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Abstract 

In the automotive industry there is a high focus on profitability and to constantly renew 

its product range. Companies are constantly working to make their processes more 

effective and achieve higher productivity. As a subcontractor to the automotive 

industry, this is something that you continuously work with. The pressure from 

customers who want cheaper products means that Kongsberg Automotive AB will need 

to work with its processes to keep its customers and to remain profitable. Kongsberg 

Automotive AB has an assembly area that does not meet the required standard. By 

lowering the WIP (work in progress) level, the material is reduced in the area. This 

should be achieved by making the material handling more effective.  

  

The aim of the study was to identify the activities that contribute to a high WIP level 

and unnecessary material handling. Once identified, these activities would be reduced 

or eliminated entirely to increase the efficiency of the material handling and also to 

increase the productivity in the assembly area. 

  

In order to identify how much of a workday that disappears due to inefficient material 

handling, a frequency study was made. The frequency study identified all non-value 

added activities and their share of the total work. Some of the activities that were of 

non-value added nature could be linked to the problem WIP. For these activities action 

proposals were formed. A VSM (value stream map) was conducted to get the bigger 

picture of all products included in the assembly area, and this analysis provided a basis 

for the action proposals. 

  

The result of the frequency study showed that 19,5% of the activities in the assembly 

area fell under the category of non-value added activities. The root cause of why this 

category was 19,5% of the total working day was analyzed. Three action proposals were 

designed to reduce non-value added activities and to make the material handling more 

efficient. These three action proposals were kitting of the products, kitting of the 

packaging, and also to add the small components to the line feeding, that should already 

have belonged there. 
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Sammanfattning 

I fordonsindustrin är det högt fokus på lönsamhet och att ständigt förnya sin 

produktflora. Företagen jobbar ständigt med att göra sina processer effektivare och nå 

en högre produktivitet. Som underleverantör till bilindustrin är detta något man ständigt 

jobbar med. Trycket från kunder som vill ha billigare produkter gör att Kongsberg 

Automotive AB behöver jobba med sina processer för att behålla sina kunder och för 

att förbli lönsamma. Kongsberg Automotive AB har ett monteringsområde som inte 

uppfyller den standard som krävs. Genom att sänka PIA-nivån (produkter i arbete) 

minskas materialet inom området. Detta ska åstadkommas genom att effektivisera 

materialhanteringen.  

 

Målet med studien blev då att identifiera de aktiviteter som bidrar till att man får en hög 

PIA-nivå och därmed får onödig materialhantering. När dessa aktiviteter hade 

identifierats skulle de reduceras eller elimineras helt för att öka effektiviteten i 

materialhanteringen och även öka produktiviteten i monteringsområdet.  

 

För att identifiera hur stor del av en arbetsdag som försvinner på grund utav ineffektiv 

materialhantering, gjordes en frekvensstudie. Frekvensstudien identifierade alla 

aktiviteter som var icke-värdeskapande och deras andel av det totala arbetet. Några av 

de aktiviteter som var av icke-värdeskapande karaktär kunde kopplas till problemet 

PIA. Till dessa aktiviteter formades åtgärdsförslag. En VSM (värdeflödesanalys) 

utfördes för att få en större bild över alla produkter som ingår i monteringsområdet och 

denna analys gav underlag till hur åtgärdsförslagen utformades.   

 

Resultatet av frekvensstudien visade på att 19,5% av aktiviteterna i monteringsområdet 

hamnade under kategorin, icke-värdeskapande. Grundorsakerna till varför denna 

kategori var 19,5% av den totala arbetsdagen analyserades fram. Tre åtgärdsförslag 

utformades för att reducera de icke-värdeskapande aktiviteterna och effektivisera 

materialhanteringen. Dessa tre åtgärdsförslag var kittning av produkterna, kittning av 

emballaget, samt att lägga till de småkomponenter som redan borde tillhöra line 

feedingen.  
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1 Introduktion 

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 

kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 

studiens avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

 

Examensarbetet motsvarar 15hp och har genomförts av Johan Svensson och Jonathan 

Thorup, som studerar maskinteknik - industriell ekonomi och produktionsledning på 

Jönköpings Tekniska Högskola. Examensarbetet har utförts i samarbete med 

Kongsbergs Automotive AB. Studien har utförts på Kongsbergs produktionsenhet 

belägen i Mullsjö, Sverige.  

 

1.1 Företagsbeskrivning 

1.1.1 Kongsberg Automotive AB 

Kongsberg Automotive AB är ett producerande företag som tillverkar produkter inom 

fordonsindustrin. Företaget är indelat i de fyra affärsområdena Interior Comfort, 

Driveline, Fluid Transfer och Driver Control. Kongsberg Automotive har totalt 10 000 

anställda som är utspridda på över 40 anläggningar, i 18 olika länder. Kongsbergs 

kunder innefattar en bredd av ledande företag inom bil- och fordonsindustrin. [1] 

 

1.1.2 Produktionsenheten i Mullsjö 

Studien har genomförts på anläggningen som är belägen i Mullsjö. I Mullsjö är 

anläggningen uppdelad i två delar - Tech Center och Plant. Tech Center arbetar med 

utveckling av produkter inom Driveline och Interior Comfort, och Mullsjö Plant 

producerar plast- och ståldetaljer. I produktionsenheten ingår också flera 

monteringsstationer för produkter inom området Driveline. Produkter som tillverkas i 

Mullsjö innefattar växelspakar, nackstöd, formsprutade produkter, expansionskärl, 

stansade produkter och crash brackets. Det är på Mullsjö Plant som denna studie har 

genomförts. År 2014 omsatte Kongsberg Automotive i Mullsjö drygt 100 miljoner euro. 

Anläggningarna i Mullsjö har totalt 550 anställda, med utvecklingscentret medräknat. 

Mullsjö Planten har ursprung från de två företagen Mekania och Scandia. Mekania 

grundades 1946 och Scandia år 1950. På 1980-talet köptes de två företagen upp och 

bildade Scandmec. År 1996 blev Scandmec upphandlat av Kongsberg Automotive AB. 

[2] 

 

1.2 Bakgrund till projektet 

Kongsberg Automotive är en systemleverantör inom fordonsindustrin. De har stora och 

välkända lastbils- och biltillverkare som kunder. Konkurrensen mellan alla 

systemleverantörer är hård då kunderna är globala och väljer den leverantör som kan 

erbjuda bäst pris och är mest lämpade för att tillhandahålla dem med produkter. 

Konkurrens medför att leverantörerna måste vara tillräckligt bra för att locka till sig nya 

kunder, men även att de ständigt måste jobba hårt för att behålla sina nuvarande kunder. 
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Kongsberg är som alla andra företag beroende av sina kunder. För att hålla sina kunder 

nöjda behöver man som leverantör ha prisvärda produkter som kunden är villig att 

betala för. Priset på en produkt som säljs påverkas av många olika faktorer genom hela 

processen, från råmaterial till levererad produkt. Har man ingen kontroll över sin 

produktion uppstår lätt överflödiga aktiviteter som tillsammans blir kostnader. Inte 

minst påverkas priset av hur låga kostnader leverantören kan hålla i sin produktion. Det 

är de prispåverkade faktorerna i just tillverkningen som är relevanta för 

förbättringsarbetet i denna rapport. 

 

Kunderna har genomarbetade processer med många olika artiklar. Det krävs då att 

leverantörer kan leverera i tid, samt när kunden kräver det, för att kundens processer 

inte ska stanna upp. Kunderna vill även ha korta ledtider för att själva kunna vara 

prisvärda och tillverka på en effektiv grund. Om man som systemleverantör ska uppnå 

dessa krav från kunden måste man kontinuerligt jobba med sina processer. Man måste 

ständigt identifiera och reducera aktiviteter som kan leda till förluster i tillverkningen.  

 

1.3 Problembeskrivning 

Kongsberg har många monteringsområden som tillverkar olika produkter till olika 

kunder. Då man anpassar monteringarna efter kundens produkter och särskilda 

krav/behov krävs det att man behöver arbeta med att utveckla processerna för 

tillverkningen. Standarden av processerna är avgörande för hur stora besparingar man 

kan göra i tillverkningen och hur stor lönsamheten blir för företaget. Kongsberg har i 

dagsläget ett monteringsområde som inte uppfyller denna standard. Detta betraktas 

därför som ett problem av företaget som måste tas itu med. 

 

På monteringsområdet tillverkar man reservdelar till lastbilar, i form av växelspakar. 

Produktionsvolymerna är relativt låga, vilket leder till att man inte har någon 

kontinuerlig produktion och endast producerar ett fåtal dagar per vecka. Kongsberg 

själva har noterat att detta leder till att material och lastbärare står kvar på samma plats 

på området under en längre tid, ända fram tills att artikeln produceras vid nästa tillfälle. 

Den höga mängden av produkter i arbete, även kallat PIA, står i fokus för att sänka 

tillverkningskostnaderna och öka lönsamheten då den är ett resultat av icke-

genomarbetade processer [3]. Detta argument förstärks av Michael C. Fu och Bharat K. 

Kaku som skriver att det finns en koppling mellan kostnader i materialhanteringen och 

PIA, som leder till en ökad kostnadsstruktur [4]. Kongsberg ser ett antal risker i att ha 

mycket produkter i arbete. Risker som leder till en ineffektiv montering. Med mycket 

produkter i arbete får man ett stökigt monteringsområde som kan leda till kvalitetsrisker 

då operatörer kan blanda ihop de olika materialen. Risker i materialhantering där 

operatören måste flytta pallar som står i vägen för varandra. Förflyttningar kan leda till 

att materialet skadas. Material som står på monteringsområdet kan glömmas bort och 

gå ur tiden. För att sänka den höga nivån av PIA i området och få ökad lönsamhet krävs 

det därför att man först finner grundorsakerna till dess uppkomst och sedan tar till 

åtgärder för att lösa problemen.  
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att minska produkter i arbete och öka produktiviteten i 

monteringen.  

1. Vilka är grundorsakerna till den höga PIA-nivån? 

2. Vilka åtgärder kan genomföras för att minska produkter i arbete? 

 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas av det specifika problemet som Kongsberg önskar lösa. 

Åtgärdsförslagen som ges i rapporten behandlar endast de negativa aktiviteter som har 

en direkt koppling till områdets PIA-nivå. Arbetet ser endast till processer som sker på 

monteringsområdet och lagerfunktionen innan. Inom ramarna för exjobbet kommer 

ingen implementering ske, utan detta överlåts till Kongsberg själva.  

 

1.6 Disposition 

Rapporten inleds med en kort företagsbeskrivning av Kongsberg Automotive AB. 

