna lätt intresset vilket kan resultera i att de går tillbaka till gamla 

arbetssätt. Vid standardiserat arbetssätt är arbetsflödet och processerna väl 

dokumenterade (Martin, 2007). Med standardiserat arbetssätt utförs varje 

arbetsmoment likadant varje gång. Detta medför att variationen reduceras 

vilket minskar risken för defekter och fel.  

Genom tidsstudier på befintligt tillverkningsprocess kan tid för olika 

moment fastställas (Bellgran och Säfsten, 2005). Detta för att kunna fördela 

arbetsmomenten mellan de olika stationerna i processen för att skapa ett 

balanserat flöde. Bellgran och Säfsten (2005) diskuterar en tidsstudie om en 

murares arbetsmoment som har utförts av Frank B. Gilbreth. Genom att 

eliminera onödiga arbetsmoment, använda justerbara arbetsbänkar och att 

lära ut rätt arbetssätt kan arbetet reduceras från 18 rörelser till 5 rörelser 

enligt tidsstudien. 

2.3.2 Variation  

Bjurström (2016) anser att variation i flödet är en stor fiende. Variation 

kommer i många olika former och kan hittas nästintill överallt. Aktiviteter 

som skapar variation är bland annat väntetid, omarbeten, dåligt utformade 

processer, transporter, systemkomplexitet, ineffektiv upplärning och dålig 

kommunikation (Martin, 2007). Denna variation kan reduceras genom att 

identifiera och eliminera onödiga arbetsmoment, rörelser och väntetider, 

förtydliga arbetsinstruktioner och procedurer samt genom att sänka 

systemets komplexitet. Det är omöjligt att eliminera all variation, den 

variation som kvarstår efter processoptimering kan hanteras genom 

exempelvis buffertar (Bjurström, 2016). Variation i flödet beror ofta på hur 

processerna är uppbyggda. Man kan tappa mycket produktionskapacitet om 

man inte har koll på sina processer. Aktiviteter som kan störa i flödet är 

materialhantering, telefonsamtal, mejlhantering eller en kollega som tittar 

förbi. Dessa aktiviteter medför variation i flödet och på så sätt skapas en 

ojämn cykeltid.  

2.3.3 5S  

5S står för sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana 

(Bergman och Klefsjö, 2012). Det första steget är att sortera de verktyg, 

material och information som behövs inom arbetsområdet (Petersson et al. 
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2015). Därefter ska de föremål som används struktureras upp, där var sak 

har sin specifika plats. Föremålen ska placeras där de används. Arbetsplatsen 

ska städas systematiskt vilket innebär att medarbetaren ska se till att allt är i 

sin ordning och att det fungerar som det ska. Efter dessa tre moment ska 

arbetet standardiseras. Det vill säga att en överenskommelse sker om det nya 

upplägget som skapats, exempelvis hur städrutiner ser ut eller vart verktygen 

ska finnas. Det sista momentet i 5S är skapa vana vilket syftar på att få alla 

medarbetare att faktiskt följa den överenskomna standarden. Vid detta 

moment kan ledningen behöva lägga stor fokus på att förändra attityder och 

beteender, vilket kan ta lång tid. 

En välorganiserad och funktionell arbetsplats är viktigt för att skapa trivsel 

(Petersson et al. 2015). Det är också viktigt för produktiviteten då var sak 

ska vara på sin plats och allting färdigt att användas så att personalen slipper 

leta efter rätt verktyg. Pettersson et al. (2015) menar att uppemot 25% av 

arbetstiden går åt till att leta efter verktyg, utrustning, material och 

information. Metoden 5S är till för att skapa en välorganiserad och 

funktionell arbetsplats samt att förbättra vardagen för medarbetarna. Det är 

en metod som är enkel att förstå och som skapar ordning och reda i 

verksamheten.  

2.4 Värdeflödesanalys  

Värdeflödesanalys (VFA) används som ett verktyg för att driva förbättringar 

(Bjurström, 2016). En karta som speglar hur flödet av både material och 

information ser ut i en process kan definieras som en värdeflödesanalys. 

Kartan ämnar ge en tydlig överblick över hur processen ser ut i verkligheten. 

I kartan specificeras hur lång tid ett arbetsmoment tar och utifrån detta kan 

man identifiera takttiden och den totala ledtiden (Evans och Lindsay, 2015). 

Processfakta som kan utläsas från kartan är maskinens drifttid, cykeltid, 

pålitlighet, processtid, partistorlek, ställtid, tillgänglighet, kassation, 

mellanlager, skift och antal leverantörer (Petersson et al. 2015). Med hjälp 

av värdeflödesanalysen kan icke värdeskapande aktiviteter och 

värdeskapande aktiviteten för produkten identifieras (Martin, 2007). Ett 

värdeflöde beskrivs som alla aktiviteter som finns i flödet för att producera 

en produkt (Rother och Shook, 2004). Kartläggning av värdeflödet är viktigt 

då det hjälper till att tydliggöra hela flödet istället för enstaka 

tillverkningsprocesser. Den hjälper till att identifiera orsaker till slöseri och 

är ett bra underlag för att fatta beslut. Den är lätt att förstå och utifrån kartan 

kan samband mellan information- och materialflöden utläsas. Kartläggning 

av värdeflödet är ett användbart verktyg som lägger grunden för planeringen 

av förbättringar. Med hjälp av värdeflödesanalysen vill man eliminera icke 

värdeskapande aktiviteter samt balansera flöden och klara av att hantera 

variation (Bjurström, 2016). Bild 2 nedan visar ett exempel på hur en 

värdeflödesanalys ser ut.  
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Vid framtagning av värdeflödesanalys bör man börja med att identifiera 

kundkraven och vad som ska komma ut ur processen (Martin, 2007). 

Personal närmast produktionskedjan bör vara med och ta fram kartan för att 

den ska bli så verklig som möjligt (Evans och Lindsay, 2015). Utifrån 

värdeflödesanalysen kan man identifiera var det finns kritiska punkter i 

systemet, exempelvis flaskhalsar, och bygga om dessa. Felkällor, defekter, 

oönskad variation och möjliga förbättringar kan även identifieras utifrån 

kartan. För att kunna identifiera och ta fram möjliga förbättringsförslag 

behöver kartan avspegla verkligheten på ett korrekt sätt. 

 

Bild 2: Värdeflödesanalys av nuläget. 

Värdeflödesanlysen ska visa hur värdeflödet ser ut i verkligheten 

(Bjurström, 2016). Därefter utvecklas ett framtida tillstånd att sträva mot. 

Möjliga genombrott för att nå det framtida tillståndet kan vara att 

implementera ett dragande system istället för ett tryckande system, träna 

medarbetarna systematiskt, balansera processen, precisera takttid, skapa en 

ny process eller använda sig utav buffertar. Det man vill uppnå är en kortare 

ledtid, högre kvalitet och en lägre totalkostnad. 

2.4.1 Värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter 

När man kartlägger en process blir det lätt att se att vissa aktiviteter skapar 

värde för produkten utifrån ett kundperspektiv (George, 2003). En aktivitet 

skapar värde för produkten om kunden är villig att betala för den, 

exempelvis montering av produkten. Kunden är däremot inte villig att betala 

för att montören ska gå och hämta skruvar. Värdeskapande tid är tid det tar 

att utföra ett moment som skapar värde för produkten (Martin, 2007).  

Aktiviteter som faller inom kategorin för de åtta slöserierna ses som icke 

värdeskapande aktiviteter (Carreira och Trudell, 2006). Om aktiviteten inte 
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tillför värde för slutprodukten är kunden inte villig att betala för det och blir 

då en icke värdeskapande aktivitet. Därför bör man arbeta för att eliminera 

sådana aktiviteter. 

2.5 Slöseri i åtta former  

För att öka flödeseffektiviteten vill man identifiera och eliminera olika typer 

av slöseri (Bergman och Klefsjö, 2012). Man pratar ofta om åtta olika 

former av slöseri vilka är överproduktion, väntetid, onödiga transporter, 

inkorrekta processer, överflödigt lager, onödiga rörelser, defekter och 

outnyttjad kreativitet hos medarbetare. Syftet med att dela in slöserierna i 

olika grupper är för att enklare upptäcka och identifiera slöserierna 

(Petersson et al. 2015). Dessa aktiviteter vill man eliminera från processen 

för att skapa ett effektivare flöde. Genom att minska slöseri kan 

verksamheten förbättras utan att organisationen behöver arbeta hårdare. De 

första sju slöserierna kommer ursprungligen från Toyota medan den sista är 

tillagd i efterhand.  

2.5.1 Överproduktion 

Överproduktion innebär att man producerar för mycket, för tidigt eller för 

fort och gör saker som inte säljs (Pascal, 2015). Det syftar på när en process 

producerar en produkt innan nästa process kräver den alternativt innan 

slutkund är beredd att köpa den (Carreira och Trudell, 2006). Detta innebär 

att produkten måste lagras innan nästa steg (Bergman och Klefsjö, 2012). 

Carreira och Trudell (2006) påstår att det är vanligt hos tillverkande företag 

idag att komponenter flyttas runt kring de olika processerna vilket skapar 

materialköer både efter och innan processerna. Dessa köer representerar 

överproduktion då komponenter produceras innan nästa process är redo att 

behandla den. Risken att kvalitetsbrister upptäcks för sent ökar även när man 

överproducerar (Petersson et al. 2015). Peterson et al. (2015) anser att 

överproduktion är den värsta formen av slöseri på grund av att den ger 

upphov till andra slöserier, dock har många svårt att se överproduktion som 

ett slöseri. Överproduktion genererar andra typer av slöserier som onödig 

transport, väntetid, lager och onödiga rörelser. För att eliminera denna typen 

av slöseri bör man fundera över hur man kan balansera upp sin process. 

2.5.2 Väntetid 

Väntetid innebär att personal eller maskiner behöver vänta för att kunna 

utföra krävd funktion (Bergman och Klefsjö, 2012). Carreira och Trudell 

(2006) menar att det är ett symptom på brist av balans i produktionen. 

Väntetid uppstår när man väntar på material, väntar på instruktioner, väntar 

på utskrifter, saknar rätt kunskap, linjestopp etc. Det kan gälla både 

människor, maskiner, material och information. Väntetiden kan resultera i 
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frustration hos medarbetarna och stora kostnader i outnyttjad arbetstid 

(Petersson et al. 2015). 

2.5.3 Transport 

Alla transporter är i grund och botten slöseri då inget värde tillförs under 

transporttiden (Bergman och Klefsjö, 2012). Slöseri i form av transporter 

uppkommer på grund av ineffektiv layout och ineffektiv koppling mellan 

processerna (Carreira och Trudell, 2006). Genom att omorganisera flödet 

kan transporter elimineras och på så sätt eliminera slöseri. Peterson et al. 

(2015) menar att företag ibland lägger fokus på att hitta smarta 

transportlösningar, med exempelvis automatiska truckar, när de istället 

borde lägga fokus på att eliminera behovet av transporter.  

2.5.4 Inkorrekta processer 

Denna typen av slöseri definieras på olika sätt i litteraturen och kan vara 

svår för företag att identifiera. Bergman och Klefsjö (2012) definierar 

inkorrekta processer som slöseri då man producerar produkter som inte 

uppfyller ställda krav eller produkter som är i behov av justering. Petersson 

et al. (2015) och George (2003) menar att denna typen av slöseri handlar om 

att man överarbetar produkterna. Man utför alltså extra arbete som kunden 

inte är villig att betala för, exempelvis högre kvalitet än vad som efterfrågat 

eller att man utför onödiga arbetsmoment. Carreira och Trudell (2006) 

menar däremot att denna typen av slöseri är processavfall. När onödiga 

processer utförs går tid, energi och pengar förlorat. De tar upp ett exempel 

om en krombeläggningsprocess där maskinen är olämplig för arbetet vilket 

resulterar i att slipningen av produkten inte blir fullständig. En extra slipning 

behöver då utföras vilket resulterar i 28% tilläggstid. Aktiviteter som 

definieras som processavfall påverkas oftast av vilken teknik, verktyg eller 

fixturer som används.  

2.5.5 Överflödiga lager 

Överflödigt lager syftar på lager av det faktiska materialet som ännu inte 

behövs (Bergman och Klefsjö, 2012). När produkter ligger i lager skapas 

inget värde vilket betyder att det blir ett slöseri. Ofta syftas detta till att man 

har för stora lager, exempelvis råvarulager, förråd, buffertar eller 

färdigvarulager. Carreira och Trudell (2006) menar även att onödiga lager är 

material i processen som väntar på bearbetning. Det kan exempelvis vara 

komponenter som ligger i kö till nästa process. Överflödigt lager kan 

uppkomma i två former, antingen producerar man för mycket för snabbt 

eller köper man in för mycket för tidigt.  
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2.5.6 Onödiga rörelser 

Onödiga rörelser är rörelser eller förflyttningar som inte behövs för att 

tillverka produkten (Bergman och Klefsjö, 2012). Hirano (2009) menar att 

så fort man sträcker ut en arm eller tar ett steg uppstår rörelseslöseri. Man 

vill minimera förflyttningar av människor och material för att minska detta 

slöseri. Det kan ses som ett mått på resor och rörelser under en 

arbetssekvens och är ofta kopplad till människor och layout (Carreira och 

Trudell, 2006). Genom att utveckla processer för att säkerställa att verktyg, 

material och information är där de behövs när de behövs kan man minska 

onödiga rörelser (Hirano, 2009). Pettersson et al. (2015) påstår att upp till 

25% av arbetstiden kan gå åt till att leta efter verktyg, material och 

information. De onödiga rörelserna är inte enbart kopplat till slöseri, en 

rörelse i form av att böja sig ner efter ett verktyg kan även vara skadliga ur 

en ergonomisk synvinkel (Petersson et al. 2015). Hirano (2009) skriver att 

största delen av arbetstiden för en typisk produktionsarbetare går till 

aktiviteter som inte tillför något värde till produkten och att det inte borde 

räknas som arbete, utan att det egentligen endast är rörelser. Rörelsestudier 

är en industriell ingenjörsteknik som används för att analysera arbete-mot-

rörelse ration. Målet med rörelsestudier är att göra arbetet enklare, skapa 

effektivare arbetssekvenser och mer ekonomiska rörelser. En metod för att 

visualisera och analysera rörelser är spagettidiagram, där alla förflyttningar 

representeras av ett sträck på en karta (Pettersson et al. 2015). 

Spagettidiagram kan användas för att analysera bland annat transporter av 

material och personalens rörelsemönster.  

2.5.7 Defekter 

Defekter i produkterna kan betyda omarbetningar eller mer produktion på 

grund av kassering (Bergman och Klefsjö, 2012). Kontroller av produkter 

kan även generera slöseri i form av tid och arbete. Störningar i processer 

medför ytterligare arbetstid eller väntetid vilket kan generera stora 

kostnadsförluster (Carreira och Trudell, 2006). Den tid det tar att rätta till fel 

är kunden inte beredd att betala för (Petersson et al. 2015). Istället för att 

rätta till felen bör man lösa grundorsaken och ta reda på varför felen uppstår. 

Orsaker till omarbetningar kan vara bland annat variation eller felaktigt 

ifyllda uppgifter.   

2.5.8 Outnyttjad kreativitet 

Detta är den senaste delen till de åtta olika slöserierna vilket medför att den 

inte är med i all litteratur, det är dock en del som kan generera stora 

möjligheter. Outnyttjad kreativitet hos medarbetare kan ge förlust i form av 

tid, potentiella förbättringar och läromöjligheter (Bergman och Klefsjö, 

2012). Med detta menas att man ska ta till vara på den kunskap och potential 

medarbetarna besitter för att kunna skapa förbättringar. Risker som kan ske 
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om man inte utnyttjar medarbetarnas kreativitet är försämrat engagemang 

hos medarbetarna, medarbetare som slutar och uteblivna förbättringsförslag 

(Petersson et al. 2015). För att motverka att detta händer kan ett förslag vara 

att införa förbättringsarbeten där alla i organisationen är med och där man 

tillsammans tar fram möjliga förbättringar. 
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3. Metod 

Följande kapitel beskriver vilken vetenskaplig forskningsdesign arbetet 

följer och varför den är lämplig för denna studie. Forskningskvalitet och 

datainsamlingsmetoder samt etiskt förhållningssätt presenteras och 

motiveras. Sist presenteras genomförandet av studien tillsammans med en 

visualisering av arbetsprocessen. 

