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Abstract 
Kabe AB is located in Tenhult outside Jönköping and can be seen as Sweden’s leading 
manufacturer of caravans and RVs. The company consists of three factories which are divided 
into one for manufacturing of caravans, one for manufacturing of RVs and one for carpentry. 
This study is made on the caravan factory, which has a production line with about twenty 
associated pre-assemblies. These pre-assemblies are located along the production line and 
assembles modules of furniture, that after assembled is carried into the caravans for final 
assembly. 
 
The problem studied in this report is limited to one pre-assembly, which assembles modules 
of a specific drinks cabinet for a certain variant of caravans. The current situation is that the 
assembly of this drinks cabinet takes too much time. This contributes to overtime for the 
workers and makes the pre-assembly to not be able to maintain the rate of the production 
line. To study this problem closer, data was collected from the two workers at the pre-
assembly stations. The collected data was filmed for further analysis in the software AviX. 
With the help of AviX, cycle times for the steps at the pre-assembly could be collected and 
categorized for further work towards a better effectiveness. 
 
A possible solution was discussed together with the company, and line-balancing was decided 
to be the way to address this problem. By calculating one desired cycle time and one real cycle 
time of the current situation, it was possible to prove that the pre-assembly rate was not 
synchronized with the production lines rate. The next step was to solve this problem by trying 
to reach a real cycle time that falls below the desired cycle time, which makes a timed flow 
between the pre-assembly and the production line. The solution proposal resulted in giving 
worker 2 some of the work from worker 1 and in that way make the workload more balanced, 
which is more time effective and reduces the real cycle time. After the calculations for the line 
balancing was concluded, a result could show that the balance-loss from the concept of today 
compared to the new solution would show a reduction of 50% in balance-loss. 
 
The results of this study regarding a reduced balance-loss for 50% could be a reason for the 
company to consider a further work on other pre-assemblies within the company with same 
the kind of problem. In that way the production at Kabe could be more effective and result in 
more caravans to be manufactured. 
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Sammanfattning 
Kabe AB är beläget i samhället Tenhult utanför Jönköping och kan ses som Sveriges ledande 
tillverkare av husvagnar och husbilar. Företaget består av en husvagnsfabrik, en husbilsfabrik 
samt en snickerifabrik. Denna studie är utförd på husvagnsfabriken, vilken har en 
produktionslina på rullande band som består av ett tjugotal tillhörande förmonteringar. Dessa 
förmonteringar är placerade längs med produktionslinan där det monteras moduler av inrede, 
som sedan lyfts in i husvagnarna för slutmontering.  
 
Problemet som studeras i detta arbete är avgränsat till en förmontering, vilken monterar 
moduler av ett specifikt barskåp för en viss variant av husvagnar. I nuläget tar monteringen av 
detta barskåp för lång tid, vilket bidrar till övertid eftersom montörerna inte hinner montera i 
produktionslinans takt. För att studera problemet närmare har rådata samlats in från de 2 
involverade montörer som arbetar med monteringen av barskåpet. Rådata som har samlats in 
har skett i form av tidsstudier som sedan har analyserats i programvaran AviX. Med hjälp av 
AviX kunde sedan cykeltider för ingående arbetsmoment på förmonteringen sammanställas 
och kategoriseras för vidare effektiviseringsarbete.  
 
I diskussion med företaget ansågs det lämpligt att arbeta vidare med en linjebalansering som 
en eventuell lösning på problemet. Genom att beräkna en önskvärd cykeltid och en verklig 
cykeltid av nuläget kunde det bevisas att denna förmonteringen inte var synkroniserad med 
produktionslinans takt. I och med det lades det grund för åtgärdsförslag för att nå en verklig 
cykeltid som understiger den önskade cykeltiden och därmed ett taktat flöde. Det slutgiltiga 
åtgärdsförslaget resulterade i att överföra en del av arbetsuppgifterna från montör 1 till 
montör 2. På så sätt fås en mer balanserad arbetsfördelning, som är mer tidseffektiv och 
minskar den verkliga cykeltiden. Efter att linjebalanseringsberäkningarna var genomförda 
kunde ett resultat i form av en minskad balanseringsförlust med 50% tas fram.  
 