Vidare beskrivs bakgrunden till projektet och en problembeskrivning förklarar vad det 

är för problem som Kongsberg vill hitta åtgärder för. Vidare kommer det teoretiska 

ramverket, där teorier kopplade till de aktuella ämnena i arbetet, redovisas. Här beskrivs 

även hur metoderna fungerar, som senare skall användas i arbetet. Metod är det tredje 

kapitlet och förklarar vilka metoder som användes och hur de genomfördes för att uppnå 

syftet med examensarbetet. Nulägesanalysen redovisar de resultat som erhålls efter 

utförandet av metoden och förklarar hur verksamheten fungerar just idag. Vidare 

analyseras och diskuteras nuläget och förslag på åtgärder bearbetas fram. Rapporten 

avslutas med en slutsats, där kommentarer kring vidare arbete för Kongsberg och vidare 

forskning presenteras. 
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2 Teoretiskt ramverk 

Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att 

analysera resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

 

2.1 Materialhantering 

Alla aktiviteter som utförs när man hanterar och förädlar material kan delas in i tre 

grupper - värdeskapande aktiviteter, nödvändiga men icke-värdeskapande aktiviteter 

och icke-värdeskapande aktiviteter. En värdeskapande aktivitet tillför ett värde till 

produkten i form av bearbetning av råmaterial eller montering av halvfabrikat. Denna 

aktivitet skapar en förändring på produkten och är avgörande för att produkten ska bli 

fullständig. [5] 

 

Nödvändiga men icke-värdeskapande aktiviteter är stödaktiviteter till de värdeskapande 

aktiviteterna. Detta är aktiviteter som inköp, produktion, leveranser och planering. 

Dessa aktiviteter är inte värdeskapande men måste förekomma för att de värdeskapande 

aktiviteterna ska kunna utföras på ett effektivt sätt. [5] 

 

De icke-värdeskapande aktiviteterna är aktiviteter som oftast består av transporter och 

lagring av material. I vissa fall kan det diskuteras om att transporter och lagerhållning 

är värdeökande då man gör produkten tillgänglig för kunden med hjälp av snabba 

leveranstider. Ett motargument blir då att man istället hade kunnat tillverka produkten 

direkt i anslutning till kundens behov. Andra aktiviteter som förlänger ledtiden och ökar 

kostnaden på produkten betraktas oftast som icke-värdeskapande aktiviteter. Enligt 

Olhager är generellt alla icke-värdeskapande aktiviteter sådana som förorsakar tids- och 

kostnadsförluster utan att tillföra värde. [5] 

 

2.2 Muda 

I produktionen uppstår icke-värdeskapande aktiviteter, även kallat muda, i Lean-

thinking. Muda kan delas in i 7 olika grupper: 

● Överproduktion - Företaget producerar mer än vad marknaden efterfrågar. 

● Väntan - Operatör har inte tillgång till maskiner, verktyg utrustning eller 

material vid rätt tidpunkt. 

● Onödiga transporter - Produkter som skulle kunna samordnas eller placeras 

annorlunda är i behov av att flyttas. 

● Onödig lagerhållning - Produkter lagras i större mängd än vad som krävs. 

● Onödiga rörelser - Operatören är i behov av att hämta material, verktyg eller 

hjälp.  

● Defekter - Fel som har uppstått i arbetsinstruktioner, i tillverkning och under 

leverans.  

● Onödig tillverkning - Företagets processer är onödigt komplexa och skulle 

kunna göras enklare. [5] 

 

Taiichi Ohno skriver i sin bok, Toyota production system- beyond the large scale 
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production, att icke-värdeskapande aktiviteter är alla de element i produktionen som 

bara ökar kostnaderna utan att öka värdet på produkten. Han skriver också att dessa 

aktiviteter är de onödiga och upprepande rörelser som sker i produktionen. Exempel på 

dessa aktiviteter är väntan på material eller lagring av underenheter. Dessa aktiviteter 

måste elimineras direkt. [6] 

 

2.3 Kaizen 

Jan Olhager skriver i sin bok, Produktionsekonomi, att inga processer någonsin kan 

anses vara helt perfekta och att det alltid finns utrymme för förbättringar. Inom Lean 

finns det en filosofi om att man hela tiden ska jobba med ständiga förbättringar och 

denna filosofi heter kaizen. Kaizen vill uppnå att alla i organisationen hela tiden ska 

hitta nya sätt att förbättra de olika processerna. Denna filosofi är inte enbart riktad till 

chefer. Alla medarbetare på alla nivåer behöver ha detta tänk för att ett företag ska ha 

möjlighet att ständigt hitta förbättringar. När man jobbar med kaizen krävs det en 

klarhet och tydliga mål över vad som ska uppnås. Till stor del handlar detta om att alla 

ska ha en positiv attityd och man ska fokusera på det som bör göras istället för det som 

kan göras. [5] 

 

2.4 5 “varför?” och Genchi genbutsu 

Konceptet “5 varför?” används som ett verktyg för att uppnå de ständiga 

förbättringarna. Med hjälp av “5 varför?” försöker man hitta grundorsakerna till 

problemen för att enklare kunna fastställa rätt åtgärd, genom att ställa frågan “varför?”, 

fem gånger. Med hjälp av detta verktyg kan man finna att grundorsaken till ett problem 

kan ligga inom ett helt annat problemområde än där det upptäcktes. I ett exempel i 

boken, Produktionsekonomi, visar Jan Ohlager hur grundorsaken till att det är en fläck 

olja på golvet kan bero på att inköparna av förpackningar premierades för kortsiktiga 

besparingar. Uttrycket, genchi genbutsu, är kopplat till verktyget “5 varför?”. Det 

betyder att man ska gå till källan för att få en förståelse av vad problemet verkligen är. 

Då ska man ha möjlighet till att fatta det korrekta beslutet för att lösa problemet. Istället 

för att göra en snabb lösning ska man alltid gå till källan för att problemet inte ska 

uppstå igen. [5] 

 

2.5 Kittning 

Denna princip, i samband med materialtillförsel, innebär att man levererar specifika 

former av komponenter och delsystem till monteringsområdet i förbestämda 

kvantiteter. Varje kitt är samlade och transporterade i specifika lastbärare. [7] Ett 

exempel på specifika lastbärare är de kittningsvagnar som finns på Toyota Material 

Handling Sweden AB i Mjölby, där författarna har varit på studiebesök. Dessa vagnar 

bygger Toyota material handling själva i sin fabrik. Vagnar består utav byggsatser av 

rör och kopplingar. Rören kapas i de längder som krävs och detta ger en möjligheten 

att bygga en stor variation av vagnar från få grundkomponenter.  

 

Ett kitt är en samling av komponenter och delsystem som tillsammans stöttar en 

montering för att få en slutgiltig produkt. Det finns två former av kitt - resande kitt och 
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stationära kitt. Resande kitt följer slutprodukten och materialet. Dessa kitt används vid 

flera monteringar. De stationära kitten levereras in till monteringsstationen och står kvar 

där tills det att allt material är slut. [7] 

Fördelar med kittning: 

● Sparar yta vid monteringen och reducerar produkter i arbete i och med att man 

i största del lagrar komponenter i en central lagerplats.  

● Då produkter inte är fasta vid stationerna är det relativt enkelt att byta till en 

annan produkt i monteringen. 

● Större kontroll och flexibilitet i materialtillförsel. 

● Ökar kontroll med först in först ut principen. 

● Underlättar materialtillförsel till arbetsstationen då man helt eliminerar behovet 

av att tillföra lastbärare med komponenter. 

● Potentiellt ökad kvalitet i produkten. 

● Stöttar små partier då produktövergångarna underlättas. 

 

Begränsningar med kittning: 

● Att förbereda alla kitt är tidskrävande och tillför inget värde till produkten. 

● Kan öka lagringsytan där alla kitt förbereds.  

● Kräver extra planering.  

● Defekta delar som hamnar i kit kommer att leda till brist på material.  

● Komponenter som blir defekta under montering kommer leda till brist av 

material och ofullständig pall.  

● Vid materialbrist kan kitten bli “kannibaliserade” på så sätt att man tar delar 

från andra kitt för att lösa materialbrister. Detta gör allt värre och i slutet leder 

det till dubbel hantering av material då man först måste ta bort delen från det 

befintliga kittet och sen lägga till material i det “kannibaliserade” kittet. [8] 

  

 

Yavuz A. Bozer och Leon F. McGinnis tillägger också att alla dessa begränsningar kan 

elimineras om man jobbar efter en JIT-basis. Kitten ska alltså inte plockas samman för 

lång tid innan de ska monteras ihop och skickas. [8] 

  

Trots att kittning tillför möjligheten att mindre plats vid monteringsstationen krävs, blir 

det en annan effekt bakåt i organisationen. Det kan krävas mer plats bakåt för att kunna 

förbereda alla kitt. [9] 

 

2.6 VSM 

VSM står för “Value stream mapping” och översätts till värdeflödeskartläggning på 

svenska och kommer skrivas som VSM framöver i rapporten. Att göra en VSM innebär 

att man kartlägger flödet av de komponenter som ingår i en produkt. Flödet genom 

förädlingsstegen går i en cirkel som börjar med att kunden lägger en order hos 

leverantören, till att de färdigproducerade varorna är levererade. Sedan upprepas 

processen genom att kunden lägger en ny order. Med hjälp av en VSM får man en 

helhetssyn och förståelse för de ingående komponenterna i produkten man valt att 

kartlägga. En VSM kan även hjälpa till då ett problemområde inom en produktion 
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identifierats att bidra till icke-värdeskapande aktiviteter. Man kan då gå baklänges i 

leden i en VSM och arbeta med det uppstådda problemet genom att arbeta med de 

föregående stegen i processen. [10]  

 

Litteraturen som ligger till grund för värdeflödeskartläggningen i denna rapport är 

Rother och Shooks’s (2004) Lära sig se. Boken beskriver utförligt hur man går tillväga 

för att göra en värdeflödeskartläggning och vad den kan ha för betydelse för ett företag. 

[10] 

 

2.7 Frekvensstudie 

En frekvensstudie är ett statistiskt och systematiskt verktyg som används för att samla 

in data för att se hur arbetstiden för ett moment, exempelvis arbetet vid en 

monteringsstation, är fördelad. Man får en helikoptervy som generellt kan användas 

som underlag för förbättringsarbeten. Det är inte bara den data som är insamlad i studien 

som är viktig. Observatören får även en djupare och bredare bild utav vad som händer 

inom arbetsstationen. Studien går till på så sätt att en observatör observerar ett arbete 

och sätter streck för det arbetsmoment som utförs just då. Tidsintervallet mellan varje 

streck kan ske slumpmässigt eller konstant. Resultatet sammanställs sedan i någon form 

av diagram. I diagrammet kan man se hur stor andel av aktiviteterna som är 

värdeskapande, nödvändiga men icke-värdeskapande och vilka som är icke-

värdeskapande aktiviteter inom monteringen. [5] 

 

Innan man börjar med frekvensstudien krävs en del förberedelser. Man behöver 

fastställa dessa fyra faktorer innan själva studien kan sätta igång: 

1. Arbetsmoment - Arbetet, som ska observeras, delas här upp i delmoment och 

olika aktiviteter. Aktiviteterna bestäms av de som ska utföra studien och består 

av självklara moment och moments som brainstormas fram. Operatören ska inte 

under tidsstudien ha möjlighet att kunna utföra något annat moment som 

tidigare inte redan nedtecknats i listan. Vid extremfall kan detta ske ändå och i 

sådana fall får den oväntade aktiviteten nedtecknas med de andra i listan under 

studiens gång.  