3.1 Vetenskaplig forskningsdesign 

De tre vanligaste typerna av forskningsdesign är fallstudie, kvantitativ studie 

samt experiment och aktionsforskning (Patel och Davidsson, 2011). En 

fallstudie innebär att man utför en undersökning i det verkliga livet på en 

mindre avgränsad grupp, exempelvis en individ, en organisation eller en 

situation. För att få en korrekt bild av fallet samlas information av olika 

karaktärer in och studeras på ett systematiskt sätt (Blomqvist och Hallin, 

2015). När man vill studera processer och förändringar används ofta 

fallstudiemetoden. Då detta arbete ämnar undersöka hur standardiserat 

arbetssätt påverkar produktionskapaciteten har fallstudiemetoden tillämpats. 

Studien genomförs på ett fallföretag med fokus på en specifik 

monteringslinje vilket genererar djupare förståelse för det specifika 

problemet. Getinge Disinfection AB i Växjö monterar disk- och 

desinfektions maskiner manuellt vilket gör dem till ett lämpligt fallföretag 

för denna studie.   

Då studien utförs på ett fallföretag är det en kvalitativ studie, däremot 

behandlas både kvalitativ och kvantitativ data (Blomqvist och Hallin, 2015). 

Den kvalitativa datan i studien består av intervjuer, observationer av 

arbetsprocessen samt en litteraturstudie. Den kvantitativa datan genereras av 

observationer där tidsstudier kring cykeltider utförs.  

Relationen mellan teori och empiri kan behandlas på olika sätt. En forskare 

som arbetar induktivt formulerar en teori utefter den insamlade datan från 

empirin (Björklund och Paulsson, 2012). En deduktiv forskare läser in sig på 

teorier kring problemet och skapar därigenom en förutsägelse om empirin. 

Denna studien följer det abduktiva angreppssättet vilket är en kombination 

av induktion och deduktion (Patel och Davidsson, 2011). Vid abduktion 

pendlar forskaren mellan teori och verklighet för att nå ett resultat. Studien 

inleds med en induktiv fas där fakta kring verkligheten samlas för att bilda 

en hypotes. Därefter övergår arbetet till en deduktiv fas där den framtagna 

hypotesen studeras. Vidare pendlar studien mellan empiri och litteratur i 

syfte att generera större förståelse för de båda delarna samt öka 

trovärdigheten. 
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3.2 Forskningskvalitet och datainsamlingsmetoder 

Tre mått på en studies kvalitet och trovärdighet är validitet, reliabilitet och 

objektivitet (Blomqvist och Hallin, 2015). Validitet innebär att man mäter 

och studerar rätt objekt. Vid intervjuer kan ökad validitet uppnås genom att 

exempelvis precisera målgrupp. Reliabilitet innebär att man studerar det 

valda objektet på ett adekvat sätt för att uppnå hög tillförlitlighet i mätningen 

(Björklund och Paulsson, 2012). I vetenskapliga arbeten är även objektivitet 

viktigt, vilket betyder att personliga värderingar inte ska påverka resultatet 

av studien.  

En vanligt förekommande datainsamlingsmetod är litteraturstudie som 

ämnar ge forskaren information kring forskningsområdet (Blomqvist och 

Hallin, 2015). Med en litteraturstudie samlar man fakta genom böcker, 

tidskrifter, artiklar och elektroniska källor. Denna studien använder sig av en 

grundlig litteraturstudie, där fokus ligger på kapacitetsökning och 

standardiserat arbetssätt, i syfte att generera hög validitet i arbetet. 

En annan datainsamlingsmetod är intervjuer där man använder en 

utfrågningsmetod för att utveckla djupare förståelse för ett visst fenomen 

(Björklund och Paulsson 2012). Intervjuer kan vara strukturerade eller 

ostrukturerade, skillnaden är att frågorna är förutbestämda vid strukturerade 

intervjuer. Ostrukturerade intervjuer utgår istället från ett förbestämt 

ämnesområde där frågor formuleras efter hand under intervjun för att skapa 

en större bredd i samtalet (Blomqvist och Hallin, 2015). I studien används 

ostrukturerade intervjuer för att undersöka om arbetsmetoder skiljer sig 

mellan produktionspersonal samt för att bilda en uppfattning om vilket 

arbetssätt som är mest lämpligt. Det ämnar även ge större förståelse för 

arbetsmomenten och därmed öka validiteten och reliabiliteten i arbetet. 

Syftet med att använda ostrukturerade intervjuer är att lämna så mycket 

svarsutrymme som möjligt för intervjupersonen (Patel och Davidsson, 

2011). Det vill säga att man inte ställer frågor man i viss mån kan förutse 

svaren på i förtid, på så sätt garanteras arbetets objektivitet. Intervjuer 

kommer att utföras med produktionspersonal, produktionstekniker och 

produktionschef för att skapa en verklig bild av hur arbetet på 

produktionslinjen utförs. Intervjuerna ämnar även höja studiens validitet och 

reliabilitet. 

En tredje vetenskaplig teknik för att samla information är observationer där 

man på ett systematiskt sätt under en längre tid samlar information genom 

att studera en händelse eller beteende (Blomqvist och Hallin, 2015). Man 

observerar och dokumenterar det som händer för att återge en verklig bild av 

beteendet. De två vanligaste observationsmetoderna är strukturerade- samt 

ostrukturerade observationer. Strukturerade observationer används oftast när 

problemområdet är känt, man har då i förväg bestämt vilka beteenden som 

ska observeras genom ett observationsschema. Ostrukturerade observationer 

ämnar ge en mer övergripande bild av en situation och används oftast 
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tidigare i en studie för att bilda en uppfattning av problemet. De 

ostrukturerade intervjuerna kompletteras med strukturerade observationer 

med icke delaktiga observatörer. De strukturerade observationerna används 

för att precisera cykeltider och identifiera faktorer som påverkar 

produktionskapaciteten negativt. På så sätt ligger de som grund för 

kartläggning av arbetsprocessen samt produktionspersonalens 

arbetsmetoder. För att erhålla hög validitet följer observationerna ett schema 

där vad som ska observeras är tydligt preciserat (Patel och Davidsson, 

2011). Observationerna består av videodokumentation, tidsstudier, och 

anteckningar i avsikt att garantera en hög reliabilitet.  

För att vidare generera hög validitet och reliabilitet handleds studien av en 

etablerad forskare och universitetslektor vid Linnéuniversitetet samt 

övervakas av ledningsgruppen för ett tillverkande företag. Vidare framför 

forskare och studenter åsikter om studien vid tre olika oppositionstillfällen 

vilket höjer både validiteten och reliabiliteten av studien. 

3.2.1 Etiskt förhållningssätt 

Studien förhåller sig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Blomqvist och Hallin, 2015). Därför informeras medverkande i studien om 

syftet och att deras medverkan är frivillig, de som önskar vara anonyma 

namnges ej i rapporten. All information behandlas konfidentiellt, delas inte 

utan fallföretagets tillstånd och behandlas på ett sätt så att ingen kan ta skada 

av arbetet. Det insamlande materialet användas endast för det yttrade 

forskningsändamålet. Samarbete med anställda sker med tillstånd från 

Getinge Disinfection AB.  

3.3 Genomförande 

Arbetet följer en beprövad arbetsmetod för processoptimering kallad 

DMAIC processen, där man systematiskt arbetar sig genom fem steg för att 

på ett kontrollerat sätt nå önskat resultat (Montgomery, 2013). Det är en 

beprövad metod som fokuserar på att lösa grundorsaker till problem, ta fram 

bästa arbetssättet och garantera att lösningarna är permanenta och kan 

implementeras på liknande processer.  

Det första steget, Define, består av en omfattande litteraturstudie samt en 

värdeflödesanalys som ligger till grund för projektplanen. 

Värdeflödesanalysen av nuläget blir en referens för att undersöka studiens 

resultat. Rapportens introduktion, teori, metodbeskrivning samt delar av 

empirin representerar arbetets Define steg. Det andra steget, Measure, består 

av datainsamling i form av strukturerade observationer och ostrukturerade 

intervjuer, tidsstudier och filmning av arbetsstationerna. Detta ämnar ge en 

verklighetsbild av cykeltider och tydliggöra hur arbetsprocessen ser ut i 

nuläget. Datainsamlingen presenteras med hjälp av redovisningsverktyg som 
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paretodiagram och histogram. Arbetets Measure steg representeras av 

rapportens empirikapitel. I det tredje steget, Analyze, analyseras insamlad 

data för att skapa och utvärdera hypoteser kring grundorsaker. Hypoteserna 

ligger som grund för pilottester där verkan av förändringarna tydliggörs. 

Resultat av tester utvecklas sedan till ett eller flera lösningsförslag i steget 

Improve. Stegen Analyze och Improve beskrivs av rapportens femte och 

sjätte kapitel, Pilottester - Utjämning och reducering av cykeltider samt 

Resultat och analys. I sista steget, Control, färdigställs arbetet genom att 

besvara frågeställningar och presentera möjliga förbättringar. Steget Control 

representeras därigenom av rapportens avslutande kapitel, Diskussion och 

slutsats samt Rekommendationer. Bild 3 nedan visar en visualisering av 

arbetsprocessen. 

Samarbete med produktionspersonal och ledning är en stor och viktig del av 

arbetet då det är personalen som besitter kunskap om produktionslinjen och 

arbetssättet (Angelöw, 1991). Det är även viktigt att involvera personalen i 

tidigt skede så de känner engagemang och vilja att genomföra förändringar 

på deras arbetsplats.  

 

Bild 3: Visualisering av arbetsprocessen.  
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4. Empiri 

Följande kapitel ger en kort presentation av fallföretaget och dess 

verksamhet. Vidare redovisas arbetets Measure steg och delar av steget 

Define genom insamlad data från värdeflödesanalysen, tidsstudier, 

observationer och intervjuer. En beskrivning av varje station på 

monteringlinjen presenteras.  

4.1 Fallföretags-presentation  

Getinge grundades 1904 i Getinge och tillverkade från början 

jordbruksutrustning (Getinge, 2019). År 1932 ändrades inriktningen till 

medicinteknik och började då tillverka sterilisatorer till medicinsk 

utrustning. Idag är det ett globalt företag med 19 fabriker i sju olika länder - 

USA, Sverige, Frankrike, Polen, Turkiet, Tyskland och Kina. 2018 hade 

Getinge en nettoomsättning på 24.1 miljarder svenska kronor. Getinge har 

över 10 000 anställda och huvudkontoret ligger i Göteborg.  

Getinge är ledande i de segment de verkar inom, fokus är på kirurgiska 

arbetsflöden, terapi, akutvård, patientvård och post-akut vård. Getinge 

Disinfection AB i Växjö tillverkar disk- och desinfektionsmaskiner till bland 

annat sjukhus och tandläkarmottagningar. Maskinerna säljs till stora delar av 

världen, den största exporten går till USA, Tyskland och Kina.  

För att nå strategiska mål och utveckla verksamheten är hela organisationen 

involverad i ett löpande Leanprojekt. Det innebär att Lean-koordinatorer 

från de olika fabrikerna får utbildning och samlas för att lära sig av de olika 

fabrikernas framsteg. I fabriken i Växjö är grunden för standardiserat 

arbetssätt framtaget, implementeringen är dock inte fullständig. 

Utvecklingen av standardiserat arbetssätt sköts av produktionstekniker och 

Lean-koordinatorer, på vissa linjer är även produktionspersonal involverade. 

Getinge använder affärssystemet M3, vilket är ett modulbaserat affärssystem 

där kunder själva väljer vilka moduler de är i behov av (Infor M3, 2019). 

Affärssytemet är integrerat i hela organisationen men samtidigt separat för 

varje fabrik. Systemet hanterar allt från kundorder och inköp till produktion 

och leverans. I produktionen används systemet främst för att hantera 

körschema, avrapportera stationer, hämta ritningar och maskinkonfiguration  

samt hantera materialflödet.  

4.2 Översiktlig beskrivning av monteringslinje 86BPLC  

86BPLC - Serien är vanlig på sjukhus och är ämnad för rengöring och 

desinfektion av medicinska instrument och tillbehör. En färdigbyggd maskin 

är ca. 190cm hög, 110cm bred, 90cm djup och väger över 500kg. Bild 4 
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nedan visar hur en disk- och desinfektionsmaskin från 86BPLC-serien ser ut. 

Kliniker runt om i världen har olika behov av disk- och 

desinfektionsmaskiner, därför erbjuds två olika storlekar på maskinen samt 

ett flertal tillvalsmöjligheter. Maskinerna tillverkas därför efter kundorder 

vilket kräver hög flexibilitet i produktionen. Då maskinerna är komplext 

utformade, högteknologiska och har flera valbara komponenter monteras de 

manuellt.   

 

Bild 4: Disk- och desinfektionsmaskin 86BPLC-serie. 

Monteringslinjen 86BPLC består av åtta monteringsstationer med 

tillhörande förmontage (FM). Då alla maskiner tillverkas efter kundorder 

följer personalen en maskinkonfiguration där alla kundval är preciserade. 

Maskinerna tillverkas i två storlekar, den större modellen (8668) är mer 

frekvent i produktionen än den mindre (8666). I dagsläget produceras ca. 

582 maskiner per år på monteringslinjen 86BPLC. I en intervju som 

genomfördes den 8 april 2019, uppgav P Elgborn att efterfrågan av dessa 

maskiner förväntas öka ytterligare inom de närmsta åren.  

På varje station finns en monitor där standarder för arbetsmomenten är 

beskrivna i text och bild (se bilaga 1 för första sidan i STD-W). Vanligtvis är 

dessa monitorer avstängda då montörerna inte använder sig av 

instruktionerna. Montörerna uppger att de inte känner sig involverade i 

utformandet av det standardiserade arbetssättet. De uppger även att de inte 

känner engagemang för att involvera sig då de upplever att de inte får gehör 

av ledningen när de framför idéer. Standarderna är inte fullständiga i 

dagsläget, då vissa delmoment saknas helt och beskrivande bilder saknas på 

flera ställen. Cykeltider för de olika arbetsmomenten är inte preciserade i 

instruktionerna och takttiden för stationerna speglar inte verkligheten. På 
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FM finns inga monitorer, de arbetar efter ritningar som skrivs ut varje gång 

en batch komponenter ska monteras.  

Bemanning på monteringslinje och FM varierar kraftigt på grund av 

ledigheter, sjukskrivningar och utlåning till andra avdelningar. Vanligtvis är 

varken monteringslinjen eller FM fullt bemannad. Genomsnittligt arbetar 

sex montörer på monteringslinjen dagligen. Montörerna följer maskinen 

genom monteringsstationerna, de vill säga de monterar en maskin från 

början till slut. Flera av komponenterna kan monteras på flera stationer och 

montörerna har olika rutiner när de monterar. Montörerna på linjen ska 

kunna hela FM men i verkligheten kan de flesta montörerna endast vissa 

moment i FM. 

Montörernas arbetstider är mellan 07:00 – 15:41 mån-tors och mellan 07:00-

15:31 på fredagar under våren. På hösten förlängs arbetsdagen med 23 

minuter mån-tors och 15 min på fredagar. Frukostrasten är mellan 09:00-

09:20, lunchrasten mellan 12:00-12:30 och eftermiddagsrasten är mellan 

14:30-14:45. Eftermiddagsrasten utgår dock på fredagar. Montörernas 

arbetstider är flexibla vilket betyder att de kan börja dagen mellan 06:30-

07:30 (+-30). Lunchen kan vara mellan 11:40-12:50 (+-20) och de kan sluta 

mellan 15:16-16:21 (-25/+40) mån-tors och mellan 14:30-16:11 (-61/+40) 

på fredagar. De flexibla arbetstiderna är något som montörerna uppskattar då 

de själva kan bestämma vilken tid de ska börja och sluta.  

Varje morgon samlas montörer, FM montörer, personal från provningen, 

teamleader, produktionstekniker och produktionsledare vid en tavla i 

produktionen. Man går igenom tillbud och skaderapportering, bemanning, 

materialbrister och övriga frågor. Mötet varar vanligtvis i ca. fem minuter. 