 

2. Typ av tidsintervall - De två mest kända och mest förekommande metoderna för 

att mäta observationerna är slumpintervallmetoden (SIM) och 

konstantintervallmetoden (KIM). Ett konstant intervall sker med lika lång tid 

mellan varje observation. Ett slumpmässigt valt tidsintervall har istället ett 

tidsintervall som varierar slumpmässigt, men har dock en bestämd 

genomsnittlig tid mellan observationerna. För att använda SIM krävs en klocka 

av något slag som har möjligheten att kunna slumpa punkterna för 

observationerna, med en viss genomsnittlig tid. De viktigaste skillnaderna 

mellan KIM och SIM är följande:  

 KIM är tekniskt lättare att genomföra. 

 KIM möjliggör att fler personer kan studeras samtidigt. 

 KIM blir lämpligare då tidsintervallet är kort. 
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 KIM medför något mer komplicerade beräkningar. Man måste i vissa fall 

skaffa sig en uppfattning om hur ofta olika aktiviteter förekommer under 

studien. 

 SIM innebär mindre risk för påverkan av studieobjektet vid längre 

tidsintervall.  

 

3. Längd av tidsintervall - Hur långt intervallet ska vara mellan varje observerat 

moment är individuellt för varje studie. Tiden anpassas och sätts till den tid som 

är mest lämplig för just denna specifika studie. Ju fler observationer som görs, 

ju närmare kommer det slutliga resultatet av studien stämma överens med 

verkligheten.   

 

4. Antal mätningar - För att få ett resultat med en hög noggrannhet bör man välja 

tillräckligt många observationer för att resultatet ska vara pålitligt. En för lång 

studie medför höga kostnader i form av tid. För att bestämma antal mätningar 

som är lämpliga för studien kan en formel användas. Under frekvensstudiens 

gång görs nya beräkningar av nödvändigt antal stickprov. Har man data från 

tidigare gjorda stickprov kan dessa användas i beräkningarna. Formeln för 

nödvändigt antal stickprov ser ut som följande: 

 𝑛 = (
𝑘

𝑟
)2𝑝(1 − 𝑝) 

 Där  n = nödvändigt antal stickprov 

k = konfidensgrad 

r = risknivå 

p = sannolikhet för aktiviteten  

[11]  
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3 Metod  

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med 

referenser. 

3.1 Undersökningsmetod 

För att besvara frågeställningarna och uppnå syftet har ett utvecklingsarbete 

genomförts. Enligt Runa Patel och Bo Davidson är detta en studie man kan använda när 

man jobbar för att göra förbättringar genom att utnyttja befintlig vetenskaplig kunskap 

som går att återfinna i tidigare forskning [12]. För att ett utvecklingsarbete ska vara 

möjligt att genomföra har en nulägesbeskrivning gjorts, som innehåller en 

värdeflödeskartläggning och en frekvensstudie. Intervjuer och löpande samtal med 

anställda har genomförts under hela arbetets gång för att hela tiden få en klarare bild av 

problemområdet och nuläget. Observationer av processer och materialhantering har 

också genomförts för att tillhandahålla information som inte framkommer vid samtal.  

 

Patel och Davidson skiljer på tillvägagångssätten för att bearbeta insamlad information 

och data - kvalitativ och kvantitativ bearbetning [12]. Bearbetningen av den insamlade 

informationen har skett både kvalitativt och kvantitativt. Intervjuerna och samtalen har 

bearbetats kvalitativt genom att sammanfatta och teckna ner det som är relevant och av 

värde för arbetet. Även insamling av informationen för värdeflödeskartläggningen har 

skett kvalitativt, då den skapats med hjälp av informationen från olika anställda och 

artikellistor av material. Bearbetningen av rådata från frekvensstudien har dock skett 

kvantitativt genom att ställa upp resultaten i olika former av diagram. 

 

3.2 Datainsamling 

Som grund för arbetet har datainsamlingar i form av observationer och löpande samtal 

genomförts. Informationen som har erhållits vid dessa tillfällen har legat som grund till 

den nulägesbeskrivning som har gjorts. Samtal med både operatörer och chefer har ägt 

rum för att få en helhetsbild. Ofta kan det förekomma att de båda parterna inte delar 

samma åsikter kring hur företaget ligger till med vissa problem och hur arbetet fungerar 

därför har det varit viktigt att få åsikter från alla nivåer i företaget.  

 

3.2.1 Intervjuer och samtal  

Intervjuer och samtal har under arbetets gång skett löpande med anställda som har en 

koppling till monteringsområdet. Dessa anställda jobbade med planering, montering, 

materialhantering och inköp. För att få en överblick över vad problemen är och hur 

nuläget ser ut har en öppen dialog hållits med de inblandade under hela examensarbetets 

gång. Kontakt och uppföljning har hela tiden förts med en av handledarna på 

Kongsberg, men även med personen som är planerare för området. 

 

Till denna studien valdes det att ha öppna samtal med de inblandade istället för att ha 

formella intervjuer. Detta gjordes så att de anställda på Kongsberg inte skulle uppleva 
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någon typ av stress och press under samtalen. Istället hölls öppna dialoger som gav 

information om hur arbetet sker på en daglig basis. De åsikter och tankar som erhölls 

vid samtal med operatörer har använts vid förbättringsarbetets genomförande. Samtal 

med planerare och processägare har också genomförts. Deras tankar har även tagits med 

i förbättringsarbetet.    

 

3.2.2 Observationer 

Observationerna sker i form av ostrukturerade observationer. Detta innebär att man 

inte har något utprovat observationsschema, utan istället ska registrera det som är 

möjligt. [12]  

För att få en klar uppfattning om hur layouten ser ut har observationer av arbetsplatsen 

genomförts. Observationer av operatörer och truckförare har genomförts för att se hur 

material och inkommande komponenter behandlas vid in- och utlastning vid 

monteringsområdet.  

 

3.2.3 VSM 

En VSM genomfördes för att kunna se hela flödet för produkten. Då man senare i 

frekvensstudien hittar de aktiviteter som inte är värdeskapande och vill härleda varifrån 

de kommer ska VSM:en komma till användning. För att genomföra och skapa en 

värdeflödeskartläggning krävdes data och information från flera olika anställda på olika 

positioner i företaget. Två produkter valdes att följas för att skala ner området då en 

VSM för alla produkter inom området hade blivit för mycket arbete. Information kring 

vilka två produkter i monteringsområdet som tillverkades i högsta volymer togs fram 

ur tabeller och dessa tabeller kom från Kongsbergs affärssystem. Tanken med att plocka 

de två produkterna med högst volym var för att de två produkterna sedan skulle spegla 

hur det ser ut för de resterande produkterna i området. Dessa två produkter är också de 

två viktigaste inom området och blir därmed mer relevanta att följa än andra produkter. 

Vidare frågades efter artikellistor till dessa två produkter för att kunna följa flödet av 

komponenter, från köpt råmaterial till färdigmonterad produkt. Till varje produkt valdes 

två till tre huvudkomponenter ut som skulle följas på en mer noggrann nivå. 

Produkterna har flera huvudkomponenter, men det avvägdes att endast följa två till tre 

för att underlätta arbetet. När alla komponenter som skulle följas var utvalda togs det 

kontakt med produktionsplaneraren för dessa komponenterna. Med hjälp av planeraren 

gick man sedan bakåt i organisationen, från monteringsområdet till råvara. Varje led 

noterades och varje lagerplats ritades ut. Under hela arbetsgången med värdeflödet 

följdes mallen i boken med Ruther and Shook. De ledtider som Kongsberg har återfanns 

i deras datasystem.  

 

3.2.4 Frekvensstudie 

Genom observationer och samtal med Kongsberg om arbetsprocesserna, som sker i 

monteringsområdet, fastställdes alla arbetsmoment som operatören utför under en 

arbetsdag. Dessa arbetsmoment blev grunden för frekvensstudien. Arbetsmomenten 

återfinns i bilaga 1. De delades in i värdeskapande aktiviteter, nödvändiga men icke-
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värdeskapande aktiviteter, samt icke-värdeskapande aktiviteter.  

 

Volymerna som produceras i monteringsområdet är låga och sker ej kontinuerligt. 

Därför blev det viktigt att utnyttja den monteringstid som fanns tillgänglig för att få den 

data man behövde. På grund av de låga monteringsvolymerna sattes intervallet för varje 

observerat moment till en minut. På så sätt kunde tillräckligt med observationer fås utan 

att studien krävde för lång tid av examensarbetet. Detta var också möjligt då endast en 

operatör observerades åt gången. Till stor del är det endast en operatör åt gången som 

monterar. Då mätningar togs med korta intervall, som en minut mellan varje 

observation, valdes KIM som mätmetod. I det teoretiska ramverket återfinns 

information om att KIM är bra att använda när tidsintervallet är kort. Det blev också 

lättare att genomföra då ingen extra utrustning krävdes.   

 

När arbetsmomenten som skulle studeras hade formulerats och tidsintervallet mellan 

varje observation var bestämt, valdes antal stickprov som skulle tas. Ett 

konfidensintervall på 95%, och en säkerhetsmarginal på 3,5%, valdes. För att få en 

trovärdigare undersökning. Med ett konfidensintervall får man en faktor 1,96 [13] som 

placeras i formeln nedan.  För att veta vad sannolikheten (p) att ett observerat moment 

var av värdeskapande karaktär, gjordes först 30 observationerna för att bestämma 

sannolikheten. Sannolikheten att en aktivitet var värdeskapande blev då 0,7. Baserat på 

dessa resonemang gavs ett värde på antal observationer, ur formeln: 

 

 (
1,96

3,5
)2 ∗ 0,7(1 − 0,7) = 659 

 

Formeln visar då att man ska utföra minst 659 observationer för att erhålla ett trovärdigt 

resultat ur studien. Efter detta utfördes observationerna under två dagar. Vid första 

tillfället monterades det enbart under 4 timmar och vid andra tillfället monterades det 

under 8 timmar. Detta blev en summa av 688 observationer. Monteringsområdet är litet 

och har endast montering under dagen. Av all tid som är med i frekvensstudien är det 

bara en operatör som jobbar med montering på detta område. Därför gjordes 

observationerna under samma skift och på samma operatör vid de båda två tillfällena. 

Observationerna utfördes i mitten av veckan.  
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4 Nulägesbeskrivning 

Kapitlet ger en beskrivning av rådande förhållanden kopplade till 
problembeskrivningen. 

4.1 Observationer, intervjuer och samtal 

Här presenteras den data om nuläget som samlades in med hjälp av observationer, samt 

intervjuer och samtal med anställda på Kongsberg Automotive. 

 

4.1.1 Layout 

På området står pallarna placerade på så vis att operatörerna tvingas flytta dem för att 

få ut andra pallar och material. Detta visas i bild 1 och 2. Pallar med material står också 

i vägen för operatören när de går mellan två monteringsbord. De utspridda pallarna 

påpekas ofta som ett problem och det finns ingen riktig struktur över hur de ska vara 

placerade.  

 

  

Bild 1 och 2 Bild över hur lastbärare placeras ut.  

 

I figur 1 visas en enkel bild över hur monteringsområdet är uppbyggt. De boxarna som 

är av färgen blå är monteringsbord och de streckade rutorna är lastbärare med material. 

För att komplettera figur 1 beskrivs layouten skriftligt. Området är u-format och 

materialets in- och utflöde är på samma sida av layouten. Området består av 5 

monteringsstationer som fortsättningsvis kommer tilltalas som: 

 

 Område 1 

 Område 2 

 Område 3 

 Område 4 

 Område 5 

 

Området längst ut till vänster heter Område 1 och tillverkar produkter som sedan packas 

i en stor lastbärare av stål som kallas för “säng”. Två pallar med material står också vid 

detta område. Efter Område 1 på samma sida står hyllan för allt material av 
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småkomponenter. Bredvid denna står line feeding-vagnen. Längst inne vid vänstra 

hörnet är Område 5. Området är L-format och består av tre monteringsbord. De färdiga 

produkterna packas i en stor pall och inom området står fyra pallar med material. 

Område 3 är beläget längst in i det högra hörnet och fortsätter ut på den högra långsidan. 

Detta område är uppdelat i två delar. Första delen står längst in i hörnet och består av 

två monteringsbord som är placerade i en 90° vinkel. Den andra delen består av en press 

och två monteringsstationer. I pressen monteras alla växelspakshandtag till alla 

växelspakar inom hela monteringsområdet. Bredvid maskinen står två monteringsbord 

som också tillhör Område 3. Längst fram på höger sida är Område 2. Detta område 

består av ett monteringsbord och två pallar med material. Beläget snett innanför är 

Område 4, som är ett kontrollbord. Här klistras gummiläppar fast på metallskivor. Från 

figur 1 får man en tydlig bild över hur mycket pallar med material som finns på området.  

 

Figur 1 Layout uppbyggnad av monteringsområdet 

 

4.1.2 Inflöde av material 

I nuläget körs material in på pallar som sedan placeras ut vid respektive 

monteringsstation (se bild 3). Det ingående materialet är inte balanserat med antal 

enheter i en färdigproducerad pall. Det är inte någon löpande montering eftersom 

efterfrågan på produkterna är låg. Vid tillfällen står monteringen stilla i flera timmar. 

På grund av detta står även lastbärare med material kvar på monteringsområdet. Detta 

medför att man inte har någon kontroll över vart allt material befinner sig. Det blir rörigt 

och man tvingas flytta material som står i vägen.  
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Bild 3 Bild över monteringsområde. 

 

Materialet som kommer in till monteringsområdet levereras in via tre olika kanaler. 

Nedanför beskrivs de tre kanalerna:   

4.1.2.1 Truckförare 

Via truckföraren kommer det material in som anses vara huvudkomponenterna i 

produkten. Via denna kanal levereras också alla lastbärare in som de färdiga 

produkterna ska packas i. När operatören är i behov av material beställer de i nuläget 

material från truckföraren via ett papper med förkryssade artiklar som behövs. Det finns 

ett kanban-system vid detta monteringsområde som har börjat att användas men detta 

system är inte genomarbetat och fungerar inte som det ska. Kanban-systemet ska enbart 

användas till de produkter som används kontinuerligt i monteringen. Grönt kort är 

beställning av emballage, och blått kort är beställning av material. Truckföraren 

beställer sedan pallarna av lagret. Lagret plockar ner det material som beställs och 

placerar det på torget som kallas ”supermarket”. På detta ”supermarket” kan 

truckföraren hämta pallarna och leverera in dem till monteringen. Truckföraren som 

jobbar vid monteringsområdet är aldrig ute på lagret och hämtar materialet, utan det gör 

istället lagerpersonalen. Kongsberg jobbar på detta vis för att minska trucktrafiken i 

lagerområdet. Supermarketen är precis som kanban-systemet en ny lösning och inte 

heller genomarbetad. Alla produkter till monteringen är placerade antingen i ett 

innelager, som är direkt kopplat med fabriken, eller i ett tält som ligger bredvid 

produktionsanläggningen. Om produkten befinner sig i tältet tar det längre tid för dem 

att levereras in till monteringsområdet än om produkten hade funnits tillgängliga i lagret 

inomhus. Detta beror på att de lagerarbetarna som får hämta material från tältet också 

är de som ansvarar för att lasta av och på inkommande och utgående gods från 

lastbilarna. Att lasta av gods från de ankommande lastbilarna har en högre prioritet än 

att leverera in beställt material till monteringsområdena. Detta medför att operatörerna 

ibland får vänta på material.  

 

4.1.2.2 Line feeding 

Via line feeding kommer de mindre komponenterna som är standardiserade och 

används till flera olika produkter i monteringen. Dessa är exempelvis skruvar, muttrar 
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och nållager. När materialet i en låda med mindre komponenterna tar slut vid 

monteringsstationen läggs lådan på line feeding-vagnen. Lådan blir då en beställning. I 

en materialhylla på området finns det en extra låda av alla komponenter (se bild 4) som 

operatören kan använda till monteringen. Två lådor av varje mindre komponent finns 

inne på monteringsområdet hela tiden. Detta för att operatören aldrig ska vara utan 

material. Det är truckförarens ansvar att transportera line feeding-vagnen mellan 

monteringsområdet och lagret. Line feeding-vagnen fylls på varje dag klockan 11 eller 

vid behov. Lagerpersonalen fyller på de tomma lådorna och placerar dem återigen på 

line feeding-vagnen som sedan placeras på "supermarket". Truckföraren hämtar vagnen 

på "supermarket" och kör tillbaka den till monteringsområdet. Operatören tar lådorna 

och placerar dem i materialhyllan.  

  

Bild 4 Bild på line feeding-vagnen. 

 

4.1.2.3 Operatören 

Om truckföraren inte har tid till att hämta material när operatören behöver det kan 

operatören själv gå och hämta det material som behövs. Det material som hämtas är 

oftast enklare komponenter, som exempelvis emballage. Det finns även mindre 

komponenter som skruv, muttrar och lager. Dessa ingår inte alltid i line feedingen för 

att de inte har någon standardiserad plats vid monteringen. Dessa produkter får 

operatören också gå och hämta själv.  

 

4.1.3 Utflöde av material 

När operatören har producerat en pall med färdigmonterade produkter placeras pallen 

på ett torg, som är beläget precis intill monteringsområdet. På torget står pallen mellan 

5–30 min beroende på hur mycket truckföraren har att göra. Pallen placeras här då den 

måste bandas manuellt eftersom den är för stor för att bandas automatiskt via 

bandmaskinen som Kongsberg använder. När bandningen är klar kör truckföraren ut 

pallen till färdigvarulagret.  

 

4.1.4 Materialplanering 

Utleveransen till kund sker varje torsdag. Planeraren för området sköter planering på 

en daglig och veckovis basis. Från planeraren fås informationen att den genomsnittliga 
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monteringstiden är 26 timmar per vecka. Varje skift har en lagledare. Lagledaren sköter 

planeringen i monteringsområdet. Lagledaren ser till att rätt produkter produceras och 

att produkterna som ska levereras ut blir klara i tid. På måndagen klockan 8 skriver 

lagledaren ut veckoplaneringen över vad som ska skickas under veckan. Lagledaren har 

även ett möte med planerare och ansvariga av inköp av material. På mötet ser man till 

att allt material som behövs för att montera finns tillgängligt hemma. Efter mötet 

planerar skiftet vem som ska montera vad. Nu vet skiftet vad det är som skall monteras 

och kan då beställa in det materialet som inte redan finns vid monteringsområdet. 

 

Ett problem planeraren ser är att operatörer ofta går och väntar på material som skall 

levereras in. Ofta kan man få vänta 30 minuter, planeraren tillägger att det ibland inte 

går att påverka detta på grund utav omständigheterna, men eftersom detta är något som 

återkommer varje vecka har det blivit ett problem.  

 

4.1.5 Lagret 

Lagerpersonalen hämtar alla pallar som beställs på lagret och placerar dem på 

”supermarketen.” Där hämtar sedan truckföraren pallarna med materialet och köra ut 

det till monteringsområdet. Lagret sköter också påfyllningen av alla komponenter i line 

feedingen. Varje vecka har en av lagerpersonalen ansvaret att ta hand om att fylla på 

line feedingen när den transporterats ut till lagret av truckföraren. Ett annat ansvar som 

lagerpersonalen har är att förbereda alla pallar som färdiga produkter ska packas i. Alla 

pallar förbereds med rätt pall, rätt antal pallkragar och rätt antal lock som behövs. Detta 

görs utomhus vid inkommande gods. Operatören beställer en pall, lagret förbereder den 

och truckföraren kör sedan in den. 

  

4.2 VSM 

Här presenteras den data som samlades in när värdeflödeskartläggningen utfördes. Två 

produkter följdes och kommer fortsättningsvis kallas för produkt 1 och 2. 