Bild 5 nedan visar layouten av 86BPLC- och Turbolinjen. Turbolinjen är en 

monteringslinje som monterar liknande maskiner som 86BPLC. De ligger 

bredvid varandra blad annat för att de använder samma delar från FM. MS1 

till MS8 är uppmärkta med siffror och förmontage är uppmärkt med FM. 

Boxana med siffror bakom stationerna representerar pallställ där material 

och komponenter finns. De förmonterade komponenterna ligger både i 

pallställ och på vagnar vid FM-stationerna. En del detaljer till maskinen 

kommer ut på plock. Dessa komponenter är specialkomponenter som inte 

har lagerplats vid monteringslinjen. Alla komponenter som kommer på 

plock har ett separat lager bakom Turbolinjen. 
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Bild 5: Layout av monteringslinje 86BPLC (och Turbolinjen) 

MS3 och MS4 går att montera på tre platser, tanken är dock att MS3 ska 

monteras längst till vänster enligt bild och att maskinen sedan flyttas till 

MS4 till höger enligt bild. Lagret är planerat så att delarna till MS3 finns till 

vänster och de till MS4 finns till höger. Vanligtvis flyttas dock inte 

maskinen fysiskt mellan dessa monteringsstationer vilket resulterar i att 

montörer går fram och tillbaka flera gånger för att hämta delar ur lager. Om 

fler än en maskin monteras på dessa ställen och maskinerna inte står på rätt 

station hamnar montörerna lätt i vägen för varandra när de hämtar delar. Vid 

varje monteringsstation finns en verktygstavla där bland annat verktyg, 

muttrar och buntband finns. Tavlorna är inte uppmärkta och montörerna 

lånar ofta verktyg från andra stationer än den de arbetar vid. 

4.2.1 Monteringsstation 1 

Arbetet inleds genom att maskinkonfiguration, följesedel och 

monteringsprotokoll skrivs ut. Allt som allt skrivs 39 A4 sidor ut - 21 sidor 

monteringsprotokoll, 16 sidor maskinkonfiguration och 2 sidor följesedel (se 

bilaga 2 för första sidan i monteringsprotokollet). Sedan skriver montören 

upp vissa tillval på förstasidan i maskinkonfigurationen för att slippa leta 

efter informationen i maskinkonfigurationen under montering.  

Därefter hämtas kammaren med en handtruck från ett pallställ bakom 

Turbolinjen. I lagret måste man hämta kammare av rätt storlek samt ta den 

kammaren som är tillverkad tidigast. Om kammaren som ska hämtas står på 

övre våningen av pallstället måste truckförare tillkallas för att lyfta ner den, 

alternativt hämtar montören en truck och lyfter ner den själv. När rätt 

kammare är plockad dras den tillbaka den med hjälp av en handtruck till 

MS1. Innan någonting monteras inspekteras kammaren för potentiella 

skador eller svetsfel. Sedan monteras skenor som bildar packningsspåret 
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vilket därefter tätas med silikon. Serienummer och information om 

kammaren skrivs in i monteringsprotokollet.  

Kammaren lyfts sedan med hjälp av ett lyftverktyg och placeras på golvet. 

Montören kör sedan den tomma pallen till en avställningsyta snett bakom 

pallstället för kammare, demonterar sidorna på pallen, lämnar pallen och går 

tillbaka till MS1.  

Kammaren som placerades på golvet rullas ett halvt varv så andra 

packningsspåret kan monteras och tätas. Därefter lyfts kammaren med 

lyftverktyget och fästs i packningsspåret på en justerbar fixtur. Fixturen gör 

det möjligt att lätt komma åt alla sidor av kammaren utom taksidan då den 

delvis blockeras av fixturen. Väggarna förstärks med plåtar på båda sidor, de 

fästs i svetsskruv som applicerats med Trefolex så gängorna inte ska skära. 

Därefter isoleras och monteras stamrör på sidan av maskinen. Sedan 

monteras spolarm tak, vatten- och torkluftintag, överfyllnadsskydd och 

uppvärmningsagregat. Invändigt i kammaren monteras bland annat gejder, 

dockningar, nedre spolram, styrpinnar och stänkskydd.  

Kammaren isoleras utvändigt med självhäftande isolering på alla sidor utom 

taket. Konstruktionen av kammaren har ändrats med tiden utan att ritningar 

för isolering uppdateras. Detta resulterar i att montörerna skär i isoleringen, 

istället för att trycka ut en stansad del, för att anpassa delar till den nya 

kammar designen. En del av en isoleringsbiten används inte alls utan dras av 

och kasseras. På en tvådelad isoleingsbit kasseras en del av isoleringen på 

varannan bit. Detta för att den delen inte passar på båda sidorna av 

maskinen. Istället för att uppdatera ritningen och lägga till en stansning så att 

biten blir tredelad har man köpt in en extra isoleringsbit. Se bilaga 3 för 

konstruktionsändringar i isoleringen. 

Slutligen monteras element efter maskinkonfiguration med tillhörande 

ventiler. Arbetsmomentets monteringstid är kraftigt varierande då el-element 

är enklare att montera än ång-element. Ång-element kopplas till ventiler 

med stela kopparrör vilket försvårar monteringen då spelrum mellan rör och 

ventil blir begränsat. 

Ett flertal av komponenterna som monteras är valbara däribland vattenanalys 

och tryckövervakning, dessa sensorer monteras på stamröret annars tätas 

hålen med skruvar. Övriga tillval som kan förekomma är antenn för 

spolvingeövervakning, takanslutning för ånga, el-element, ång-element och 

ångventil. Alla stationer avslutas genom att montören signerar vilka delar 

som monterats på maskinen och stryker över de delar som inte monterats i 

monteringsprotokollet. Sedan stämplar man ut från stationen och in på nästa 

station i M3. Bild 6 nedan visar hur kammaren ser ut när den hämtas och hur 

den ser ut efter montering på MS1. 
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Bild 6: Kammare innan och efter MS1 

4.2.2 Monteringsstation 2 

Kammaren flyttas med lyftanordningen till MS2 där den fästs på en fixtur. 

Taket isoleras utvändigt. Sedan demonteras spolarm tak för att kunna isolera 

taket, därefter monteras spolarmen igen. Lamphållare delmonteras genom att 

skruva fast en sockel på en hållare och skruva i en lampa, sedan monteras 

hållaren tillsammans med packningar och en glasskiva på taket av 

kammaren. Därefter hämtas lucklåsningen från FM och monteras på 

maskinen. På lucklåsningen monteras sedan två dragstänger som 

delmonterats med hylsor och muttrar. Därefter monteras ramen för maskinen 

som består av fyra stativben och en bottenram. På stativbenen sätts 

blindnitmuttrar efter schema för de olika tillvalen. Maskinramen finns i 

lackad eller rostfri stål. Den lackade varianten har blindnitmuttrar i 

bottenramen från leverantören det har inte den rostfria. Vidare monteras 

även slang för överfyllnadsskydd och pumpkonsoll, dessa delar står på MS3 

i monteringsprotokoll och standardiserat arbetssätt. Slutligen märker man 

upp vissa komponenter med klisterlappar för att underlätta servicearbetet.  

Tillval som kan förekomma är montering av kondukivietsgivare, elkablage 

till elbooster och boosterventil med tillhörande slang. Stationen avslutas och 

man reser maskinen till stående position med hjälp av fixturen. Förmontage 

till MS2 är luckindraget. Bild 7 nedan visar hur maskin ser ut efter 

montering på MS2. 
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Bild 7: Maskin efter MS2 

4.2.3 Monteringsstation 3  

Maskinen flyttas med hjälp av handtruck till en av de tre lyftanordningar där 

MS3 och MS4 kan utföras. Vanligtvis genomförs både MS3 och MS4 på 

samma lyftandordning utan att maskinen flyttas fysiskt däremellan.    

I kammaren monters bottensil, spolvigar och magnetgivare. En 

cirkulationspump och en avloppsspump monteras på bottenramen, därefter 

monteras vattenlås och fästen för stödbalk. Sedan monteras två 

backventilhus, från FM, på stamröret. Dräneringsslangar till vattenlås och 

värmeväxlare delmonteras genom att fästa tre slangar i ett T-rör, slangarna 

fästs sedan på vattenlåset och backventilhusen. Innan montering av 

trevägskorset kapas en av slangarna och monteras på vattenlåset. En ellåda 

enligt maskinkonfiguering plockas ur pallstället och placeras på 

lyftanordningen. I ellådan kopplas en transformator, sladdar och kontakter 

in, sedan monteras lådan på bottenramen. Därefter kopplas kablar från olika 

komponenter till ellådan. Kablagen buntas sedan samman så de inte ska 

skadas eller vara i vägen för efterkommande montering. 

De tillval som kan förekomma på MS3 är bland annat slang för 

avloppskylning, överfyllnadsslang och vattenintag till boostertank, olika 

typer av transformator till ellådan, in/utmatnings säkring. Förmontage till 

MS3 är spolvingar, avloppspump, vattenlås och backventilhus. Bild 8 nedan 

visar hur maskin ser ut efter montering på MS3. 
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Bild 8: Maskin efter MS3 

4.2.4 Monteringsstation 4 

Stationen inleds genom att hälla talkpulver i en påse med en luckpackning i 

och skaka den tills pulvret distribueras jämnt över packningen. Det upprepas 

med en till påse då det i vanligtvis produceras maskiner med två luckor. 

Packningarna placeras i packningsspåren och slås sedan tillrätta med en 

plasthammare. Luckstativ från FM monteras med hjälp av en lyftanordning.  

Ett stort arbetsmoment på MS4 är att delmontera doseringsskåpet. Först 

monteras två till fyra doseringspumpar samt ett flertal tillvalskomponenter 

på två doseringsplåtar. Det monteras efter schema för de olika tillvalen. 

Plåtarna skruvas sedan fast i doseringsskåpet och märks upp med 

klisterlappar för att förenkla servicearbetet. Doseringsslangar och 

tomdunkslarm förbereds genom att fästa doseringsrör på slangarna och 

märka upp den med olika tejpbitar. Slangarna kopplas sedan till 

doseringspumparna i doseringsskåpet. Därefter monteras skåpet vid nedre 

högra hörnet av maskinen.  

Över doseringsskåpet monteras ett styrskåp, i skåpet monteras en I/O modul 

som kontakter från skåpet kopplas in i. Sedan kopplas kablage, kontakter 

och slangar till doserings- och styrskåp. Kablagen spänns samman med 

buntband. Vidare monteras även en värmeväxlare, microbrytare och 

kablage. Slutligen klistras komponentmärkningar på anvisade delar. 

Tillval som kan förekomma är olika typer av moduler i styrskåpet (AGS, 

Supervisor, ASi), buzzer samt doseringspumpar och slangar. Förmontage till 

MS4 är luckstativ med lucka. Bild 9 nedan visar hur maskin ser ut efter 

montering på MS4. 
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Bild 9: Maskin efter MS4 

4.2.5 Monteringsstation 5 

Maskinen flyttas med hjälp av handtruck till en av de två lyftanordningar där 

MS5 och MS6 kan utföras. Montörerna arbetar på en upphöjd plattform då 

den mesta monteringen på dessa stationer sker på taket av maskinen. 

Plockning och montering av torkmodul enligt maskinkonfiguration utförs. 

För att strukturera upp kablage på maskintaket monteras kabelstegar där 

kablarna spänns fast med buntband. Även MS5 består till stor del av att dra 

och koppla in kablar samt märka upp komponenter. På ca. åtta av tio 

maskiner monteras en boostertank, denna placeras på taket med tillhörande 

el- eller ångelement. Sedan kopplas överfyllnadsslang till boostertanken 

samt kontakt till elbooster.  

Tillval som kan förekomma är boostertank, olika typer av element till 

boostertank, USB-kabel till scanner, konsol för konduktivitetstransmitter 

och torksensorer. Förmontage till MS5 är boostertank, filter och 

flödesregleringsslang. Bild 10 nedan visar hur maskin ser ut efter montering 

på MS5. 

 

Bild 10: Maskin efter MS5 
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4.2.6 Monteringsstation 6 

Precis som MS5 monteras även MS6 på en upphöjd plattform. Här kopplas 

kablage för givare, lucklåsning och luckstängning till styrskåp. 

Boostertanken, som placerades på taket på MS5, skruvas fast och slang för 

vattenintag kopplas mellan boostertank och kammare. Vattenintag, kopplas 

till kammare och fästs i stativben. Vattenanslutningskonsoll plockas och 

monteras enligt maskinkonfiguration och tillhörande slangar märks upp och 

kopplas in i konsolen. Ytterligare givare och ventiler kopplas in, 

komponenter märks upp med klistermärken och frontplåtar monteras över 

luckorna. Slutligen monteras takpanelen.  

Tillval som kan förekomma är avloppskylning, boostertank, olika slangar för 

vattenintag och lock tak tak- eller golvanslutet media. Bild 11 nedan visar 

hur maskin ser ut efter montering på MS6. 

 

Bild 11: Maskin efter MS6 

4.2.7 Monteringsstation 7 

Maskinen förflyttas med handtruck till lyftanordningen för MS7. Stationen 

inleds med att montera huvudbrytare och anslutningslåda på oren sida av 

maskinen. I anslutningslådan plockas plintar ut så kablar från huvudbrytaren 

kan kopplas in. Kablarna från utgående sida av huvudbrytaren kopplas in i 

ellådan. Varningsdekaler klistras på anslutningslådan, ellådan och 

styrskåpet. Därefter monteras stödbalk till frontpanel på både ren och oren 

sida. Vredet till huvudbrytaren monteras på frontplåt och jordkabel kopplas 

till både sidoplåt och frontplåt. Vid olika tillval kan fler detaljer monteras på 

frontplåten, exempelvis scanner, process stop eller kablar till UK uttag. 

Därefter monteras både sidoplåt och frontplåt på oren vänster sida av 

maskinen och jordkablar kopplas in. MS7 avslutas med att märka upp 

komponenter med komponentmärkningar. Tillval som kan förekomma på 

MS7 är inmatare/utmatare, SWRSS spolvingövervakning, scanner, process 

stop och UK uttag. Förmontage till MS7 är plinten. Bild 12 nedan visar hur 

maskin ser ut efter montering på MS7. 
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Bild 12: Maskin efter MS7 

4.2.8 Monteringsstation 8  

Maskinen flyttas med handtruck tillS8 om den är ledig annars fortsätter 

monteringen på MS7. Först tar man fram displayer och märker upp vilken 

sida av maskinen de ska sitta på. Sedan kopplar man in displayerna en och 

en i en dator och programmerar dem efter tillvalen på maskinen. Displayerna 

tar olika lång tid att programmera beroende på vilken sida de ska sitta på och 

hur många tillval maskinen har, vanligtvis ca. fem till sju minuter per 

display. Medan displayen programmeras jordas och monteras tre 

sidopaneler. När den första displayen är programmerad kopplar man in den 

andra och upprepar processen. Medan den andra displayen programmeras 

jordas och monteras ytterligare paneler efter maskinkonfiguration. En kabel 

dras genom maskinen som kopplas i de båda displayerna senare. När alla 

kablar är dragna och inkopplade i sidoskåpet skruvas sidoskåpet fast i 

stativbenen och täcks av en servicelucka. När de båda displayerna är 

programmerade skruvas de fast i varsin plåt som sedan monteras på 

panelerna som i sin tur monteras på maskinen. 

Tillval som kan förekomma är USB i sidoskåp, tak- eller golvansluten ånga, 

printer på paneldörr sidoskåp, printer på panel ren sida, ethernet hub 

supervisor, luftbarriärer, display ren sida, kommunikationskabel mellan 

displayer. Bild 13 nedan visar hur maskin ser ut efter montering på MS8.   
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Bild 13: Maskin efter MS8 

4.2.9 Förmontage 

På FM monteras delar ihop och placeras i lådor, vissa placeras i pallställen 

vid monteringsstationerna och andra förvaras vid FM stationerna. Syftet 

med förmonterade komponenter är att reducera monteringstiden på linjen. 

Vid FM monteras även reservdelar till maskinerna. 