 

4.2.1 Produkt 1 

Värdeflödeskartläggningen visar hur flödet genom företaget ser ut för produktens 

huvudkomponenter (se bilaga 2). Mellan varje process som materialet genomgår, 

lagerför Kongsberg produkterna. Alla aktiviteter sker inom Kongsbergs 

tillverkningsenhet, förutom ytbehandlingen som sker hos en extern leverantör. Det 

område som är intressant för denna studie är lagret strax innan monteringen och 

slutmonteringen. Kongsbergs "supermarket" påverkar inte dessa komponenter som har 

följts. Kongsberg levererar till kund varje torsdag. Beställningar från kunden kommer 

in på måndag varje vecka. Kunden får ändra maximalt 20% av kvantiteten på sin order 

varje vecka. På detta monteringsområde är det ovanligt att större förändringar sker i de 

mottagna ordrarna. VSM:en visar också att alla huvudkomponenter genomgår en 

ytbehandlingsprocess strax innan slutmonteringen. All ytbehandling sker hos en extern 

leverantör.  
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4.2.2 Produkt 2 

Flödet för denna produkt ser ut som föregående med lager mellan varje process. Bild 

över detta flöde finns i bilaga 3. Denna produkt hade totalt fem huvudkomponenter men 

de tre viktigare huvudkomponenterna valdes ut och togs en närmare titt på. Alla tre 

huvudkomponenter genomgår en ytbehandlingsprocess precis innan produkterna 

levereras till slutmonteringen. All ytbehandling sker hos en extern leverantör. Efter 

monteringen packas alla produkter i en pall och skickas till kund. Detta görs varje 

torsdag. En färdig pall rymmer 32 artiklar. Med hjälp av VSM:en fick man också 

information om hur stora kvantiteter som huvudkomponenterna kom till 

slutmonteringen. Tabell 1 visar dessa kvantiteter. Kunden har prognostiserat att de vill 

ha i medel två pallar av denna produkt per vecka. Till varje färdigmonterad produkt 

krävs endast en av varje huvudkomponent.   

 

Komponent Kvantitet per pall 

1 120 

2 150 

3 1000 

4 200 

5 40 

Tabell 1 Tabell över antal komponenter per pall. 

 

Informationen från dessa två värdeflödesanalyser går att använda vid analys för alla 

huvudkomponenter inom monteringsområdet, då alla produkter har liknande flöden och 

processer. Sammanfattningsvis kan man säga att alla huvudkomponenter har långa 

flöden och dessa flöden består av många processer innan den slutgiltiga monteringen.  

 

4.3 Frekvensstudie 

I detta kapitel sammanfattas det resultat som framkom efter 688 tagna stickprov och 

sammanlagt 12 timmars mätningar. I figur 2 presenteras först den andel av aktiviteterna 

som hamnade under de tre huvudkategorierna. Huvudkategorierna är värdeskapande 

aktiviteter, nödvändiga men icke-värdeskapande aktiviteter samt icke-värdeskapande 

aktiviteter. I figur 3, som presenteras i form av ett stapeldiagram, redovisas den 

procentuella del som varje enskild aktivitet i frekvensstudien stod för. Sedan följer en 

genomgång av de tre kategorierna och vad de innehållande aktiviteterna innebär, samt 

hur stor procentuell andel varje aktivitet utgjorde. 
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Figur 2 Fördelning av aktiviteter i grupper. 

 

 

Figur 3 Fördelning av varje, enskild aktivitet. 

 

4.3.1 Värdeskapande arbete 

Denna kategori stod för 58,1% av allt arbete som operatören utförde under en arbetsdag. 

Arbetet som är värdeskapande är direkt kopplat till att produkten ökar i värde och är 

den kategori man strävar efter att få så hög procentuell sats på som möjligt. 

4.3.1.1 Montering 

Eftersom studien inte omfattar hur monteringsprocessen går till väga har alla aktiviteter 

som hör till montering grupperats ihop till en grupp. Därför är denna grupp mycket 

omfattande med många olika aktiviteter. Dessa aktiviteter har dock inte specifikt med 

materialhantering att göra.  

   

4.3.2 Nödvändigt men icke-värdeskapande arbete 

Denna kategori stod för 22,4% av det totala arbetet som en operatör utför under en 
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arbetsdag. Arbetet som utförs här är inte värdeskapande, men dock nödvändig för att 

värdeskapande arbete ska kunna utföras. 

 

4.3.2.1 Rast och paus 

Lunch, frukost och kaffepauser stod för 11,6 % av alla observationer och var den mest 

frekventa aktiviteten inom sin kategori. Under studien räknades det med att operatören 

hade rätt till 15 min frukost och 10 min kaffepaus samt en obetald lunch på 30–45 min. 

All tid som överskred de sammanlagda rasterna markerades som personlig tid.  

 

4.3.2.2 Placera färdig produkt i pall 

Denna aktivitet var näst mest frekvent och utgjorde 3,5% av alla observationer. 

Aktiviteten blev stor i procentandel då det är stora produkter som operatören handskas 

med och behöver tid till att placeras i lastbärare.  

 

4.3.2.3 Hämta material (inom monteringsområdet) 

Denna aktivitet är nödvändig till det avseende att alla småkomponenter inte kan finnas 

vid monteringsborden konstant. Operatören behöver därför tid att gå och hämta material 

i materialhyllan. Aktiviteten blir även mer tidskrävande då operatören ibland tvingas 

packa om småkomponenterna i mindre lastbärare. Aktiviteten stod för 3,1% av alla 

observationer. 

 

4.3.2.4 Möte 

Aktiviteten uppmättes till 2,3% och tar upp en stor procentuell del av alla observationer. 

Detta beror på att planeraren har veckomöte med alla operatörer och studiens 

observation inträffade samma dag som det var möte. Hade studien utförts under andra 

dagar hade denna aktivitet blivit mindre.  

 

4.3.2.5 Beställa material 

Denna aktivitet stod för 0,7% av alla mätningar. Inom denna aktivitet ingår den tid då 

operatören får beställa material av truckföraren via direktkontakt eller med hjälp av 

kanban.  

 

4.3.2.6 Flytta färdig pall 

Denna aktivitet stod för 0,6% av de observerade aktiviteterna och är relativt liten i 

förhållande till andra aktiviteter. Aktiviteten är nödvändig för operatören då man inte 

har något automatiskt system som byter ut alla färdiga pallar.   
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4.3.2.7 Administrativt 

Den administrativa delen var mycket liten i procentuell del och utgjorde endast 0,6% 

av observationerna. Här ingick aktiviteter som att skriva ut pallflag och fästa den på 

pallen. Under observation var denna aktivitet mycket högre då det var revision för detta 

område. Eftersom det inte är revision varje arbetsdag togs dessa markeringar bort då 

det annars skulle varit missvisande. Revisionen är ej medräknad i studien. 

 

4.3.2.8 Städa 

Operatören städade inget under de timmarna som observationerna pågick och därför 

blev denna aktivitet 0%.  

 

4.3.3 Icke-värdeskapande aktiviteter 

Icke-värdeskapande arbete stod för 19,5% av de uppmätta observationerna. Dessa 

aktiviteter är det arbete som utförs av operatören som anses vara onödiga. Man strävar 

därför efter att eliminera dessa för att utföra så lite onödigt arbete som möjligt. 

 

4.3.3.1 Personliga skäl 

Personliga skäl i form av toabesök, dricka vatten, fylla vattenflaska, hantering av 

mobiltelefon och för långa raster noterades under denna aktivitet och stod för 9,4% av 

alla anmärkningar.  

 

4.3.3.2 Flytta material 

Denna aktivitet stod för 3,5% av de stickprov som togs. Inom denna aktivitet ingick allt 

som kretsade kring att flytta material som stod i vägen, för att göra det arbete som skulle 

utföras. Detta markerades som icke-värdeskapande arbete därför att det inte är en 

nödvändig aktivitet för operatören att utföra för att göra sitt jobb.   

 

4.3.3.3 Prata med arbetskamrater 

Denna aktivitet stod för 2,8% av alla stickprov. Under vissa av dessa markeringar 

monterade operatören samtidigt som han pratade med en arbetskamrat, men det 

noterades ändå under prata med arbetskamrat då det kan uppstå kvalitetsbrister i 

monteringen om operatören inte har fullt fokus. 

 

4.3.3.4 Hämta material (utanför monteringsområdet) 

Att hämta material utanför monteringsområdet utgjorde 1,3% av tiden och innebär att 

operatören själv hämtar material på lagret. Detta får operatören göra då allt material 

inte ingår i line feeding-vagnen. Anser operatören att truckföraren inte heller har tid att 

hämta material väljer operatören då att göra det själv. Det material som då hämtas är 

oftast emballage. 
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4.3.3.5 Flytta tomma lastbärare 

Att flytta tomma lastbärare utgjorde 1,2% av den totala, uppmätta arbetstiden. 

Aktiviteten innebär att operatören behöver flytta på pallar och annat material för att få 

ut eller in material som är blockerat 

 

4.3.3.6 Gång mellan stationer 

Att gå mellan stationer noterades som icke-värdeskapande aktivitet av anledningen att 

man skulle kunna omplacera stationer för att reducera antalet gånger operatören 

behöver hämta material. Aktiviteten blir även ytterligare onödig då operatören tvingas 

gå runt pallar för att hämta material. Aktiviteten stod för 0,9% av alla observationer.   

 

4.3.3.7 Hjälpa en vän 

Att hjälpa en vän/arbetskamrat är ett onödigt arbete då detta inte medför något värde 

till de produkter som studien fokuserar på. Denna aktivitet utgjorde 0,3% av alla 

stickprov som togs. 

 

4.3.3.8 Vänta på material 

Att vänta på material utgjorde endast 0,1% av de totala observationerna. 

Observationerna gjordes i mitten av veckan och därför blev denna aktivitet en aning 

missvisande då det är i början av veckan som man i stora delar beställer in allt material 

och det är då väntan uppstår. 

 

4.3.3.9 Leta efter material 

Leta efter material var 0% av alla aktiviteter och inget operatören gjorde under 

frekvensstudien.
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens första frågeställning genom att behandla studiens 

resultat samt teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

 

5.1 Frekvensstudien 

De aktiviteter som inte är värdeskapande och som var mest frekventa under studien var 

följande: 

1. Personliga skäl. 

2. Flytta material. 

3. Prata med arbetskamrater. 

4. Hämta material (utanför monteringsområdet). 

5. Flytta tomma lastbärare. 

6. Gång mellan stationer. 

 

Punkt 1 och 3 har ingen direkt koppling till materialflödet eller nivån av PIA. Därför 

kommer dessa aktiviteter inte att beaktas vid utformning av åtgärdsförslagen. 

Kongsberg är medvetna om resultatet och kommer finna åtgärder för dessa på egen väg.  

 

De aktiviteter i gruppen, icke-värdeskapande men nödvändiga, som var av högst 

frekvens och var relevant för detta arbete var: 

a. Hämta material (inom monteringsområdet). 

  

För att göra optimeringar inom området kommer punkterna 2, 4, 5, 6, och a att åtgärdas 

och reduceras. Utöver detta gav intervjuerna information om att operatören ofta får 

vänta på att material ska levereras in till monteringsområdet. Detta är också något man 

behöver hitta en lösning på.  

 

För att analysera dessa icke-värdeskapande aktiviteter användes verktyget, "5 varför?", 

för att finna grundorsakerna och källorna till de problem som uppstår.  