De delar som monteras i FM är luckindrag, lucka, luckstativ, avloppstank, 

spolvinge, backventil, avloppspump, filter, boostertank, 

flödesregleringsslang och displaypaneler. Dessa monteras ihop med hjälp av 

ritningar som skrivs ut varje gång en ny batch ska monteras. Luckor och 

luckstativ monteras kontinuerligt och kräver i dagsläget en och en halv 

person. De övriga montagen utförs av en person, denna person monterar 

även komponenter till Turbolinjen och reservdelar. Då bemanningsbehovet 

på FM egentligen är 1,5 + 2 personer måste montörerna på linjen hjälpa FM 

när de hamnar efter. Monteringen planeras efter körschema och monteras i 

batcher som varierar i storlek beroende på komponent, vanligtvis är det 

mellan 5 till 32 styck i en batch. Exempelvis monteras tio stycken 

luckindrag åt gången vilket tar ca. 4,5 timmar. 

4.3 Värdeflödesanalys av nuläget 

Värdeflödesanalys av nuläget tas fram tillsammans med 16 personer på 

företaget, bland annat produktionschef, produktionstekniker, 

produktionsledare samt produktionspersonal. Monteringslinjen studeras 

genom observationer samtidigt som montörer beskriver arbetsmomenten på 

stationerna. Sedan kartläggs informationsflödet och delar av stationerna 

klockas i syfte att ge en uppskattning cykeltider. Den insamlade datan 

sammanställs och utvecklas till en värdeflödesanalys. De uppskattade 

cykeltiderna presenteras i diagram 1 nedan. Värdeflödesanalysen beskriver 
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flödet av information och produkter från det att kammare kommer från 

svetsen till att en färdig maskin är redo att skickas till provningen (se bilaga 

4). 

 

Diagram 1: Timmar per station enligt värdeflödesanalys av nuläge 

4.3.1 Cykeltider och kapacitet 

De mest kritiska arbetsmomenten uppmärksammas via samtal med 

produktionspersonal, produktionstekniker samt observationer samt 

genomgång av videoinspelning av stationerna. Utifrån det genomförs 

upprepade mätningar av cykeltider på kritiska arbetsmoment och 

monteringsstationer med olika montörer. Övriga cykeltider baseras endast på 

videoinspelat material och enstaka tidsstudier vid observationer.  

De mest tidskrävande monteringsstationerna är MS1, MS3 och MS4 och den 

minst tidskrävande stationen är MS2. Dessa stationer studeras därför mer 

ingående än övriga stationer genom extra tidsstudier samt spagettidiagram 

som beskriver montörernas rörelser vid MS1 till MS4. Spagettidiagram och 

cykeltider för arbetsmoment för respektive station redovisas i bilaga 5. Då 

företaget inte har någon beräknad takttid i dagsläget representerar MS1, 

vilket är linjens största flaskhals, takttiden på linjen. Cykeltiden för MS1 är 

3,2 h, enligt värdeflödesanalysen, vilket kommande beräkningar baseras på.   

Cykeltiderna från värdeflödesanalysen är något missvisande då själva 

monteringstiden för stationerna är kortare än cykeltiderna. De ger dock en 

autentisk bild av hur förhållandet på monteringslinjen ser ut då väntetid, 

slöserier och extra raster räknas in. I diagram 2 nedan presenteras 

medeltiden för den uppmätta monteringstiden på stationerna från 

observationer och tidsstudier. Sammanställning av mätningarna presenteras i 

bilaga 5. 
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Diagram 2: Monteringstid per station 

Tabell 1 och 2 nedan visar den tillgängliga arbetstiden per vecka under 

hösten och våren. Då flextiden påverkar arbetstiderna har tre scenarier tagits 

fram för både vår och höst. Ett med kortast möjliga arbetstid på grund av 

flextiden, ett med normala arbetstider och ett med längsta möjliga arbetstid 

på grund av flextiden. 

 

Tabell 1: Tillgänglig arbetstid per vecka under våren. 

 

Tabell 2: Tillgänglig arbetstid per vecka under hösten. 

I enlighet med teorin approximeras den maximala produktionskapaciteten 

efter den station som kräver längst monteringstid, det vill säga processens 
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VÅR Veckodag Arbetsdag Tid 

Raster och 

dagliga möten Arbetstid/dag

Tillgänglig 

arbetstid/vecka

Kortast arbetstid pga flex mån-tors 07:30-15:16 7h 46min 70min/dag 6h 36min 32h 29min

fre 07:30-14:30 7h 55min/dag 6h 5min

Normal arbetstid utan flex mån- tors 07:00-15:41 8h 41min 70min/dag 7h 31min 37h 50min

fre 07:00-15:41 8h 41min 55min/dag 7h 46min

Längsta arbetstid pga flex mån-tors 06:30-16:21 9h 51min 70min/dag 8h 41min 43h 30min

fre 06:30-16:11 9h 41min 55min/dag 8h 46min

HÖST Veckodag Arbetsdag Tid

Raster och 

dagliga möten Arbetstid/dag

Tillgänglig 

arbetstid/vecka

Kortast arbetstid pga flex mån-tors 07:30-15:39 8h 9min 70min/dag 6h 59min 34h 1min

fre 07:30-14:30 7h 55min/dag 6h 5min

Normal arbetstid utan flex mån- tors 07:00-16:04 9h 4min 70min/dag 7h 54min 39h 45min

fre 07:00-16:04 9h 4min 55min/dag 8h 9min

Längsta arbetstid pga flex mån-tors 06:30-17:00 10h 30min 70min/dag 9h 20min 46h 21min

fre 06:30-16:26 9h 56min 55min/dag 9h 1min
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flaskhals. I tabell 3 nedan presenteras två modelleringar av den maximala 

produktionskapaciteten i dagsläget. En där linjen är fullt bemannad och en 

där bemanningen är sex montörer, de vill säga 75% bemannad. 

Modelleringarna visar även hur de olika arbetstiderna för vår och höst samt 

flextid påverkar kapaciteten. Kapacitetsberäkningar är bifogade i bilaga 6. 

Ekvation 3:  𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑

  

Ekvation 4: 𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 = 𝐹𝑙𝑎𝑠𝑘ℎ𝑎𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 

 

Tabell 3: Maxkapacitet vid olika arbetstider och bemanning 

 

 

Tillgänglig arbetstid Bemanning Takttid 

Kapacitet 

(maskiner/vecka)

Våren med kortast möjliga arbetstid 100% 3,2h 10,15

75% 3,2h 7,61

Våren med normala arbetstider 100% 3,2h 11,82

75% 3,2h 8,87

Våren med längsta möjliga arbetstid 100% 3,2h 13,59

75% 3,2h 10

Hösten med kortast möjliga arbetstid 100% 3,2h 10,63

75% 3,2h 7,97

Hösten med normala arbetstider 100% 3,2h 12,42

75% 3,2h 9,32

Hösten med längsta möjliga arbetstid 100% 3,2h 14,48

75% 3,2h 10,86
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5. Pilottester - Utjämning och reducering av cykeltider 

I följande kapitel presenteras studiens Improve steg där ett flertal 

lösningsförslag tas fram, utvärderas och testas genom pilottester i syfte att 

jämna ut cykeltider för stationer. Detta för att undersöka om förslag ger 

önskat resultat eller om ett nytt förslag bör tas fram, testas och analyseras. 

Testerna utförs vid samma tillfälle för att få en helhetsbild av cykeltider vid 

implementering av tester. Pilottesternas utförande, förväntningar och 

resultat redovisas för varje test. 

5.1 Flytt och kittning av delar av isoleringen. 

Utförande: Delar av isolering flyttas från MS1 till MS2. Isolering placeras 

på en vagn nära MS2 för att ge en autentisk bild av hur cykeltiderna 

förändras vid flytt av arbetsmoment och lagerplats. Delar som flyttas är 

isolering på vänster och höger sida. Isoleringsdelarna placeras tillsammans 

på vagnen för att representera att delarna levereras kittade. Bilder för 

respektive pilottester finns i bilaga 7.  

Förväntningar: Förflyttning av arbetsmoment reducerar cykeltiden på MS1 

samt ökar cykeltiden på MS2. Fixturen på MS2 är inte lika flexibel som 

fixturen på MS1 vilket kan försvåra monteringen. En kittning av isolering 

gör arbetet enklare då alla delar är på samma lagerplats. En konsekvens av 

att flytta monteringen till MS2 är att lagerplatser behöver flyttas för att göra 

arbetet effektivt.  

Resultat: Isolering av kammarens sidor på MS2 istället för MS1 gav väntat 

resultat. Isolering av framsida, baksida och botten är kvar på MS1 då de är 

svåråtkomliga på MS2. Den genomsnittliga tiden för arbetsmomentet efter 

tre mätningar blev 09:57. Kittning av isolering till MS1 och MS2 eliminerar 

behovet av 12 lagerplatser vid stationerna.  

5.2 Förmontering av spolarm tak och förflyttning av monteringen från 

MS1 till MS2. 

Utförande: Förmonterad spolarm tak och slangklämmor placeras på en 

vagn nära MS2 för att ge en autentisk bild av hur cykeltiderna förändras vid 

flytt av arbetsmoment och lagerplats.   

Förväntningar: Förmontage på spolarm tak minskar monteringstiden på 

linjen och underlättar för montören. Det skulle även jämna ut cykeltider för 

MS1 och MS2. Monteringen förväntas bli enklare då fixturen på MS1 delvis 

är i vägen för montering. Behovet av att demontera spolarm tak på MS2, för 

att isolera taket, elimineras.  
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Resultat: Testet gav väntat resultat. Demontering av spolarm tak elimineras 

från monteringslinjen och monteringen förenklas. För att monteringen ska 

fungera krävs specifikationer till FM på var slangklämman ska fästas. Under 

testerna uppmärksammades att monteringen av spolarm tak bör ske innan 

monteringen av lucklåsningen då den är i vägen för monteringen. Den 

genomsnittliga tiden för arbetsmomentet efter tre mätningar blev 01:33. 

Genomsnittlig tid på att förmontera komponenten blev 01:00. Förflyttning 

av arbetsmoment eliminerar behovet av två lagerplatser vid MS1. 

5.3 Flytt av fäste för torkluftuttag tak och fäste vattenanslutning från MS1 

till MS2 

Utförande: Komponenterna placeras på en vagn nära MS2 för att ge en 

autentisk bild av hur cykeltiderna förändras vid flytt av arbetsmoment och 

lagerplats.  

Förväntningar: Monteringen förväntas bli enklare då fixturen på MS1 är i 

vägen vid montering. Arbetsmomentet förväntas därför ta kortare tid och 

cykeltiderna för stationerna förväntas bli utjämnade. 

Resultat: Testerna gav väntat resultat. Genomsnittlig monteringstid efter tre 

mätningar blev 01:52, vilket motsvarar en reducering av monteringstiden på 

ca. 01:00. 

5.4 Förmonterat stamrör med backventlihus. 

Utförande: Skydd på stamrör avlägsnas, röret isoleras, gummislangar fästs 

med slangklämmor och backventilhus monteras på FM. I dagsläget monteras 

backventilhus på MS3 och resterande arbete utförs på MS1. Det 

förmonterade stamröret placeras där stamrörets lagerplats är i dagsläget för 

att ge en autentisk bild av hur cykeltiden för stationen påverkas. 

Förväntningar: Cykeltiden reduceras med ca. 05:00 på MS1 och ca. 03:00 

på MS3. Stamröret kan bli svårare att montera och backventilhus kan vara i 

vägen för efterkommande montering.  

Resultat: Förmontage av delmonteringar från MS1 reducerar cykeltiden 

som förväntat med ca. 05:00. Arbetsmomentet blir mer ergonomiskt vid FM 

då det utförs på en arbetsbänk istället för på en soptunna eller på kammaren. 

Montering av backventilhus vid FM reducerar cykeltiden på MS3 som 

förväntat med ca. 03:00. Under testet uppmärksammades att backventilhusen 

är väldigt känsliga och riskerar att gå sönder om de monteras redan på FM. 

Då de riskerar att gå sönder bör momentet inte flyttas till FM. Förflyttning 

av delmoneteringar från MS1 eliminerar behovet av tre lagerplatser vid 

stationen. 
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Ett test utfördes för att undersöka om det går att montera stamröret på MS2 i 

syfte att jämna ut cykeltiderna ytterligare. Testet visade dock att montering 

på MS2 inte var ergonomiskt och svårt då fixturen inte kan roteras i sidled 

därför utfördes inte fler tester. 

5.5 Flytt av fäste stödbalk från MS3 till MS2 

Utförande: Komponenterna placeras på en vagn nära MS2 för att ge en 

autentisk bild av hur cykeltiderna förändras vid flytt av arbetsmoment och 

lagerplats.  

Förväntningar: I dagsläget monteras komponenterna på stativbenens nedre 

delar. Genom att flytta monteringen till MS2 reduceras cykeltiden för MS3 

och monteringen kan förenklas. Fixturen på MS3 är höj- och sänkbar, 

funktionen används dock inte av alla montörer vilket gör arbetsmomentet 

inte blir ergonomiskt.  

Resultat: Testet gav inte förväntat resultat då ett av fästena inte kan 

monteras förens en annan komponent monterats. Fästena var även svåra att 

montera på MS2. Då alla fästen inte kan flyttas till MS2, monteringen blev 

svårare och övriga tester resulterade i att cykeltiden för MS3 blir kortare än 

MS2 flyttas inte arbetsmomentet.  

5.6 Flytta av dragstänger på lucklåsning från MS2 till FM 

Utförande: Dragstänger monteras på lucklåsning vid FM i samband med att 

lucklåsning monteras. Lagerplats flyttas till FM för att reducera gångavstånd 

till komponenter. 

Förväntningar: Förflyttning av arbetsmomentet förväntar reducera 

cykeltiden på MS2 med ca. 05:00. Montering på maskin kan bli svårare då 

dragstängerna kan vara i vägen.  

Resultat: Dragstängerna upplevdes inte vara i vägen vid montering. 

Cykeltiden för MS2 reduceras med ca. 05:00 och fyra lagerplatser reduceras 

vid stationen.  

5.7 Flytt av komponenter från MS2 till FM 

Utförande: Lampstativ sockel och lampa samt montering av boosterventil 

flyttas till FM.Komponenter förmonteras och placeras i lagerplatser vid MS2 

för att ge en autentisk bild av hur stationens cykeltid förändras.  

Förväntningar: Cykeltiden på MS2 reduceras med ca. 04:30. Enklare 

montering på linjen då man slipper delmonteringar. 
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Resultat: Testerna gav väntat resultat då cykeltiden reduceras med ca. 

04:30. Tillsammans elimineras behover av 4 lagerplatser vid MS2.  

5.8 Flytt  av dräneringsslangar till backventilhus samt dräneringsslang till 

värmeväxlare från S3 till FM 

Utförande: De förmonterade dräneringsslangarna fästs på vattenlåset och 

placeras i vattenlåsets lagerplats för att ge en autentisk bild av hur 

cykeltiderna förändras.  

Förväntningar: Cykeltiden för MS3 reduceras med ca. 03:00 och slöseri i 

form av rörelse reduceras. Dräneringsslangarna kan vara i vägen för 

efterkommande montering. 

Resultat: Testet gav väntat resultat, cykeltiden för MS3 reduceras med ca. 

03:10 och rörelseslöseri reduceras. Dräneringsslangarna upplevdes inte vara 

i vägen för övrig montering. Under testet uppmärksammades att två hål på 

vattenlåset alltid pluggas, även detta moment kan flyttas till FM. 

Förflyttning av arbetsmoment till FM eliminerar behovet av 2 lagerplatser 

vid MS3. 

5.9 Isolering av slang mellan cirkulationspump och stamrör flyttas till FM 

från MS3 

Utförande: Arbetsmomentet flyttas till FM. Komponenten placeras på 

slangens vanliga lagerplats vid MS3 för att ge en autentisk bild av hur 

cykeltiden förändras. 

Förväntningar: Cykeltiden för MS3 reduceras med ca. 03:00 och 

rörelseslöseri reduceras då de i dagsläget hämtar isoleringstejp vid MS2. 

Resultat: Testerna gav väntat resultat. Cykeltiden reduceras med ca. 03:00 

och rörelseslöseri minimeras. 

5.10 Flytt av ellåda från MS3 till orderstyrt förmontage  

Utförande: Ellådan monteras som ett orderstyrt förmontage och placeras på 

en vagn nära MS3 för att ge en autentisk bild av hur cykeltiden för stationen 

påverkas. 