 

5.1.1 Flytta material 

Operatören är i behov av att flytta material i form av pallar med huvudkomponenter, 

som står i vägen, för att komma åt annat material. Detta sker när materialet i en pall tar 

slut och operatören måste byta ut denna pall. Denna aktivitet är kopplad till PIA då 

mindre produkter i arbete skulle medföra att operatören inte vore i behov av att flytta 

materialet. För att hitta grundorsaken till detta problem ställer man frågan varför? fem 

gånger. 

 

Operatören måste flytta pallar med material. 

Varför måste operatören flytta material? 

För att materialet blockerar pallar som måste bytas ut. 

Varför måste pallen bytas ut? 
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Därför att pallen har slut på material. 

Varför har pallen slut på material? 

Antalet komponenter i pallen stämmer inte överens med antalet producerade enheter i 

en färdig pall.  

Varför är inte materialet balanserat med producerande pallar? 

Processerna innan paketerar alla produkter i stora pallar. 

Varför läggs de i stora pallar? 

Ytbehandlingsprocessen som ligger innan monteringen kräver vissa bestämda batch-

storlekar i sin process.  

 

Genom detta resonemang kommer man fram till att grundorsaken till problemet är att 

materialet inte är balanserat. Varför det inte är balanserat beror på att 

ytbehandlingsprocessen kräver vissa kvantiteter i deras processer. 

  

5.1.2 Hämta material (utanför monteringsområdet) 

Operatören måste vid vissa tillfällen hämta material som är beläget utanför 

monteringsområdet. Materialet som hämtas är småkomponenter och emballage. Denna 

aktivitet är kopplad till PIA då Kongsberg inte vill ha produkter kring 

monteringsområdet och placerar då produkterna i lager längre bort. De 

småkomponenter som hämtas utanför monteringsområdet kommer inte att analyseras 

då det finns en lösning till dem utan att genomföra nya åtgärder.  Dessa ska placeras in 

i line feedingen. Grundorsaken till varför småkomponenterna inte redan ingår i line 

feedingen är på grund av att Kongsberg missat dessa produkter när line feedingen 

utformades. "5 varför?" görs endast på att operatören måste hämta emballage. 

 

Operatören är i behov av att hämta emballage utanför monteringsområdet. 

Varför måste operatören hämta emballage utanför monteringsområdet? 

Det finns inget emballage kvar inom monteringsområdet. 

Varför finns det inget emballage på monteringsområdet? 

Truckföraren har inte levererat in något material. 

Varför har truckföraren inte levererat in något material? 

Truckföraren har inte tiden att göra det för tillfället. 

Varför har inte truckföraren tid? 

Truckföraren försörjer fler monteringsområden och hinner inte med. 

 

Grundorsaken till varför operatören måste hämta emballage själv är för att 

truckföraren inte har tid att göra det, då han för tillfället är överbelastad.  

 

5.1.3 Flytta tomma lastbärare 

Operatören måste flytta de lastbärare som blir kvar när materialet i dem tar slut. Detta 

är kopplat till PIA då operatören inte skulle vara i behov av att flytta tomma lastbärare 

som står i vägen om nivån av PIA hade varit lägre. 
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Operatören måste flytta tomma lastbärare. 

Varför måste operatören flytta tomma lastbärare? 

Materialet i dem är slut och behöver då flyttas. 

Varför är materialet i dem slut? 

Antalet komponenter i pallen stämmer inte överens med antalet producerade enheter i 

en färdig pall.  

Varför är inte materialet balanserat med producerande pallar? 

Processerna innan paketerar alla produkter i stora pallar. 

Varför läggs de i stora pallar? 

Ytbehandlingsprocessen som ligger innan monteringen kräver vissa bestämda batch-

storlekar i sin process. 

 

Grundorsaken till att man behöver flytta tomma lastbärare är för att materialet inte är 

balanserat. Varför det inte är balanserat beror på att ytbehandlingsprocessen kräver 

vissa kvantiteter.    

 

5.1.4 Gång mellan stationer  

Operatören får under utförandet av monteringen gå mellan stationerna i området för att 

få tag i material som krävs för att slutföra produkten. Aktiviteten är kopplad till PIA då 

materialet som står i vägen för operatören gör att man får ta omvägar när man går mellan 

stationerna. 

Operatören tvingas gå runt pallar för att ta sig mellan stationer. 

Varför tvingas operatören gå runt pallar? 

Det står pallar i vägen. 

Varför står det pallar i vägen? 

Material lämnas kvar på monteringsområdet efter att man har producerat klart. 

Varför lämnas det kvar material på monteringsområdet? 

Materialet i en pall är av högre kvantitet än vad en färdigproducerad pall behöver. 

Varför är material i en pall inte balanserat med färdig pall? 

Processerna innan paketerar alla produkter i stora pallar. 

Varför läggs de i stora pallar? 

Ytbehandlingsprocessen som ligger innan monteringen kräver vissa bestämda batch-

storlekar i sin process.  

 

Grundorsaken till att man behöver gå runt materialet är för att materialet lämnas kvar 

på monteringsområdet då det inte är balanserat. Varför det inte är balanserat beror på 

att ytbehandlingsprocessen kräver vissa kvantiteter i sina processer.  

   

5.1.5 Hämta material (inom monteringsområdet) 

Operatören måste vid vissa tillfällen hämta material som är beläget inom 

monteringsområdet. Dessa produkter står i en materialhylla och materialet som hämtas 

är småkomponenter. Varför även denna punkt tas med, trots att den är nödvändig, beror 
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på att materialet inte bara kan plockas ur materialhyllan, utan materialet är packat i 

större lådor. Detta medför att operatören själv packar om det. Denna aktivitet är kopplad 

till PIA då Kongsberg inte vill ha stora volymer av produkter kring 

monteringsstationen. 

   

Operatören måste packa om de produkter som hämtas i materialhyllan. 

Varför måste operatören packa om materialet? 

Produkterna levereras in i stora lådor som inte får plats i monteringsstationen. 

Varför levereras lådorna in i stora lådor? 

Leverans från leverantören kommer i lådor och ingen packar om dem. 

Varför packar ingen om dem? 

Detta arbete hamnar hos truckföraren som ej packar om materialet. 

Varför packar inte truckföraren om materialet? 

Truckföraren har inte tid. 

Varför har truckföraren inte tid? 

Truckföraren försörjer fler monteringsområden och hinner inte med. 

Grundorsaken till varför operatören måste packa om småkomponenterna själv är för 

att truckföraren inte har tid att göra det. 

 

5.2 Tid 

Med hjälp av frekvensstudien kan man sätta tid på alla icke-värdeskapande aktiviteter. 

Till följd av detta kan Kongsberg sedan översätta tiden till pengar med hjälp av lönerna 

som operatörerna har. I nuläget går 19,5% av all tid bort i form av icke-värdeskapande 

aktiviteter. Nästan en femtedel av alla aktiviteter under en arbetsdag går därmed att 

eliminera. Alla observationer gjordes med en minuts mellanrum. Översatt i tid blir varje 

enstaka observation en minut. En arbetsdag beräknas vara 540 minuter. Då är alla raster 

medräknade eftersom dessa är noterade i frekvensstudien. Med hjälp av detta kan man 

veta hur mycket av en arbetsdag, i form av tid, som försvinner. 

Icke-värdeskapande tid under en arbetsdag = 540𝑚𝑖𝑛 ∗ 19,5% =105,3min. 

105,3 minuter per dag går åt till onödigt arbete som inte tillför något värde till 

produkten. 

 

5.3 VSM 

Efter att ha gjort en VSM och fått se alla processer kan man se hur många aktiviteter 

som Kongsberg hanterar innanför fabrikens väggar. Det är långa flöden med många 

processer inblandade. Kongsberg arbetar med lagerhållning mellan varje process. 

Produkterna lagerläggs och transporteras ut från produktionen. Det är bara i vissa fall 

som produkter kan transporteras från en process till en annan utan att läggas på lager. 

Detta är när Kongsberg ser i planeringen att det saknas material längre fram i flödet. I 

dagsläget tar Kongsberg själva hand om de allra flesta steg som en produkt genomgår 

före slutmontering. På grund utav detta skulle de själva kunna välja egna kvantiteter i 

varje batch för att underlätta materialhanteringen vid den slutgiltiga 

monteringsstationen. Men detta fungerar inte då man måste skicka de flesta produkterna 

på ytbehandling, som sker hos en extern leverantör. På grund utav detta begränsas 
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Kongsberg i förmågan att själva anpassa batch-storlekarna till de kvantiteter som är 

mest optimala för dem.  Detta beror på att leverantören av ytbehandling kräver att 

produkterna levereras in i vissa kvantiteter för att de på effektivast sätt ska kunna 

ytbehandlas. Eftersom Kongsberg då blir låsta av leverantörernas batch-storlekar finns 

det inte någon möjlighet att ändra storlekarna innan detta steg. Om man skulle göra det 

får man alldeles för stor omställning som kräver att man måste integrera gemensamma 

lösningar mellan företagen för att kunna ändra batch-storlekarna. Om man ska ändra i 

batch-storlekarna måste detta ske efter ytbehandlingsprocessen. Alltså i steget precis 

innan slutmonteringen.  

 

De kvantiteter som huvudkomponenterna transporteras in i till monteringsområdet 

stämmer i största grad inte alls ihop med de kvantiteter som produceras per vecka (se 

tabell 1). Det material som körs in kan i vissa fall räcka flera veckor om man tittar på 

vad som efterfrågas av kund. Kongsberg skickar i genomsnitt 64 stycken artiklar av 

produkt 2 varje vecka. För att kunna tillverka dessa 64 artiklar måste de transportera in 

pallar som har kvantiteter över 100 artiklar per pall. Detta visar hur obalanserat 

materialet som levereras in är gentemot det som efterfrågas av kund per vecka. 

Komponent 3 (se tabell 1) levereras in i pallar med 1000 artiklar i varje. Går det då åt 

en av komponent 3 till varje färdig produkt och man skickar 64 per vecka, skulle denna 

pall räcka i lite mer än 15 veckor. 

 

5.4 Analysresultat 

De fem icke-värdeskapande aktiviteterna som var kopplade till PIA analyserades. 

Utifrån analysen kunde man se att två grundorsaker stod för uppkomsten av de fem 

aktiviteterna. Den första grundorsaken var att materialet som levereras in till 

monteringsområdet inte är balanserat med den kvantitet som efterfrågas och som ska 

monteras. Denna grundorsak leder till att Kongsberg Automotive får en montering med 

mycket produkter i arbete som leder till olika former av icke-värdeskapande aktiviteter. 

Den andra grundorsaken, som gavs utifrån analysen, var att truckföraren inte har 

tillräckligt med tid för att hinna med att försörja monteringsområdet korrekt. Detta 

medför i sin tur icke-värdeskapande aktiviteter för operatören som själv behöver hämta 

material och försörja monteringen. Kan man eliminera dessa två grundorsaker kommer 

produkter i arbete att minska och man kommer få en högre produktivitet i 

monteringsområdet.   
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 

Kapitlet ger svar på andra frågeställningen och ger en beskrivning av åtgärdsförslag 

utifrån studiens resultat och analys samt diskussion av dessa. 
 

6.1 Diskussion av analys 

Utifrån analysen utmärkte sig två grundorsaker. Det visade sig alltså att flera av de icke-

värdeskapande aktiviteterna tillsammans kunde ha en gemensam orsak till dess 

uppkomst. För att kunna reducera tiden och arbetet som läggs på dessa icke-

värdeskapande aktiviteter krävs det att man arbetar med åtgärder. De två 

grundorsakerna var följande: 

● Obalanserat material. 

● Överbelastad truckförare. 

 

 

Grundorsaken till att materialet är obalanserat beror på att den externa leverantören, 

som utför all ytbehandling åt Kongsberg, kräver vissa batch-storlekar under utförandet 

av ytbehandlingen. Leverantören har en utarbetad process med ett limiterat antal krokar 

som materialet hängs upp på för att ytbehandlas. På grund av detta kan inte Kongsberg 

göra några förändringar i sina batch-storlekar innan pallarna har varit på ytbehandling. 

Detta blir då ett problem eftersom ytbehandlingen är den process som alla produkter 

genomgår precis innan monteringen. Det är först efter ytbehandlingen som Kongsberg 

kan packa om produkterna för att de ska stämma överens med vad som behövs i 

monteringen.  

 

Grundorsaken till att truckföraren har för mycket att göra, och inte hinner med att 

leverera in material i tid, beror på att Kongsberg endast har en truckförare till alla 

monteringsområdena. Truckföraren måste försörja flera monteringar och flera 

operatörer samtidigt och hinner därför inte alltid med allt detta. Detta påverkar 

monteringen kraftigt och behöver därför åtgärdas. En enkel åtgärd skulle vara att 

anställa en till truckförare. Denna åtgärd är troligtvis inte den mest lämpliga för 

situationen, då det är mycket ekonomiskt krävande för företaget. Istället behöver 

truckföraren avlastas med arbetsuppgifter. Vissa uppgifter skulle istället kunna utföras 

av lagerpersonalen. 

  

6.2 Åtgärdsförslag 

6.2.1 Kittning av produkt 

För att minska antalet pallar på monteringsområdet, och därmed minska antal produkter 

i arbete, är ett lösningsförslag att Kongsberg ska gå över till kittning. I ett kitt ska alla 

huvudkomponenter till en färdig produkt vara tillgängligt. Tittar vi närmare på produkt 

2 i detta monteringsområde har vi följande specifikationer:  

● 5 huvudkomponenter.   

● 32 artiklar i en färdig pall. 
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Här finns en möjlighet att anpassa och kitta produkterna som ska produceras. Vid denna 

montering ska stationära kitt användas. Allt som kittas läggs på vagnar som är 

specialtillverkade för Kongsberg. Dessa vagnar byggs på samma sätt som de vagnar 

som används av Toyota Material Handling. I figur 4 nedan visas en skiss på hur en vagn 

av detta slag kan se ut. 

 

 

Figur 4 Skiss över hur en kittningsvagn kan se ut. 

 

Eftersom det bara tar någon minut att montera ihop alla delar i slutmonteringen för en 

produkt blir det otympligt att ha en vagn för varje färdigmonterad produkt. Därför kittas 

alla produkter efter en full pall. Alltså anpassas materialet på en kittvagn till att 

innehålla tillräckligt mycket material för montering av en full pall. Man kan då beställa 

in så många kitt som ska produceras den veckan och när veckan sedan är slut har man 

inget överblivet material kvar på monteringsområdet. Komponenter som ingår i line 

feeding, och som används till alla produkter, kommer att finnas vid stationen. Skulle 

man jobba på detta sätt slipper man köra in onödigt mycket pallar med material. Man 

undviker att få material över och därmed blir det inga överflödiga pallar med material 

kvar på monteringsområdet. Det enda materialet som finns inne vid monteringen i form 

av pallar är den pall som de färdigproducerade produkterna ligger i. Eftersom 

Kongsberg nyligen har infört ett supermarket-system kan det användas till att förbereda 

alla kittvagnar.  

 

Denna åtgärd skulle lösa problemet kring det obalanserade materialet som körs in. Om 

allt material skulle börja kittas skulle det material som behövs till att montera ihop 

produkter för att fylla en pall återfinns på kittvagnen, varken mer eller mindre. 

Operatören skulle inte ha något överblivet material som måste transporteras ut till lagret 

igen. Det skulle heller inte finnas några tomma lastbärare som står i vägen och 

operatören hade inte behövt flytta material för att komma åt material, som är placerade 

längre in på området. Kongsberg skulle också få en bättre kontroll över både hur mycket 

material som finns vid monteringsområdet, samt en bättre först in-först ut-kontroll. 

Mängden PIA skulle minska avsevärt då operatören endast skulle få en vagn med det 

material som behövs för att tillverka en pall. Kongsberg skulle kvalitetssäkra sin 

montering ännu mera då operatören enkelt märker om produkten är felmonterad, då det 
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skulle saknas eller finns material kvar på vagnen efter att alla produkter är klara och 

färdigmonterade. Denna typ av åtgärd är även bra när man har en montering som 

producerar låga kvantiteter, enligt det teoretiska ramverket.  

 

Som tidigare nämnt stämmer kvantiteterna inte överens med det som produceras. Därför 

är kittning en bra lösning för Kongsberg. När ytbehandlingen ligger så nära 

slutmonteringen har Kongsberg inte möjlighet att förändra batch-storlekarna tidigare i 

organisationen. Då kan man istället kitta allt material innan slutmonteringen. Skulle 

man översätta detta till tid som sparas så skulle denna lösningen ta bort följande icke-

värdeskapande aktiviteter: 

 

- Flytta material 3,5% (se figur 3) 

- Flytta tomma lastbärare 1,2% (se figur 3)  

 

Detta översatt i tid blir följande: 

540𝑚𝑖𝑛 ∗ (3,5% + 1,2%) = 25𝑚𝑖𝑛 

 

Sedan skulle följande punkt minskas då den inte kan försvinna helt.  

- Gång mellan stationer 0,9% (se figur 3)   

 

 

Med hjälp av denna åtgärd kan man spara 25 minuter per dag, enligt dessa beräkningar. 

Dessa 25 minuter kan användas till att montera fler produkter och öka produktiviteten. 

Utöver detta minskas gång mellan stationer då pallarna som operatören måste gå runt 

försvinner. Dessutom frigörs mer yta på monteringsområdet, man får en bättre kontroll 

på kvalitén och operatörerna slipper handskas med många handtruckar och stora 

lastbärare. Det är svårt att konkret ange hur stora besparingar som kan göras, då dessa 

förbättringar framträder först vid implementering. Därför görs inget antagande av hur 

stor andel av de nödvändiga men icke-värdeskapande aktiviteterna som har möjlighet 

att reduceras och översättas till antal sparade minuter. 

 

6.2.2 Kittning av emballaget 

För att lösa problemet som uppstår med att hämta emballaget, och att truckföraren inte 

har den tid som krävs, kan man också använda sig av en form av kittning. För tillfället 

är emballaget utplacerat på monteringsområdet. Eftersom lagerpersonalen förser 

monteringen med de pallar som används till att lägga de färdiga produkterna i, kan dessa 

också kittas av lagerpersonalen. I detta kitt ingår då en pall med det antal pallkragar 

som behövs. I pallen lägger lagerpersonalen in det emballage som behövs till den 

produkt som ska packas i denna lastbäraren. T.ex. om det behövs två mellanlägg och 

tio avskiljare ska lagerpersonalen se till att dessa finns i pallen när den transporteras in 

till monteringen. På det här sättet slipper operatören beställa emballage. I de fall då 

truckföraren inte har tid slipper operatören även att hämta det själv. Truckföraren 
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behöver inte leverera in något material mer än en färdig pall, som redan ingår i 

truckförarens arbetsuppgifter. Kvalitetssäkringen blir även bättre då det inte finns 

någon risk att operatören packar emballaget fel, då det i pallen ligger exakt det som 

krävs för att emballera produkterna. Det blir också en tidsbesparande åtgärd för två 

parter då operatören slipper hämta emballage och truckföraren slipper leverera in 

emballage. Truckföraren behöver bara transportera in den kittade pallen. 

Lagerpersonalen som behöver packa ner emballaget i pallarna kommer att få lite mer 

att göra, men lagerpersonalen gör redan i ordning pall med pallkragar och det blir inte 

mycket extra jobb att lägga ner det emballage som behövs. Emballaget är redan placerat 

ute på lagret nära lagerpersonalen. Som följd av detta uppstår mindre transporter och 

mindre yta vid monteringsområdet krävs. Beställningen sker via nya kanbankort som 

utformas. Detta minskar beställningstiden då operatören bara behöver lämna ett 

kanbankort på en tavla.  

 

6.2.3 Åtgärd för småkomponenter 

De produkter som måste hämtas utanför monteringsområdet, och de produkter som 

måste paketeras om på monteringsområdet, är av typen småkomponenter. Dessa 

problem åtgärdas med hjälp av lösningar som redan existerar. Kongsberg måste 

fastställa vilka komponenter det är som måste hämtas utanför monteringsområdet och 

lägga till dem i line feedingen. Det antas att detta är en miss från Kongsberg, att vissa 

komponenter har glömts av när man utformade vad som skulle ingå i line feedingen.  

Problemet med att man måste paketera om vissa produkter inom området antas också 

vara en miss. Ompaketeringen borde ske redan vid supermarketen. Alla 

småkomponenter borde ingå i line feedningen då detta är ett utarbetat system som redan 

idag fungerar som en bra lösning för Kongsberg.  

 

Åtgärdsförslagen för emballaget och småkomponenterna skulle eliminera följande 

icke-värdeskapande aktiviteter: 

 

- Hämta material (utanför monteringsområdet) 1,3% (se figur 3) 

 

540𝑚𝑖𝑛 ∗ (1,3%) = 7𝑚𝑖𝑛 

 

Sedan skulle följande punkter minskas då de inte kan försvinna helt. 

  

- Hämta material (inom monteringsområdet) 3,1% (se figur 3) 

- Beställa material 0,7% (se figur 3) 

 

Med hjälp av denna åtgärd kan man spara 7 minuter per dag, enligt dessa beräkningar. 