Förväntningar: Cykeltiden reduceras med ca 06:00. 

Resultat: Cykeltiden reduceras med ca 12:00. Förmontage av ellådan gör 

arbetsmomentet mer ergonomiskt då det kan utföras på en arbetsbänk istället 

för på arbetsfixturen. Orderstyrt förmontage bör utföras vid monteringslinjen 
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för att snabbt kunna reagera vid ändringar i körschemat eller oförutsägbara 

problem uppstår.  

5.11 Flytt av doseringsskåp från MS4 till orderstyrt förmontage 

Utförande: Doseringsskåp monteras som ett orderstyrt förmontage och 

placeras bredvid lagerplatsen för doseringsskåp för att ge en autentisk bild 

av hur cykeltiden påverkas. 

Förväntningar: Cykeltiden för MS4 reduceras med ca. 20-30 minuter och 

minskar variationen i cykeltiden för stationen.  

Resultat: Förmontering av doseringsskåp tog 49:56 samt 21:26, variationen 

beror på tillvalen i skåpet. Cykeltiden för MS4 reduceras och variationen 

minimeras. 

Kommentar: Vid första testet kopplas kablage till doseringsskåpet vilket 

tog ca 10:00. Vid andra testet kopplades kablage in under montering på 

linjen. Tester bör genomföras för att undersöka om komponenter skadas om 

kablar kopplas till doseringsskåpet vid FM. Om även koppling av kablar 

flyttas till FM bör dessa kittas, då de i dagsläget kommer tillsammans med 

övrigt kablage till maskinen.  

5.12 Flytt av in- och utmatare från MS7 till MS3 

Utförande: Inmatare och utmatare läggs på vagn vid MS3 för att ge en 

autentisk bild av cykeltiden.  

Förväntningar: Flytt av montering till MS3 förväntas eliminera 

dubbelarbete då kablar från in- och utmatare buntas samtidigt som övriga 

sladdar. Tidigare har kablage buntats samman vid MS3 för att sedan klippas 

och buntas om på MS7. Cykeltiderna för stationerna förväntas bli jämnare. 

Resultat: Monteringen blir enklare att utföra på MS3 då färre komponenter 

är i vägen när kablage dras genom maskinen. Arbetsmomentet tar ca. 04:00 

att utföra på MS3. 

5.13 Slutsatser av pilottest 

Implementering av lyckade tester reducerar och balanserar cykeltider på 

linjen samt frigör lagerplatser. Lagerplatser bör därför omstruktureras 

tillsammans med produktionspersonal för att optimera effektiviteten i 

lagerhållningen samt minimera rörelseslöseri. Tabellen nedan visar resultatet 

av pilottesterna och vilka arbetsmoment som bör förflyttas. 
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Monteringsstation 1 Cykeltid för MS1 efter flyttade 

arbetsmoment: Medeltid 01:46:39 

Bortfaller: 

• Isolering vänster och höger sida 

av kammaren. Medeltid 10:00. 

• Fäste torkluftuttag tak samt 

vattenanslutning booster. 

Medeltid 03:00. 

• Spolarm tak. Medeltid 02:00 

• Isolering av stamrör och fäste av 

slangar. Medeltid 05:00 

Till FM: 

• Isolering av stamrör och 

fäste av slangar. Tid att 

förmontera: 08:30 

• Spolarm tak. Tid att 

förmontera 01:00  

Monteringsstation 2 Cykeltid för MS2 efter flyttade 

arbetsmoment: Medeltid 01:14:10  

Tillkommer: 

• Isolering vänster och höger sida 

av kammaren. Medeltid 09:57.  

• Fäste torkluftuttag tak och fäste 

vattenanslutning. Medeltid 

01:52. 

• Spolarm tak Medeltid 01:33. 

Flyttas till FM: 

• Dragstång på luckindrag. 

Tid 04:55.  

• Lampstativ sockel och 

lampa. Tid 02:00. 

• Boosterventilslang på 

boosterventil. Tid 01:30.  

Monteringsstation 3 Cykeltid för MS3 efter flyttade 

arbetsmoment: 01:13:00  

Tillkommer: 

• In- och utmatare. Medeltid 04:00 

Flyttas till FM: 

• Isolering av slang 

cirkulationspump/stamrör. 

Medeltid 02:50. 

• Montering dräneringsslagar 

fästa på vattenlås samt 

plastpluggar i hål på 

vattenlås. Medeltid 03:00. 

• Montering ellåda - 

Orderstyrd. Medeltid 12:00. 

Monteringsstation 4 Cykeltid för MS4 efter flyttat 

arbetsmoment: 01:26:51. 

 
Flyttas till FM: 

• Doseringsskåp - orderstyrd. 

Tid 21:26 - 49:56 beroende 

på tillval. 

Tabell 4: Sammanställning av resultatet av pilottester. 
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5.14 Leverantörsmöte med Cabseal AB 

I ett  möte med leverantör för delar av isoleringen diskuterades 

ritningsändringar av de delar nämnda i 4.2.1 Monteringsstation 1 samt 

möjligheter att få isoleringen kittad till MS1 och MS2. Då Cabseal AB 

endast levererar vissa delar av isoleringen skulle kittningen bli flerdelad i 

nuläget, vilket inte skulle uppfylla syftet med kittningen. Därför 

diskuterades även möjligheterna för att få all isolering från Cabseal AB i 

syfte att kunna få fullständiga kitt samt möjliga mängdrabatter som en 

utökning av orderkvantiteten kan medföra.  

Vidare diskuterades om den gula täckfilmen på isoleringen kan ersättas av 

den vita, då det uppmärksammats att den gula täckfilmen lätt går sönder. 

Enligt Cabseal AB kan detta korrigeras utan att ritningar behöver modifieras 

eller att priset påverkas.  

Slutligen diskuterades även möjligheter att luckpackningar levereras med 

talk på i avsikt att eliminera arbetsmomentet från MS4. Cabseal AB 

levererar i dagsläget inte luckpackningarna till Getinge Disinfection AB men 

uppgav att talk är vanligt förekommande vid hantering av silikonpackningar 

samt att de kan leverera luckpackningar med talk. 
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6. Resultat och analys 

Följande kapitel representerar studiens Improve steg vilket redovisas genom 

att analysera resultaten av pilottester samt övriga förbättringsmöjligheter. 

Vidare diskuteras uppmärksammade slöserier. 

6.1 Arbetsmoment och arbetsmetoder som påverkar 

produktionskapaciteten 

6.1.1 Standardiserat arbetssätt följs inte 

Standardiserat arbetssätt följs inte av alla montörer, arbetssätt och rutiner för 

vilka arbetsmoment som utförs på stationerna skiljer sig mellan montörerna. 

Det skapar variation i stationernas cykeltider då effektiviteten på 

arbetssätten skiljer sig. De existerande standarderna bör granskas 

tillsammans med montörerna för att gemensamt komma överens om vilket 

arbetssätt som är mest effektivt. Enligt Liker (2009) ska standarder skrivas 

gemensamt av personal, produktionstekniker och ledning. Han menar att 

detta är ett sätt att engagera medarbetarna och en förutsättning för att arbetet 

ska förbättras på ett effektivt sätt. Montörerna på linjen uppgav själva under 

de ostrukturerade intervjuerna att de inte känner sig involverade i hur 

standarderna utformas. Även Lantz et al. (2015) skriver att genom att 

revidera standarderna tillsammans med montörerna och gemensamt besluta 

om hur arbetssekvensen ska se ut kommer montörerna känna sig mer 

involverade. De menar även att det i sin tur kan leda till en mer öppen 

diskussion där information och förbättringsförslag kommer fram samt att 

medarbetarna blir mer villiga att ändra sitt arbetssätt.  

Sörqvist (2004) skriver att kritiska arbetsmoment, som påverkar cykeltider 

eller kvalitet, bör utföras på samma sätt av alla medarbetare. Därför bör 

kritiska arbetsmoment där arbetssättet skiljer sig undersökas närmare genom 

pilottester för att bestämma bästa arbetssättet. Ett kritiskt arbetsmoment som 

uppmärksammades under observationer är silikontätning av packningsspår 

på MS1. Arbetssättet skiljer sig mellan montörerna, vissa drar silikonsprutan 

efter sig och andra trycker den framför sig. Det mest effektiva sättet verkar 

vara att trycka den framför sig. Det gör det enklare att applicera rätt mängd 

och tar kortast tid. Det visade sig även vara lättare för nybörjare att utföra 

arbetsmomentet på detta sätt. Arbetsmomentet är kritiskt då det har stor 

påverkan på MS1s cykeltid samt att ingen bättre lösning för att täta 

packningsspåret hittas ännu. Arbetsmomentet bör därför studeras vidare 

tillsammans med montörer så att de blir villiga att ändra sitt arbetssätt om så 

bestäms (läs mer om silikontätning i 6.2 Konstruktion). Enligt Lantz et al. 

(2015) bör man involvera personalen i dessa situationer för att skapa 

engagemang och acceptans för ändringar i arbetssätten. Detta är någonting 

montörerna även själva uttryckt att de saknar. De upplever inte att de har 
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inflytande över vad som bestäms rörande processen och eller får gehör från 

ledningen vid förbättringsförslag. Detta har resulterat i att montörerna saknar 

engagemang och driv för att förbättra processen. När standarder uppdateras 

är det viktigt att alla berörda parter får information om ändringarna och att 

en ansvarig för uppföljning utses i syfte att kontrollera att den nya 

standarden följs.  

Medarbetarna menar att en av anledningarna till att standarderna inte följs är 

för att instruktionerna är väldigt långa. Längden av instruktionerna beror på 

att alla standarddelar samt alla tillval är beskrivna i samma dokument. Det 

gör att montörerna måste leta i dokumentet för att hitta de arbetsmoment de 

söker. Enligt Eriksen et al. (2008) kan för långa instruktioner leda till att de 

inte används eller uppdateras vilket i sin tur resulterar i att medarbetarna 

utformar individuella arbetssätt istället för att följa standarden. Eftersom 

monteringsprotokollet har nästintill samma information som standarderna 

väljer montörerna istället att kolla i monteringsprotokollet. Detta resulterar i 

att standarderna inte används och glöms bort.  

6.1.2 Delmontering 

Vid stationerna gör montörerna flera delmonteringar innan komponenterna 

fästs på maskinen. Exempelvis häller man Glidex på plaströr för att sedan trä 

på isolering innan man monterar rören på maskinen. Det är värdeskapande 

för kunden då isoleringen av rören är nödvändigt för att skydda elektroniken 

i maskinen från värme och fukt. Det tar dock tid och kräver fler lagerplatser 

än om rören skulle komma isolerade från leverantören. Delmonteringarna är 

nödvändiga men skapar inget direkt värde. Genom att flytta delmonteringar 

till FM alternativt få färdigmonterade komponenter från leverantören kan 

man minska monteringstiden på stationerna samt reducera antalet 

lagerplatser vid stationerna. Reducerade lagerplatser vid stationer kan skapa 

möjligheter till förbättringar av lagerhållningen, vilket reducerar 

gångavståndet till komponenter. Martin (2007) skriver att dåligt utformade 

processer, systemkomplexitet och ineffektiv upplärning skapar variation. Då 

stationerna innefattar många arbetsmoment och flera delmonteringar blir 

processen komplex och upplärning av ny personal svår och tidskrävande. Ett 

enklare flöde med färre delmonteringar och färre arbetsmoment per station 

underlättar vid upplärning och skapar ett mindre komplext system. På så sätt 

minskar även variationen i processen.   

Cykeltiderna måste reduceras för att nå kapacitetsmålet, därför bör 

stationerna endast innehålla slutmontering. En stor del av cykeltiderna går 

till just delmontering av komponenter som kan utföras utanför 

monteringslinjen. Man bör därför utforska möjligheter att få fler 

färdigmonterade komponenter från leverantör samt utföra fler 

delmonteringar på FM. 



45 

Fjällström & Karlsson Bäcklund 

I dagsläget ligger FM vid monteringslinjen vilket gör ytan begränsad. 

Förflyttning av arbetsmoment till FM kan därför bli problematiskt. En 

lösning på problemet är att upprätta ett nytt FM vid godsmottagningen. Där 

bör all delmontering som inte behöver vara orderstyrd utföras. Det gör 

arbetet mer ergonomiskt då det kan utföras vid en arbetsbänk. Det minimerar 

transporter av material då komponenter monteras redan vid 

godsmottagningen och därmed reduceras även behovet av lagerplatser vid 

monteringslinjen. En reducering av antal komponenter i lager minimerar 

även rörelseslöseri då lagret kan struktureras om och förbättras. 

Delmonteringar från andra monteringslinjer kan även flyttas till den nya FM 

stationen för att optimera nämnda parametrar.  

Om ett nytt FM upprättas kan man utnyttja FM stationen vid linjen till ett 

orderstyrt FM. De delar som behöver monteras efter körschema är ellåda, 

dosringsskåp och element i boostertank. Det är en fördel att ha orderstyrt 

FM vid monteringslinjen då man reducerar reaktionstiden vid problem eller 

ändringar i körschemat.  

6.1.3 Ojämnt belastade stationer 

Både Rother och Shook (2004) och Liker (2009) menar att ett kontinuerligt 

flöde är att föredra då det är mest effektivt och tvingar fram problem, som 

exempelvis flaskhalsar, till ytan. Flödet på linjen är kontinuerligt i den 

bemärkelsen att maskinerna tillverkas styckvis. Det är dock inte ett 

kontinuerligt flöde då alla stationer inte är bemannade samtidigt. Då alla 

stationer inte är bemannade märks inte problemen lika tydligt. Flödet är inte 

pressat på det sättet Liker (2009) skriver att det bör vara. Genom att 

bemanna alla stationer kan man pressa systemet och lättare se vilka stationer 

som är problematiska. 

Problem som är synliga i dagsläget är att arbetsuppdelningen på stationerna 

är ojämn. Exempelvis består MS1 av upp till 33 steg, där många av stegen är 

tidskrävande, och MS2 består av max 20 steg. Den ojämna fördelningen 

skapar flaskhalsar vilket höjer takttiden på linjen, se Diagram 1 i 

empirikapitlet. Enligt Bellgran och Säfsten (2005) bör tidsstudier utföras för 

att undersöka hur lång tid arbetsmoment tar i syfte att fördela belastningen 

och skapa ett balanserat flöde. Den ojämna fördelningen av arbetsmoment 

på stationerna kan jämnas ut genom att flytta vissa arbetsmoment till andra 

stationer eller FM som beskrivet i 5.1 Pilottester - Utjämning och 

reducering av cykeltider.  

Antal monteringssteg på stationerna beror delvis på antal tillval vilket skapar 

variation i cykeltiderna, det höjer även takttiden på linjen. Genom att minska 

antalet tillval kan variationen i cykeltiden på stationerna reduceras. Det 

genererar ett reducerat behov av antal komponenter och lagerplatser samt 

sänker och jämnar ut takttiden på linjen. En reducering av 

tillvalsmöjligheterna reducerar processens komplexitet, det påverkar dock 
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kunder och bör inte genomföras utan att kostnad- och konsekvensanalyser 

genomförts.  

6.1.4 Flexibla arbetstider 

Montörerna har flexibla arbetstider vilket medför att alla stationer på 

monteringslinjen startar och slutar vid olika tidpunkter. Det gör det svårt att 

hålla en takttid på monteringslinjen. Problemen som skapas av flextiden 

märks inte tydligt då flödet inte är kontinuerligt. Som nämnt i 6.1.3 Ojämnt 

belastade stationer kan man enligt Liker (2009) tydligare se problem i ett 

kontinuerligt flöde.  

För att skapa ett kontinuerligt flöde måste alla stationer vara bemannade 

samt påbörjas och avslutas vid samma tid enligt teorin. I och med flextiden 

kan man inte räkna med att monteringen börjar och slutar vid den normala 

arbetstiden 07:00 - 15:41. Då monteringen inte kan påbörjas förrän alla 

montörer är på plats blir starttiden för processen i slutet av flextiden, det vill 

säga 07:30. Monteringen bör följaktligen sluta samtidigt på alla stationer. 

Det blir då i början av flextiden på eftermiddagen, det vill säga 15:16 

måndag till torsdag och 14:30 på fredagar. Räknas frukost, lunch, kafferast, 

dagliga möten samt flextiden på lunchen bort blir monteringstiden på linjen 

32,4 h/vecka (se uträkning i tabell 1 och 2 i 4.3.1 Cykeltider och kapacitet). 

Flextiden på lunchen räknas bort då den inte utnyttjas i samma utsträckning 

som flextiden på morgonen och eftermiddagen. Vid normala arbetstider, det 

vill säga 07:00-15:41 borträknat samma rast- och mötestider, blir 

monteringstiden på linjen 37,6 h/vecka. Skillnaden i produktionstid mellan 

dessa arbetssätt är följaktligen 5,2 h/vecka. Det innebär att takttiden på 

linjen behöver vara 1,62 h istället för 1,88 h. Börjar monteringen inte 

samtidigt på linjen kommer lager mellan stationerna bildas vilket enligt 

Rother och Shook (2004) inte är ett kontinuerligt flöde.  

Då man i dagsläget följer en maskin genom processen och alla stationer inte 

är bemannade samtidigt kan man vanligtvis arbeta runt problemen genom att 

exempelvis börja nästkommande station vid fel arbetsfixtur. Det medför 

slöserier då montören hämtar material och verktyg till fel station. Slöserier 

som skapas på grund av arbetssättet är enligt teorin onödiga rörelser, 

inkorrekta processer och väntetid som medför att cykeltiden för stationen 

blir längre. Väntetid uppstår då man väntar på att nästkommande station ska 

bli ledig. Exempelvis kan inte MS1 och MS5 påbörjas förens de är lediga.  

Linjearbetare och ledning har svårt att se hur arbetssättet påverkar 

kapaciteten på linjen. Delvis på grund av att ledningen inte har tid att 

övervaka linjen och inte har något effektivt system för att mäta 

produktiviteten. Montörerna är vana vid arbetssättet och ser inte slöserierna 

som skapas, då de ofta kan utföra nästkommande station vid tidigare station 

eller förmontera delar i väntan på nästa station. Produktionskapaciteten 

påverkas dock negativt av slöserierna samt när montörer lämnar linjen för att 
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utföra andra arbeten. Arbetstiden påverkas även av raster som förekommer 

vid oplanerade tillfällen. Rasterna blir ofta fler och längre än planerat vilket 

reducerar produktionstiden. 

6.1.5 Verktygstavlor 

Samtliga stationer har en tillhörande verktygstavla där bland annat skruv, 

mutter och verktyg finns samt en mindre arbetsbänk. Tavlorna är inte 

uppmärkta och det saknas ofta verktyg som behövs för operationerna. Det 

resulterar i att montörer går till verktygstavlor på andra stationer och tar 

verktyg vilket i sin tur resulterar i vidare verktygsbrist. Enligt teorin är detta 

slöseri av formen onödiga rörelser och sker dagligen av alla montörer på 

linjen. Det påverkar produktionskapaciteten negativt då cykeltider blir 

längre. Enligt Petersson et al. (2015) är det viktigt för produktiviteten att var 

sak är på sin plats. Genom metoden 5S kan man enligt Petersson et al. 

(2015) skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats och reducera 

letandet efter verktyg. Slöseriet kan minimeras genom en grundlig 

genomgång av vad som behövs på stationerna för att sedan fylla på de 

verktyg som saknas och märka upp tavlorna.  De verktyg som används mest 

bör vara personliga och förvaras i montörernas verktygsbälte.  

6.1.6 Monteringsprotokoll 

Vid MS1 startar arbetet med att ta fram rätt order i M3 för att sedan skriva ut 

följesedel och maskinkonfigurationspapper. Monteringsprotokollet skrivs ut 

separat från en excel fil. Montörerna skriver sedan upp olika tillval på första 

sidan av maskinkonfigurationen för att slippa leta i maskinkonfigurationen 

under monteringen. Monteringsprotokollet, som består av 21 A4-sidor, fylls 

i för hand efter varje station. Alla monteringsprotokoll ser likadana ut och är 

uppbyggda på samma sätt som STD-W instruktionerna, dvs. det är uppdelat 

stationsvis och preciserar alla komponenter som kan monteras på stationerna 

inklusive tillval. Det betyder att montörerna måste kolla i 

maskinkonfigurationen för att se vilka tillval deras maskin har för att sedan 

stryka över de komponenter som inte ska monteras samt signera de 

komponenter som monteras på maskinen i monteringsprotokollet.  

Både STD-W instruktionerna och monteringsprotokollet delar samma 

problem, nämligen att alla tillval är preciserade även om de inte är aktuella 

för den maskin som monteras (se bilaga 2). Då nästan all information STD-

W instruktionerna innehåller finns i monteringsprotokollet används inte 

instruktionerna. Det är enligt teorin slöseri av formen inkorrekta processer 

då montörerna lägger tid på att skriva ut, leta information och fylla i 

överflödiga papper samt att STD-W instruktionerna glöms bort och blir 

obsoleta. Enligt Eriksen et al. (2008) är det vanligt att långa instruktioner 

inte används och därmed inte heller uppdateras. Att fylla i 

monteringsprotokollet och avrapportera stationen i M3 tar ca. 2-4 minuter 
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per station. För att göra det går montörerna till FM där en större arbetsbänk 

och dator finns. Det betyder att de lämnar monteringslinjen vilket är slöseri 

av sorten onödiga rörelser enligt teorin.  

Ett sätt att minimera detta slöseri är att kombinera STD-W instruktioner med 

monteringsprotokoll samt koppla dem till M3 för att göra dem 

orderspecifika och datoriserade. Endast de komponenter som ska monteras 

på maskinen bör finnas i monteringsprotokollet och monteringsstegen 

beskrivs med STD-W instruktioner i monteringsprotokollet. Då det finns en 

monitor på varje station skulle monteringsprotokollet kunna fyllas i via 

datorn direkt vid stationen. Det skulle eliminera slöseriet som uppstår då 

montörerna lämnar monteringslinjen. STD-W instruktionerna skulle 

användas och hållas uppdaterade. De skulle även eliminera tiden det tar att 

leta i maskinkonfigurationen och underlätta för upplärning.  

Ett annat sätt minimera slöseriet är att datorisera arbetsmomentet men 

behålla monteringsprotokollet och STD-W instruktionerna separata. 

Monteringsprotokollet blir orderspecifik och arbetsmomenten kopplas till 

STD-W instruktionerna. Exempelvis genom identisk numrering av 

arbetsmomenten i monteringsprotokoll och STD-W instruktionerna. På så 

sätt kan man enkelt hitta arbetsmomentet man letar efter i STD-W 

instruktionerna. På detta sätt undviker man att monteringsprotokollet blir 

längre än nödvändigt samtidigt som det underlättar för upplärning då det 

enkelt går att hitta de instruktioner man letar efter. Det eliminerar även 

behovet att lämna monteringslinjen då avrapportering och signering av 

monteringsprotokollet kan ske vid stationen.  

6.1.7 Kammare 

Vid MS1 hämtas en kammare efter maskinkonfiguration och tid i lager från 

ett pallställ ca. 36 m bort. Ibland står kammaren på det övre pallstället vilket 

kräver att en truckförare lyfter ner den. Arbetsmomentet tar mellan 01:40 

och 06:30 beroende på hur förhållandena ser ut. När kammarens lyfts av 

pallen tas den tomma pallen till en avställningsyta ca. 45 m från MS1. Där 

demonteras sidorna på pallen och pallen lämnas. Arbetsmomentet tar mellan 

02:00 och 03:00. De två momenten tillför inget värde för produkten och 

tillhör slöseri i form av onödiga rörelser och onödiga transporter.  

Då svetsen i dagsläget svetsar flera kammare åt gången till 86BPLC förvaras 

de i ett pallställ i väntan på bearbetning. Då denna studie är begränsad till de 

åtta stationerna på 86BPLC-linjen undersöks inte möjligheterna att ändra 

körschema i svetsen i syfte att producera kammare på kanban efter linjernas 

behov eller andra lösningar för att helt eliminera behovet att lagra och sedan 

transportera kammare till linjen. Däremot är en lösning på montörernas 

onödiga rörelser att transporten av pall med kammare till och från linje 

utförs av truckförare på kanban-signal. Det betyder att en truckförare hämtar 

och lämnar kammare efter maskinkonfiguration till MS1 efter ordningen i 
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körschemat. Antingen genom att montörerna ger en signal när de är redo för 

nästa kammare eller efter bestämda tidsintervall. Det skulle minska 

variationen och reducera cykeltiden för MS1 samt öka säkerheten då 

montörer slipper gå i truckgångar. En förutsättning är att truckförare blir 

utbildade i M3. 

En annan lösning som minimerar montörernas onödiga rörelser är att 

lagerplatser för kammare flyttas närmare MS1. Genom att flytta fyra 

pallplatser till lagret bakom MS1 kan gångavståndet reduceras med ca. 25 

meter. Då det beräknade dagsbehovet är 4 maskiner behövs inte fler 

lagerplatser flyttas. Tompallen bör hämtas av truckförare vid MS1 efter 

bestämda tidsintervall. Även denna lösningen förutsätter att truckförare blir 

utbildade i M3 för att kunna transportera rätt kammare till lagerplatserna i 

slutet av varje dag.  

Båda dessa förslag bygger på att truckförare blir utbildade i M3 och kan läsa 

av vilken typ av kammare som ska hämtas. Därför bör även truckförare 

skriva ut tillhörande dokumentation innan transport av kammare. Om 

utskrift av dokument, lämning av kammare och hämtning av tompall sköts 

av truckförare reduceras cykeltiden för MS1 med ca. 11:00. Vid 

implementering resulterar detta i att cykeltiden för MS1 blir 1,5 h, se 

diagram 4 i 6.4 cykeltider och takttid. En reducering på 11:00 motsvarar ca. 

96 350 kr om året i produktionskostnader. 

6.1.8 Defekter och inkorrekta processer 

Komponenter som monteras genomgår ingen kvalitetskontroll innan 

montering. Det resulterar i att defekta komponenter uppmärksammas när det 

redan är monterade på maskinen, oftast i provningen. Det skapar 

förseningar, kräver lagerplatser och merjobb i form av omarbeten vilket är 

dyrt och tar extra tid. Enligt teorin är detta slöseri av formen defekter och 

inkorrekta processer. Allt merjobb som skapas påverkar 

produktionskapaciteten negativt då tid och resurser från monteringslinjen 

krävs för att åtgärda felen.  

Mycket av slöseriet kan elimineras genom att införa simpla 

kvalitetskontroller på komponenter innan montering. Exempelvis monteras 

dockningar på MS1, komponenten är en fjädrad plastbit, fjädringen i 

komponenten kan kontrolleras genom att trycka samman komponenten med 

handkraft innan montering för att kontrollera funktionen. Kontrollen tar inte 

mer än någon sekund och garanterar att komponenten inte är defekt. På så 

sätt elimineras risken för resurskrävande merjobb vid senare tillfälle.  

I 4.2.1 Monteringsstation 1 beskrivs hur en ny konstruktion av kammare 

resulterat i merjobb då ritningar för isolering inte uppdaterats. Även det är 

slöseri i form av defekter och inkorrekta processer enligt teorin. Petersson et 

al. (2015) skriver att man i stället för att rätta till felen bör lösa grundorsaken 
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och ta reda på varför felen uppstår. Grundorsaken till detta problem är att 

Getinge Disinfection AB saknar rutiner att undersöka följder av 

konstruktionsändringar. För att hindra att detta sker i framtiden bör rutiner 

tas fram för hur följderna av en konstruktionsändring ska undersökas och 

hanteras. 

6.1.9 Komponenter på plock 

Specialkomponenter kommer ut på plock då de inte har lagerplats vid 

monteringslinjen. De förvaras i ett separat lager i gången bakom 

Turbolinjen. Varje gång en av dessa komponenter hämtas uppstår slöseri då 

lagret inte är i direkt anslutning till monteringslinjen. Enligt teorin är detta 

slöseri i form av i onödig transport och onödiga rörelser. För att minimera 

slöseriet bör lagret flyttas närmre, om möjligt bör komponenterna placeras i 

lagret vid stationerna.  

6.2 Konstruktion  

Under observationerna uppmärksammades två tidskrävande och svårutförda 

arbetsmoment på MS1, montering av ångelement och applicering av silikon 

i packningsspåret. Arbetsmoment har stor påverkan på cykeltiden därför bör 

konstruktionen på komponenterna undersökas för att hitta bättre lösningar.  

Ångelement och ångventiler på 86BPLC är idag svåra att montera och det 

tar ca. 20:00. På Tubolinjen används samma ångelement och ångventil men 

istället för fasta kopparrör används en flexslang. Det underlättar 

monteringen då man kan böja slangen och därmed få spelrum för kopplingen 

mellan ångventil och ångelement. Detta är enligt Carreira och Trudell (2006) 

slöseri i forma av inkorrekta processer då arbetsmomentet är svårt att utföra 

på grund av materialvalet vilket gör momentet tidskrävande. 

Undersökningar och analyser av ekonomisk påverkan vid byte av material 

samt eventuella tidsbesparingar vid montering bör genomföras.  

Det är viktigt att rätt mängd silikon appliceras och att det är jämnt fördelat 

utmed kanten på hela packningsspåret. Hörnen är de mest kritiska stället då 

det ofta förekommer läckage där. Det tar lång tid att applicera silikonet i och 

med att överflödig silikon måste avlägsnas. Det är även viktigt att silikonet 

hinner torka innan packningen sätts dit. Arbetsmoment kan bli kritiskt om 

takttiden reduceras då silikonet inte har tid att torka tillräckligt. Enligt 

Carreira och Trudell (2006), Petersson et al. (2015) och George (2003) är 

detta slöseri i form av inkorrekta processer då produkten överarbetas. Tid, 

pengar och energi går till spillo på grund av det ineffektiva arbetsmomentet. 

Arbetsmomentet bör undersökas närmare för att hitta nya lösningar att 

applicera silikon eller en ny konstruktion av kammaren som eliminerar 

behovet av silikontätning.  



51 

Fjällström & Karlsson Bäcklund 

6.3 Leverantörer 

Vid observationer uppmärksammades ett flertal arbetsmoment som kan 

utföras utanför linjen. Några av dessa arbetsmoment bör utföras hos 

leverantör, på så sätt kan tidskrävande arbetsmoment helt elimineras i 

produktionen samtidigt som lagerplatser reduceras. Det gör även att Getinge 

Disinfection AB kan fokusera på sin kärnverksamhet enligt Bellgran och 

Säfsten (2005). 

I avsikt att minimera onödiga rörelser vid stationerna samt jämna ut 

cykeltider genomfördes tester på kittning av isoleringen. Testerna utfördes 

på isolering som fästs på MS1 genom att flytta delar till MS2. Delarna som 

flyttades lades på ett bord i närheten av MS2 för att ge en bild av hur 

kittningen kan se ut samt ge en autentisk bild av vilka rörelsemönster som 

skapas.  

Kittad isolering reducerar lagerplatserna vid MS1 och MS2 från 14 till 2 

platser samt reducerar gångavstånd till material. Uppdaterade ritningar gör 

att ett artikelnummer kan elimineras helt, vilket motsvarar ca. 9100 kr om 

året, och att delar som kasseras reduceras med 624cm² per maskin vilket 

motsvarar ca. 5800 kr om året. Ritningsuppdateringar resulterar även i 

tidsbesparing på linjen motsvarande ca 01:15 per maskin vilket motsvarar 

ca. 11 300 kr om året. Total besparing ca. 26 200 kr om året. Enligt Carreira 

och Trudell (2006), Petersson et al. (2015) och George (2003) är detta 

slöseri i form av inkorrekta processer då tid, pengar och energi går förlorat. 

Genom att kitta delar minimerar man även gångavstånd och där med slöseri i 

form av onödiga rörelser enligt Hirano (2009).  

Isoleringen av kammaren har i dagsläget antingen gul eller vit täckfilm på 

baksidan. Den vita är en armerad plastfilm och den gula är en pappersfilm. 

Under observationerna uppmärksammades det att den gula täckfilmen på 

isoleringen är svår att avlägsna. Är isoleringen i ett stycke går det vanligtvis 

lätt att få bort men vid stansningar och hål flisar sig pappersfilmen och blir 

då svår att avlägsna. Den vita armerade plastfilmen är lättare att dra av vid 

hål och stansningar då den inte flisar sig. Vid mötet med leverantör av 

isoleringen framkom att det går byta ut den gula pappersfilmen mot den vita 

armerade plastfilmen utan extra kostnader. Genom att byta till den vita 

plastfilmen reduceras slöseri i av formen inkorrekta processer i enlighet med 

teorin.  