Dessa 7 minuter kan också direkt återanvändas till monteringen och öka 

produktiviteten. Förutom att denna aktivitet försvinner minskas aktiviteterna Hämta 

material (inom monteringsområdet) och Beställa material. Dessa två aktiviteter 

kommer att minskas men det går inte göra ett rätt antagande på hur mycket. Det är svårt 
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att konkret ange hur stora besparingar som kan göras då dessa förbättringar framträder, 

vid implementering. Utöver detta besparar man yta på monteringsområdet som går att 

använda till annat.  

 

Med hjälp av de föreslagna åtgärderna som har tagits fram kan Kongsberg direkt spara 

25 min + 7 min på en arbetsdag. Man sparar även tid på andra icke-värdeskapande 

aktiviteter som minskas, men dessa går inte att sätta någon exakt tid på. Totalt kan man 

spara minst 32 minuter på en arbetsdag. Kongsberg redovisar att de under en vecka 

monterar 26 timmar på detta område. Detta betyder att man enbart har 

monteringsverksamhet på detta området 65% av en arbetsvecka. Under 2017 är det 251 

arbetsdagar. Om man då förlorar 32 minuter per dag skulle detta resultera i 8 032 

minuter per år. Men eftersom bara 65% av tiden läggs på detta monteringsområde får 

man ta den totala tiden multiplicerat med procentfaktorn. Detta är ca 10 arbetsdagar 

som man tappar på grund av ineffektiv materialhantering per år. Implementeras 

lösningarna korrekt skulle man få tillbaka dessa 10 dagar helt. Denna tid är endast 

beräknad på en operatör inom monteringsområdet. Utöver detta kan Kongsberg även 

spara in tid på andra icke-värdeskapande aktiviteter, men eftersom det inte är möjligt 

att anta hur mycket dessa punkter kommer att minskas är dessa inga punkter som sätts 

någon siffra på. Utöver detta besparar man yta vid monteringsområdet som går att 

använda till annat. Samtidigt så minskas transporter av material. Detta kan medföra 

mindre risk för skador med truckar och mindre slitage på anläggning. Dessa aktiviteter 

går inte överföra i tid eller pengar.   

 

6.3 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 

6.3.1 Frekvensstudie 

Frekvensstudien utfördes under två dagar i mitten av en arbetsvecka. Eftersom 

operatören beställer in allt material i början av veckan noterades inte detta när 

frekvensstudien gjordes. Om studien hade utförts under en måndag hade frekvensen sett 

annorlunda ut på aktiviteten vänta på material. En annan sak som också går att 

diskutera är att de anställda som jobbar på detta monteringsområdet inte enbart jobbar 

här under en arbetsvecka. Operatörerna jobbar även på monteringsområdet bredvid det 

monteringsområde som har varit i fokus för denna studien. När det är låg efterfrågan en 

vecka flyttar operatören till det andra monteringsområdet. Därför kan operatören i vissa 

fall, när de väntar på material, gå över till monteringsområdet bredvid och arbeta där 

under tiden. Under första dagen tog en komponent slut i monteringen och leveransen 

kom inte in förens dagen därpå. Istället för att sluta jobba gick operatören över till det 

andra området. Detta påverkar studien på så sätt att operatören egentligen väntade på 

material. Men eftersom möjligheten finns att omplacera arbetarna gjorde operatören 

något värdeadderande arbete istället för att vänta.  

Operatören kan dock inte göra på detta vis måndag morgonen när man väntar på 

leverans av material från truckföraren. Det blir istället väntetid som skulle noterats som 

icke-värdeskapande arbete då operatören inte hinner starta något arbete vid det andra 

monteringsområdet eller för att det inte finns något material inne där heller.  
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Undersökningsmetoden anses ha en god validitet då man mäter det man avser mäta. I 

detta fall fördelningen av aktiviteterna som operatören utför. Dock så har 

mätinstrumentet en viss brist när det kommer till att motstå slumpinflytande från 

omgivningen. Ett annat resultat hade kunnat erhållas beroende på när studien utfördes 

och vilket tidsintervall som användes vid mätningarna. Detta medför att reliabiliteten 

hade kunnat vara godare.  

  

6.3.2 VSM 

Undersökningen gjordes för att få en helhetssyn över materialflödet genom 

organisationen. Cykeltider har valts att inte skrivas ut på vart och ett av processtegen i 

kartan, eftersom det inte anses vara av relevans för undersökningen. Metoden har en 

hög validitet då man mäter det man avser mäta. Om en annan person skulle göra en 

VSM över samma flöde skulle resultatet påverkas ytterst lite av slumpfaktorer, då 

personen troligtvis skulle kommit fram till samma resultat. 

 

6.3.3 Intervjuer och samtal 

De intervjuer och samtal som utförts har skett med flera anställda som arbetar på olika 

positioner inom företaget. Den data som sökts har varit både mjuk och hård, då frågor 

ställts angående både siffror, nuvarande tillvägagångssätt och personliga åsikter. 

Intervjuer har valts att hållas informellt utan förberedda och utarbetade frågor 

nedtecknade. Denna metod har fungerat för att få tag i den information som har behövts 

och man har fått svar på det man frågat efter. Den data som fås av personalens 

personliga åsikter kommer att variera beroende av vem man frågar. Därför har inga 

avgörande besluta tagits baserat på dessa åsikter.  

 

6.3.4 “5 varför?” 

“5 varför?” är en bra analysmetod när man vill hitta grundorsaken till ett specifikt 

problem. Man går till källan för problemet och lösningen som erhålls utav detta kommer 

inte bara lösa problemet på ytan, utan även själva grundproblemet. Lösningen ska även 

fungera i förebyggande syfte till problemet. Därför är validiteten hög. Ett problem som 

kan ge lägre reliabilitet hos “5 varför?” är att olika personer kan tänka och analysera 

annorlunda och se problemet ur olika synvinklar. Detta skiljer sig från person till person 

och resultatet kan därför påverkas av detta i och med att analysmetoden inte ger samma 

grundorsak varje gång.  

6.3.5 Källkritik 

 

De källor som använts för att genomföra examensarbetet har bestått av litteratur i form 

av böcker och forskningsartiklar. Böckerna som använts är skrivna av erfarna författare 

och anses därmed vara pålitliga. Dessa källor ska då inte innehålla felaktig information, 

som till följd kunnat äventyra trovärdigheten i arbetets resultat. Det samma gäller för 

forskningsartiklarna som använts som källor. Författarna till dessa forskningsartiklar 

har kollats upp och är skrivna av högutbildade personer.   



Slutsatser 

 

  33 

7 Slutsatser 

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
arbete/forskning. 

 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 

Med hjälp av de åtgärder som har tagits fram kan Kongsberg spara 10 hela arbetsdagar 

i icke-värdeskapande aktiviteter, som är kopplade till PIA. Dessa 10 arbetsdagar kan 

Kongsberg återanvända direkt in i monteringen och öka sin produktivitet. Samtidigt får 

företaget en ökad kontroll av det material som är inne på monteringsområdet. 

Kvalitetssäkerheten ökar och man frigör yta, då antal pallar med material minskas. 

Förbättringar av dessa slag går inte att översättas direkt till antal sparade kronor, utan 

påverkar istället företaget positivt på ett indirekt sätt. 

  

Med hjälp av kittningen och åtgärderna kan man omvandla alla icke-värdeskapande 

aktiviteter till nödvändiga men icke-värdeskapande, genom att förflytta dem bakåt i 

organisationen. Man får då en effektivare montering även om lagerpersonalen belastas 

med mer arbete.  

 

7.2 Implikationer  

Baserat på de antaganden och beräkningar som gjorts påverkas Kongsberg direkt 

ekonomiskt utav dessa åtgärder. Företaget kan, och bör även, påverkas på andra sätt än 

ekonomiskt vid dessa förändringar. Att förändringarna påverkar personalen positivt är 

något som indirekt kan addera värde till företaget.  

 

En lägre PIA-nivå innebär bl.a. att mindre pallar behöver flyttas runt i 

monteringsområdet och att personalen behöver utföra mindre ergonomiskt krävande 

kroppsarbete. De vagnar som byggs kommer vara ergonomiskt byggda och alla 

komponenter kommer vara lättare att tillgå för operatören. Istället för att en operatör 

ska böja sig ner i en pall för att lyfta upp tungt material kommer allt material vara 

placerat i den ergonomiska höjd som är bäst lämpad för arbetssituationen. Med mindre 

produkter i monteringsområdet minskar risken att operatörerna gör fel. Det blir enklare 

för dem att se om produkten har felmonterats då de komponenter som finns inne 

stämmer överens med antal komponenter som krävs för en färdigtillverkad pall. Det 

blir enklare jobb för operatören då risken att göra fel minskar. I och med att operatörens 

arbete blir enklare så minskar belastningen. Åtgärderna minskar också stressfaktorn 

som kan uppstå när operatören har slut på material och måste beställa in en ny pall 

precis i slutet av arbetsdagen, när allting egentligen ska vara färdigproducerat.  

 

7.3 Vidare arbete eller forskning 

Nästa steg för företaget blir att implementera dessa lösningar. Kittning av emballage är 
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något som företaget kan börja implementera direkt. De behöver endast utforma 

kanbankort som gör det smidigt att beställa in emballage till monteringsstationen. 

Dessutom ska de produkter som inte ingår i line feedingen identifieras. Dessa artiklar 

ska sammanställas och börja ingå i line feedingen. Dessa två åtgärder går smidigt att 

implementera och kräver inga kostnader eller inköp.  

 

Vidare ska de börja införa kittning på en produkt i monteringsområdet. Här krävs det 

mer jobb. Lagret måste omplacera pallar på lagret för att göra plats för en station där 

alla artiklar ska kittas. Planeringen måste ses över för att optimera plockning och 

kittning av alla artiklar. Kongsberg behöver också köpa in och tillverka vagnar som alla 

kitt kan transporteras på. När dessa aktiviteter har utförts kan man påbörja montering i 

den nya formen med hjälp av kittning. När flödet flyter på för denna produkt och arbetet 

har optimerats ifrån små brister ska Kongsberg successivt jobba sig genom området för 

att tillslut erhålla kittning över alla produkter. Denna åtgärd går också att applicera på 

likvärdiga monteringsområden inom Kongsbergs fabrik.    

 

Vidare forskning kan vara att undersöka hur plockning av kitten ska göras. Detta 

moment behöver också optimeras för att undvika de icke-värdeskapande aktiviteter som 

kan uppstå. Ett planeringssystem med listor över vad som ska plockas och kittas ihop 

behöver också ses över för att optimera kittningen. 
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Bilagor 

Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 Denna bilaga visar de arbetsmoment som ställdes upp inför 
frekvensstudien. 
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Bilaga 2 Denna bilaga visar hur flödet för produkt 1 ser ut 
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Bilaga 3 Denna bilaga visar hur flödet för produkt 1 ser ut 

 