Under mötet med leverantören diskuterades även möjligheten att få talk på 

packningar till luckorna från leverantör, vilket var fullt möjligt. Det skulle 

eliminera arbetsmomentet på linjen helt och spara ca. 01:30 per maskin 

monterad på linjen vilket motsvarar en besparing på ca. 13 600 kr om året. 

Även detta är slöseri i form av inkorrekta processer enligt Carreira och 

Trudell (2006).  
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Vid observationer uppmärksammades även att en påse med kablage kan 

kittas till MS3 och MS4 för att slippa ta ut och sortera vilka kablar som ska 

till stationerna. Det kan få stor betydelse om linjen blir fullbemannad och 

montörerna står kvar på samma station istället för att följa maskinen. Detta 

är enligt teorin slöseri i form av inkorrekta processer då man lägger onödig 

tid på att sortera materialet. Det blir även en nödvändighet om kablage 

kopplas till doseringsskåpet vid FM som nämnt i 5.11 Flytt av 

doseringsskåp från MS4 till orderstyrt förmontage. 

6.4 Cykeltider och takttid 

Som nämnt i 1.2.1 Fallföretagets problematisering uppger Getinge 

Disinfection AB att de har en produktionskapacitet på 13 maskiner i veckan. 

Enligt de tidsstudier som genomförts stämmer dock inte det talet. Deras 

maximala produktionskapacitet, under våren med normala arbetstider och 

verklig bemanning det vill säga sex montörer, är 8,87 maskiner per vecka. 

Vid samma förhållande men med full bemanning är produktionskapaciteten 

11,82 maskiner per vecka, det kräver dock fler utbildade montörer än i 

dagsläget. Den efterfrågade kapacitetshöjningen till 20 maskiner per vecka 

är därmed 125,5%.  

De nya cykeltiderna baseras på resultatet av pilottesterna. Pilottesterna 

utfördes i syfte att balansera och reducera cykeltiderna och där med minska 

variationen i processen i enighet med hur Martin (2007) beskriver att 

variationen kan reduceras. Vissa av de utförda pilottesterna gav önskat 

resultat och dessa arbetar ledning och produktionspersonal för att 

implementera. De tester som inte gav förväntat resultat kommer inte att 

implementeras då dagens monteringssätt visade sig vara mer effektivt och 

ergonomiskt. 

 

Diagram 3: Framtida cykeltider per station 
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Diagram 3 ovan visar cykeltid per station vid implementering av 

förbättringsförslag. Som nämnt i 4.3.1 Cykeltider och kapacitet bestäms 

takttiden utifrån den längsta cykeltiden, i detta fall 1,75 h. Då studien 

fokuserar på de första fyra stationerna har inga tester genomförts på MS7 

och MS8. Under observationer uppmärksammades dock att arbetsmomenten 

på dessa stationer enkelt kan sorteras om i syfte att jämna ut cykeltiderna. 

Genom att flytta vissa av de sista arbetsmomenten på MS7 till MS8 kan 

cykeltiden för dessa stationer jämnas ut till ca. 1,5 h. Det skulle resultera i 

att cykeltiderna för alla stationer på monteringslinjen är mellan 1,25 och 1,5 

h. Variationen i cykeltiderna reduceras genom att bland annat minimera 

rörelseslöseri, väntetid och sänka systemets komplexitet. Det är i enighet 

med hur Martin (2007) beskriver att variation kan reduceras. Diagram 4 

nedan visar cykeltiderna per station efter att MS7 och MS8 balanserats upp. 

En modellering av ett framtida värdeflöde är bifogat i bilaga 8. 
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Tabell 5: Maxkapacitet vid olika arbetstider och bemanning 

Tabell 5 ovan uppger vilken kapacitet Getinge Disinfection AB kan uppnå 

efter implementering av förbärrtingsförslag vid olika arbetsförhållanden. Vid 

100% bemanning kan de producera över 20 maskiner per vecka vid alla sex 

arbetsförhållanden. Vid 75% bemanning klarar de endast av att producera 20 

maskiner per vecka vid den längsta möjliga arbetstiden för både vår och 

höst. Det betyder att alla 6 montörer på monteringslinjen behöver arbeta i 

40h per vecka för att nå kapacitetsmålet. 

 

Tabell 6: Takttidsberäkning för att klara av att producera 20 maskiner per vecka. 

Tabell 6 ovan visar krävd takttid för att nå kapacitetsmålet på 20 maskiner 

per vecka. Diagram 4 visar att företaget klarar att producera med en takttid 

Tillgänglig arbetstid Bemanning Takttid 

Kapacitet 

(maskirne/vecka)

Våren med kortast möjliga arbetstid 100% 1,5h 21,65

75% 1,5h 16,24

Våren med normala arbetstider 100% 1,5h 25,22

75% 1,5h 18,92

Våren med längsta möjliga arbetstid 100% 1,5h 29

75% 1,5h 21,75

Hösten med kortast möjliga arbetstid 100% 1,5h 22,68

75% 1,5h 17,01

Hösten med normala arbetstider 100% 1,5h 26,5

75% 1,5h 19,88

Hösten med längsta möjliga arbetstid 100% 1,5h 30,9

75% 1,5h 23,18

Tillgänglig arbetstid Bemanning

Takttid i 

timmar

Våren med kortast möjliga arbetstid 100% 1,62

75% 1,22

Våren med normala arbetstider 100% 1,89

75% 1,42

Våren med längsta möjliga arbetstid 100% 2,18

75% 1,63

Hösten med kortast möjliga arbetstid 100% 1,7

75% 1,28

Hösten med normala arbetstider 100% 1,99

75% 1,49

Hösten med längsta möjliga arbetstid 100% 2,32

75% 1,74



55 

Fjällström & Karlsson Bäcklund 

på 1,5 h. Ur tabell 6 kan då utläsas att företaget klara av att producera 20 

maskiner eller fler vid 100% bemanning vid alla arbetsförhållanden. 

 

Tabell 7: Skillnad i dagens takttid och krävd takttid 

Tabell 7 visar skillnad i dagens takttid och krävd takttid vid normala 

arbetstider utan flextid. Innan studien utfördes påstod företaget att de hade 

en takttid på 3,2 h. Det motsvarar cykeltiden för MS1 vilket är den station 

som tar längst tid. Under tidsstudier av stationerna observerades dock att 

cykeltiden för MS1 var något missvisande då monteringstiden var kortare 

under observationer. 

 

Diagram 5: Krävd takttid för 20 maskiner/vecka 

Diagram 5 ovan visar att takttiden för att klara av att producera 20 maskiner 

per vecka är 1,89 h vid full bemanning. Då de längsta cykeltiderna är 1,5 h 

finns det utrymme för oförutsägbara händelser på 0,39 h, det vill säga 23,4 

min. Enligt Petersson et al. (2015) vill företag uppnå ett balanserat flöde där 

kundbehov och verklig kapacitet ligger nära varandra. Som Diagram 5 visar 

kan det uppnås genom att implementera förbättringsförslagen. 

Vid implementering av förbättringsförslag blir Getinge Disinfection ABs 

maximala produktionskapacitet 25,22 maskiner per vecka, vilket är en 

approximerad ökning på drygt 180%. 

Årstid Arbetstid Bemanning Dagens takttid Krävd takttid

Skillnad i dagens takttid 

och krävd takttid

Vår 37h 50min 100% 3,2 1,89 -1,31

Höst 39h 45min 100% 3,2 1,99 -1,21

Vår 37h 50min 75% 3,2 1,42 -1,78

Höst 39h 45min 75% 3,2 1,49 -1,71
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6.5 Sammanfattning av resultat  

De uppmärksammade slöserierna har stor påverkan på 

produktionskapaciteten och leder även till onödiga ekonomiska förluster. 

Ändringar i isolering samt hämtning och lämning av pall med kammare 

resulterar i en besparing på ca. 122 550 kr om året. De presenterade 

förbättringarna balanserar arbetsfördelningen mellan stationerna och gör att 

de längsta cykeltiderna blir 1,5 h. Därmed uppnås kapacitetsmålet och 

utrymme för variation skapas. Variation i produktionen gör att man inte 

alltid kan producera enligt maxkapaciteten, de presenterade lösningarna gör 

att det inte heller krävs. Det resulterar i ett jämnare flöde med en 

produktionskapacitet som matchar efterfrågan. Enligt Petersson et al. (2015) 

samt Bellgran och Säfsten (2005) är det vad företag strävar efter att uppnå.  

Variation i flödet har reducerats i enighet med hur Martin (2007) beskriver 

att det kan reduceras. Slöserier av olika slag har även identifierats och 

eliminerats i enighet med teorin. Resultatet är en approximerad ökning av 

produktionskapaciteten med drygt 180%. 
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7. Diskussion 

Följande kapitel representerar en del av studiens Control steg, de andra 

delarna presenteras i nästkommande kapitel 8. Slutsatser och 9. 

Rekommendationer. I detta kapitlet diskuteras de metodval studien baserats 

på samt resultatet av studien. 

7.1 Metoddiskussion 

Författarna anser att fallstudiemetoden var optimal för denna studie då 

autentisk data studerades och gav tydliga resultat vilket resulterade i hög 

reliabilitet. En annan metod skulle resulterat i ett mer generellt resultat utan 

tydliga lösningsförslag och förbättringsmöjligheter. Genom att välja ett 

annat fallföretag skulle studien kunna ge ännu tydligare resultat då det valda 

fallföretaget inte har ett kontinuerligt flöde eller en fullt bemannad linje. Att 

mäta produktionskapacitet på en produktionslinje som inte är fullt bemannad 

är problematiskt då det inte finns tydliga teoretiska grunder för hur det ska 

utföras. Genomförandet av studien följde DMAIC processen vilket gav en 

tydlig struktur på arbetet samt genererade resultat som liknande processer 

kan implementera eller dra nytta av. 

De valda datainsamlingsmetoderna var lämpliga för studien och 

möjliggjorde att relevant information samlades in samt genererade ett bra 

resultat. De ostrukturerade intervjuerna hjälpte oss att förstå hur arbetssättet 

påverkade personal och produktionskapacitet. Det gav även stor förståelse 

för hur arbetsmoment påverkar cykeltider och hur man kan balansera 

fördelningen av arbetsmoment på linjen. Beslutet att kombinera de 

ostrukturerade intervjuerna med strukturerade observationer gav stora 

fördelar då informationsflödet blev effektivt och inte lika tidskrävande som 

om metoderna skulle delats upp. Detta tillsammans med den omfattande 

litteraturstudien resulterade i att relevant fakta samlades in. Det abduktiva 

synsättet var till stor hjälp under studien då pendlandet mellan litteratur och 

empiri genererade stor förståelse för båda delar. Ovannämnda delar 

tillsammans med handledning och opponeringar har gett studien hög 

validitet och reliabilitet. 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien har besvarat de frågeställningar studien baserats på och 

bevisat att produktionskapaciteten kan optimeras genom implementering 

eller utveckling av standardiserat arbetssätt. Syftet och målet med studien 

har uppnåtts och resultaten är till användning för liknande processer.  

För att nå kapacitetsmålet på 20 maskiner per vecka behöver takttiden på 

våren, vid full bemanning och normala arbetstider, reduceras från 3,2 h till 
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1,89 h. På hösten behöver takttiden reduceras från 3,2 h till 1,99 h. 

Approximationerna av produktionskapacitet är modellerade efter den 

maximala produktionskapaciteten. Därför är det viktigt att cykeltiderna för 

stationerna är kortare än takttiden för att lämna utrymme för variation som 

exempelvis potentiella materialbrister och övriga problem orsakar. För att 

uppnå detta är det avgörande att de förbättringsförslag för reducerade och 

utjämnade cykeltider Vi presenterat implementeras och standardiseras. De 

uppmärksammade slöserierna behöver även elimineras eller minimeras 

enligt presenterade förslag.  

För att produktionen ska kunna producera enligt takttiden behöver 

monteringstiden för varje station vara lika lång. I ett taktat flöde ska varje 

del i flödet flyttas vid samma tidpunkt. Om maskiner från varje station ska 

flyttas vid samma tidpunkt krävs att monteringen för varje station börjar och 

slutar samtidigt. De flexibla arbetstiderna gör det svårt att erhålla ett taktat 

flöde på monteringslinjen då monteringen vid stationerna börjar vid olika 

tidpunkter. I dagsläget fyller inte montörerna varje station, då ca. sex 

personer monterar samtidigt. För att uppnå en produktionskapacitet på 20 

maskiner per vecka krävs att alla stationer är bemannade varje arbetsdag i 

veckan. Det skulle även göra processen jämnare då flödet blir bättre och 

man tydligt kan märka om någon station hamnar efter. Eftersom ett 

kontinuerligt flöde är känsligt för störningar är det viktigt att förändringarna 

som föreslås blir standardiserade och att uppföljning och utveckling av 

standardiserat arbetssätt sker dagligen.  

Då linjen inte är fullt bemannad och montörerna följer maskinen genom 

processen är det svårt att märka om man ligger i fas eller inte taktmässigt. 

Detta gör även att montörerna blir väldigt fria i sitt arbete och då ingen 

kontrollerar arbetet på linjen tenderar montörer att ta fler och längre raster än 

planerat. Eftersom ingen övervakar arbetet på linjen och cykeltiderna för 

stationerna varierar kraftigt är det inte något som uppmärksammats tidigare. 

Arbetet kräver högt fokus vilket har motiverat att montörerna är tillåtna att 

hämta kaffe när de vill. Det har dock utvecklats till kafferaster istället för att 

kaffet dricks vid stationen under montering. Detta har stor påverkan på 

cykeltiderna och därmed även produktionskapaciteten. Genom att införa att 

man står på en station en hel dag och att alla stationer är bemannade blir 

linjen mer kontrollerad vilket inte lämnar utrymme för extra- eller för långa 

raster. Det medför även att man får bättre koll på vad som händer på 

stationen, är det något som börjar ta slut i lager eller liknande. Man lär sig 

även bättre var lagerplatser för komponenterna är, vilket reducerar tiden för 

att leta i lager. Att stå på samma station 1-2 dagar i rad gör att arbetet inte 

blir för monotont samt att man inte hinner glömma bort monteringen på 

andra stationer. Ett förslag från ledningen var att montera en till två veckor 

per station vilket Vi anser är för länge då det skulle gå två till fyra månader 

mellan gångerna man monterar en station. Det skulle leda till att man lätt 

glömmer arbetsmoment och tar mer tid på sig för att hitta i lager. 
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Då alla montörer inte följer det standardiserade arbetssätt som finns 

påverkas cykeltiderna för stationerna. När montörer frångår de standarder 

som finns och exempelvis monterar delar på en annan station än planerat tar 

arbetsmomentet längre tid då lagerplatser är planerade efter stationerna. Det 

påverkar även den stationen som arbetsmomentet flyttats från. Som nämnt 

tidigare märks inte variationerna lika kraftigt då det inte är ett kontinuerligt 

flöde i dagsläget. För att klara producera under den takttid som krävs för 

kapacitetsmålet är det avgörande att det standardiserade arbetssättet följs av 

alla montörer.  

Kritiska arbetsmoment, som påverkar cykeltider eller kvalitet, bör utföras på 

samma sätt av alla medarbetare. De arbetsmoment där arbetssättet skiljer sig 

bör undersökas närmare genom pilottester för att bestämma bästa 

arbetssättet. Det är även ett sätt att visa för arbetarna hur olika arbetssätt kan 

påverka kvalitet och effektivitet. Testerna bör genomföras tillsammans med 

montörerna och resultaten ska motivera ändringar i standardiseringen. 

Genom att engagera montörerna och utveckla en standard tillsammans med 

dem gör att de känner sig delaktiga och blir då mer villiga att följa det 

standardiserade arbetssättet som framtagits.  

För att effektivisera arbetet, reducera risken för defekter och underlätta 

upplärning bör monteringsprotokollet endast innefatta de komponenter som 

preciseras i maskinkonfigurationen. Det tar i dagsläget onödig tid för 

montörer att leta upp vad deras maskin har för tillval och att signera rätt ruta 

för att sedan stryka resterande rutor. I framtiden anser Vi att ett kontinuerligt 

flöde är nödvändigt för att klara av att producera enligt efterfrågan. Vi anser 

även att man bör undersöka resultatet av att stå vid samma station en hel 

dag. Då man inte följer maskinen blir monteringsprotokollet ännu viktigare. 

Är det inte upplagt på ett logiskt och effektivt sätt kommer det krävas extra 

tid för montörer att hitta vad som ska monteras på deras station.  

Diagram 4 “Krävd takttid för 20 maskiner/vecka” visar att den krävda 

takttiden för att producera 20 maskiner per vecka, med 100% bemanning, är 

1,89 h. Då de längsta cykeltiderna är 1,5 h skapas ett utrymme på ca 23 

minuter mellan cykeltiderna för stationerna och takttiden. Utrymmet på 23 

minuter till takttiden är viktig i inkörningsperioden vid implementering av 

förbättringsförslag. Det skapar utrymme för att vidare testa och analysera 

vilka arbetssätt och metoder som är bäst för att sedan uppdatera standarderna 

samt till att lära upp fler montörer på monteringslinjen. Efter 

inkörningsperioden bör takttid och cykeltider successivt sänkas för att i 

framtiden öka produktionskapaciteten ytterligare. Det är nödvändigt då P 

Elgborn i en intervju som utfördes den 8 april 2019 uppgav att efterfrågan 

förväntas öka ännu mer de närmaste åren. Därför bör arbetet med 

standardiserat arbetssätt fortsätta dagligen för att fortsatt reducera cykeltider 

och slöserier. 
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8. Slutsatser 

Kapitlet slutsatser representerar också en del av studiens Control steg. I 

detta kapitel sammanfattas slutsatserna av studien samt att studiens 

forskningsfrågor besvaras. 

Den generella forskningsfrågan för studien är om det går det att öka 

produktionskapaciteten genom implementering eller utveckling av 

standardiserat arbetssätt. Genom resultatet av studien kan man tydligt se att 

produktionskapaciteten kan ökas genom implementering eller utveckling av 

standardiserat arbetssätt. Det är en effektiv metod för att optimera 

produktionskapaciteten då standardiserat arbetssätt fokuserar på att finna det 

bästa arbetssättet.  

Den ursprungliga produktionskapaciteten vid normala arbetstider var 8,87 

maskiner per vecka, då studien utfördes under våren med 75% bemanning. 

Maxkapaciteten på linjen, det vill säga vid 100% bemanning, skulle varit 

11,82 maskiner per vecka. För att de skulle nå maxkapaciteten skulle 

personal behöva utbildas för att fylla alla stationer.  

De faktorer som påverkade produktionskapaciteten var att linjen inte var 

fullt bemannad samt att det standardiserade arbetssätt var ofullständigt och 

inte följdes. Utveckling av det standardiserade arbetssättet ska ske dagligen 

med mål att eliminera slöserier samt skapa effektivare arbetssätt och 

sekvenser som kan utföras upprepade gånger på ett säkert sätt. De 

standardiserade arbetssättet på företaget var bortglömt och arbetet med att 

effektivisera arbetsprocessen utfördes endast av en produktionstekniker utan 

samarbete med montörer på monteringslinjen. Då montörerna kände att 

deras förbättringsförslag inte fått gehör från ledningen hade de sedan 

tidigare tappat intresset och engagemanget för att förbättra monteringslinjen. 

Den approximerade produktionskapaciteten efter utveckling av det 

standardiserade arbetssättet är 25,22 maskiner per vecka, modellerat efter 

normala arbetstider under våren med 100% bemanning. Vid modellering 

efter samma förutsättningar men med 75% bemanning är den approximerade 

produktionskapaciteten 18,92 maskiner per vecka. Vid implementering av 

förbättringsförslag, det vill säga 100% bemanning samt lösningar som 

reducerar och balanserar cykeltiderna, blir resultatet en approximerad 

kapacitetsökning på 184,3%. 

Att effektivisera processen genom standardiserat arbetssätt optimerar 

produktionskapaciteten. Det gör det möjligt för små och medelstora företag 

att behålla eller öka sin konkurrenskraft utan att automatisera processer. Det 

gynnar både marknaden och samhället då arbetstillfällen bevaras, 

valmöjligheter för konsumenter utvidgas samtidigt som kvaliteten på 

produkterna förbättras.  
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9. Rekommendationer 

I detta kapitel ger vi rekommendationer på åtgärder som Getinge 

Disinfection AB bör se över, baserat på vad vi har upptäckts under arbetets 

gång. 

Vi rekommenderar att: 

• Implementera de framförda förslagen för att reducera och balansera 

cykeltider samt minimera slöserier. 

• Vidare studier kring körschema, kapacitet och flexibilitet utförs för 

svetsen i syfte att eliminera onödiga transporter och lagerhållning av 

kammare. Studier kring kapacitetsökning i svetsen bör utföras då svetsen 

kan få problem att producera mängden kammare som behövs vid en 

produktionsökning till 20 maskiner i veckan.  

• Införa kvalitetskontroller på vissa komponenter innan montering för att 

minimera risken för omarbeten vid defekter. De komponenter som bör 

kontrolleras är bland annat dockningar och silikontätningen som utförs på 

MS1. Dockningarna kan kontrolleras genom att trycka ihop komponenten 

med handkraft för att testa fjädringen. Silikontätningen bör kontrolleras 

en extra gång innan MS3 för att garantera att silikonet torkat tillräckligt 

och är jämnt distribuerad för att minimera risken för läckage i 

provningen.  

• Utföra kostnad- och konsekvensanalyser i syfte att undersöka om det är 

lönsamt att reducera antalet tillval då de skapar variation i flödet. En 

reducering av tillval minskar variationen i cykeltider på stationerna och 

genererar ett reducerat behov av antal komponenter och lagerplatser samt 

ger ett mer balanserat flöde.  

• Utföra pilottest på hur silikonet i packningsspåret appliceras på bäst sätt. 

Resultatet kan höja kvaliteten på tätningen och möjligtvis även reducera 

den tid arbetsmomentet tar. Företaget bör även överväga att ta fram en ny 

konstruktion av luckpackning i syfte att eliminera tätningsmomentet helt.  

• Ett orderlöst förmontage upprättas utanför linjen dit delmonteringar, som 

i dagsläget utförs på linjen, flyttas. Den orderlösa förmontagestationen 

bör även utföra delmonteringar från andra linjer. Detta frigör lagerplatser 

vid stationerna och reducerar cykeltider. Det frigör även yta vid FM vid 

monteringslinjen där Vi rekommenderar att man utför förmontage efter 

orderspecifikationer. Det innefattar ellåda, doseringsskåp och 

boostertank.  

• Se över arbetstiderna och om möjligt eliminera flextiden. Flextiden 

skapar variation på monteringslinjen då montörer börjar och slutar vid 

olika tillfällen vilket resulterar i att det är svårt att uppnå ett kontinuerligt 

flöde och att hålla takttiden. 
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att producera 20 maskiner per vecka. 

Tabell 7: Egentillverkad tabell som visar skillnad i dagens takttid och krävd 
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BILAGA 1: STD-W (första sidan) 
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BILAGA 2: Monteringsprotokoll 86BPLC (första sidan) 
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BILAGA 3: Ritningsändringar av isolering 

 
Bild 1  Bild 2   Bild 3 

 

Bild 1: I dagsläget används den stora isoleringsbiten på båda sidor av maskinen. 

På ena sidan är dock den rektangulära delen för lång för att passa på maskinen. 

Den kasseras därför och ersätts med den rektangulära isoleringsbiten som är 

maskerad med ett kryss. Förslagen ritningsändring är att stansa den stora 

isoleringsbiten vid den röda markeringen för att eliminera behovet av den mindre 

isoleringsbiten och på så sätt reducera kassations-, inköps och 

hanteringskostnader. 

 

Bild 2: På isoleringsbiten till höger bör ritningen ändras för att fylla igen det 

markerade hålet då det inte används längre. På isoleringsbiten till vänster ska den 

översta stansningen flyttas till rödmarkeringen. 

 

Bild 3: Ritningen för isoleringsbiten på bilden bör ändras. Isoleringen till vänster 

av rödmarkeringen kasseras vid montering och bör därför tas bort från ritningen. 

De två stansningarna som syns på bilden bör även tas bort då de inte är 

nödvändiga och resulterar i att täckfilmen blir svårare att få av.  
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BILAGA 4: Värdeflödesanalys av nuläget 
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BILAGA 5: Cykeltider och spagettidiagram MS1-MS4
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Sammanställning av cykeltider (hh:mm) 

 

Station  MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 

Mätning 1 02:25 01:01 01:45 02:00 01:30 01:27 01:49 01:12 

Mätning 2 02:10 01:20 02:06 02:15 01:20 01:33 01:40 01:20 

Mätning 3 02:30 01:18 02:10 02:15         

Mätning 4 02:15 01:20             

Medeltid 02:20 01:15 02:00 02:10 01:25 01:30 01:45 01:16 

Spagettidiagram MS1 

 

Spagettidiagram MS2 
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Spagettidiagram MS3 

 

Spagettidiagram MS4 
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BILAGA 6: Kapacitetsberäkning 

 

 
 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡
 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 = 𝐹𝑙𝑎𝑠𝑘ℎ𝑎𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 

 

Under våren med kortast möjliga arbetstid 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (100% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
32,48

3,2
= 10,15 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (75% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
32,48

3,2 ÷ 0,75
= 7,61 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

 

Under våren med normal arbetstid 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (100% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
37,83

3,2
= 11,82 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (75% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
37,83

3,2 ÷ 0,75
= 8,87 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

 

Under våren med längsta möjliga arbetstid 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (100% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
43,5

3,2
= 13,59 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (75% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
43,5

3,2 ÷ 0,75
= 10,20 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

 

 
 

Under hösten med kortast möjliga arbetstid 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (100% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
34,02

3,2
= 10,63 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

VÅR Veckodag Arbetsdag Tid 

Raster och 

dagliga möten Arbetstid/dag

Tillgänglig 

arbetstid/vecka

Kortast arbetstid pga flex mån-tors 07:30-15:16 7h 46min 70min/dag 6h 36min 32h 29min

fre 07:30-14:30 7h 55min/dag 6h 5min

Normal arbetstid utan flex mån- tors 07:00-15:41 8h 41min 70min/dag 7h 31min 37h 50min

fre 07:00-15:41 8h 41min 55min/dag 7h 46min

Längsta arbetstid pga flex mån-tors 06:30-16:21 9h 51min 70min/dag 8h 41min 43h 30min

fre 06:30-16:11 9h 41min 55min/dag 8h 46min

HÖST Veckodag Arbetsdag Tid

Raster och 

dagliga möten Arbetstid/dag

Tillgänglig 

arbetstid/vecka

Kortast arbetstid pga flex mån-tors 07:30-15:39 8h 9min 70min/dag 6h 59min 34h 1min

fre 07:30-14:30 7h 55min/dag 6h 5min

Normal arbetstid utan flex mån- tors 07:00-16:04 9h 4min 70min/dag 7h 54min 39h 45min

fre 07:00-16:04 9h 4min 55min/dag 8h 9min

Längsta arbetstid pga flex mån-tors 06:30-17:00 10h 30min 70min/dag 9h 20min 46h 21min

fre 06:30-16:26 9h 56min 55min/dag 9h 1min



 

Bilaga 6: sid2: (4) 
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𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (75% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
34,02

3,2 ÷ 0,75
= 7,97 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

 

Under våren med normal arbetstid 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (100% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
39,75

3,2
= 12,42 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (75% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
39,75

3,2 ÷ 0,75
= 9,32 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

 

Under våren med längsta möjliga arbetstid 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (100% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
46,35

3,2
= 14,48 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (75% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
46,35

3,2 ÷ 0,75
= 10,86 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

 

 
  

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑
 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 = 𝐹𝑙𝑎𝑠𝑘ℎ𝑎𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 

 

Under våren med kortast möjliga arbetstid 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (100% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
32,48

1,5
= 21,65 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (75% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
32,48

1,5 ÷ 0,75
= 16,24 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

 

Under våren med normal arbetstid 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (100% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
37,83

1,5
= 25,22 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (75% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
37,83

1,5 ÷ 0,75
= 18,92 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

 

Under våren med längsta möjliga arbetstid 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (100% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
43,5

1,5
= 29 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (75% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
43,5

1,5 ÷ 0,75
= 21,75 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

 

VÅR Veckodag Arbetsdag Tid 

Raster och 

dagliga möten Arbetstid/dag

Tillgänglig 

arbetstid/vecka

Kortast arbetstid pga flex mån-tors 07:30-15:16 7h 46min 70min/dag 6h 36min 32h 29min

fre 07:30-14:30 7h 55min/dag 6h 5min

Normal arbetstid utan flex mån- tors 07:00-15:41 8h 41min 70min/dag 7h 31min 37h 50min

fre 07:00-15:41 8h 41min 55min/dag 7h 46min

Längsta arbetstid pga flex mån-tors 06:30-16:21 9h 51min 70min/dag 8h 41min 43h 30min

fre 06:30-16:11 9h 41min 55min/dag 8h 46min
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Under hösten med kortast möjliga arbetstid 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (100% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
34,02

1,5
= 22,68 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (75% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
34,02

1,5 ÷ 0,75
= 17,01 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

 

Under våren med normal arbetstid 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (100% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
39,75

1,5
= 26,5 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (75% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
39,75

1,5 ÷ 0,75
= 19,88 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

 

Under våren med längsta möjliga arbetstid 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (100% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
46,35

1,5
= 30,9 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 (75% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
46,35

1,5 ÷ 0,75
= 23,18 𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

 

Beräkning av vad takttiden behöver vara för att möta efterfrågan vid de 

olika arbetstiderna, dvs. 20 st/veckan.   

 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
 

 

Under våren med kortast möjliga arbetstid 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 (100% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
32,48

20
= 1,62 ℎ 

𝑇𝑎𝑐𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 (75% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
32,48

20 ÷ 0,75
= 1,22 ℎ 

 

Under våren med normal arbetstid 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 (100% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
37,83

20
= 1,89 ℎ 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 (75% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
37,83

20 ÷ 0,75
= 1,42 ℎ 

 

Under våren med längsta möjliga arbetstid 

HÖST Veckodag Arbetsdag Tid

Raster och 

dagliga möten Arbetstid/dag

Tillgänglig 

arbetstid/vecka

Kortast arbetstid pga flex mån-tors 07:30-15:39 8h 9min 70min/dag 6h 59min 34h 1min

fre 07:30-14:30 7h 55min/dag 6h 5min

Normal arbetstid utan flex mån- tors 07:00-16:04 9h 4min 70min/dag 7h 54min 39h 45min

fre 07:00-16:04 9h 4min 55min/dag 8h 9min

Längsta arbetstid pga flex mån-tors 06:30-17:00 10h 30min 70min/dag 9h 20min 46h 21min

fre 06:30-16:26 9h 56min 55min/dag 9h 1min



 

Bilaga 6: sid4: (4) 

Fjällström, Karlsson Bäcklund 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 (100% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
43,5

20
= 2,18 ℎ 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 (75% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
43,5

20 ÷ 0,75
= 1,63 ℎ 

 

Under hösten med kortast möjliga arbetstid 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 (100% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
34,02

20
= 1,70 ℎ 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 (75% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
34,02

20 ÷ 0,75
= 1,28 ℎ 

 

Under våren med normal arbetstid 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 (100% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
39,75

20
= 1,99 ℎ 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 (75% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
39,75

20 ÷ 0,75
= 1,49 ℎ 

 

Under våren med längsta möjliga arbetstid 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 (100% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
46,35

20
= 2,32 ℎ 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 (75% 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) =
46,35

20 ÷ 0,75
= 1,74 ℎ 
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BILAGA 7: Bilder till pilottester 

Pilottest 1. 

 

Pilottest 2.  

 

Pilottest 3. 

 

Pilottest 4. 
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Pilottest 6. 

 

Pilottest 7. 

 

Pilottest 8. 

 

Pilottest 9.  
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Pilottest 10. 

 

Pilottest 11. 

 

Pilottest 12. 
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BILAGA 8: Framtida värdeflöde 
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