Denna studies resultat angående en förminskad balanseringsförlust på 50% skulle kunna ligga 
till grund för ett vidare arbete inom företaget, där denna metod testas på fler förmonteringar 
längs produktionslinan som anses ha liknande problem. På så sätt skulle Kabes produktion bli 
mer effektiv och därmed kunna producera fler husvagnar.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Kabe AB är beläget i samhället Tenhult utanför Jönköping och kan ses som den ledande 
svenska tillverkaren av husvagnar samt husbilar. Verksamhetens VD heter Alf Richard 
Ekström och företaget omsätter i dagsläget cirka 2 miljarder SEK och har ca 500 anställda, 
vilka är fördelade antingen på husvagnsfabriken, husbilsfabriken eller den egna 
snickerifabriken. Snickerifabriken förser de andra två fabrikerna med material till alla de 
moduler som behövs för inredet i husvagnarna samt husbilarna. Verksamheten hade sin 
början år 1958, då företagets grundare Kurt Blomqvist, tagit beslutet att tillverka en egen 
husvagn hemma i sitt garage för privat bruk. I och med att husvagnen stod klar såldes denna 
och sedan dess har verksamheten fortsatt att växa och resulterat i det företag som Kabe är 
idag. [1]   
 
Denna studie har utförts på Kabes husvagnsfabrik och området som kommer att behandlas är 
produktionsteknik, vilket kommer att ske i form av ett effektiviseringsarbete samt en 
linjebalansering av en specifik förmontering längs företagets produktionslina. Kabes 
produktion består i dagsläget av olika monteringsstationer som husvagnarna går igenom 
utmed en produktionslina. Vad gäller inredet till varje husvagn består denna del av 
förmonteringar som tillverkar hela moduler, vilka sedan lyfts in i husvagnarna längs med 
slutmonteringen på produktionslinan. Anledningen till valet av detta problem är att vissa 
moment på förmonteringen tar för lång tid att montera ihop och få på plats inne i respektive 
husvagn, vilket i sin tur leder till att förmonteringen inte håller samma takt som 
produktionslinan.   

1.2 Problembeskrivning 
Kabes husvagnsfabrik består bland annat av ett tjugotal förmonteringar för inredet längs med 
en produktionslina, där materialet som används för att bygga ihop modulerna på 
förmonteringarna kommer ifrån den egna snickerifabriken. Denna fabrik förser både 
husvagnsfabriken och husbilsfabriken med färdigt material för detta ändamål. I dagsläget 
tillverkar Kabe sina husvagnar mot kundorder och det är antalet order som styr hur många 
husvagnar som måste tillverkas i produktionen. På företagets olika förmonteringar monteras 
moduler av inrede ihop innan de lyfts in i husvagnen för slutmontering. Dessa skiljer sig 
mycket från varandra, exempelvis på grund av komplexitet, och det är bara ett fåtal av dem 
som har problem idag. 
 
Situationen på de förmonteringar som idag har problem är att tiden som går åt för att 
montera moduler är för lång för vissa varianter av husvagnar. Inredningen skiljer sig bland de 
olika varianterna så pass mycket, både vad gäller komplexitet och storlek på modulerna. Detta 
leder till att montörernas arbete skiljer sig beroende på vilken husvagn som ska tillverkas. När 
det gäller montering av moduler sker det på stationer längs med produktionslinan och denna 
stannar enbart om montering gällande tak inte hinns med, då husvagnar inte kan ställas ut på 
gården utan tak utan att bli skadade. Denna lina går på rullande band och montörerna måste 
därför arbeta mycket under tidspress. Detta leder till att mer komplexa varianter, som inte 
hinner monteras under tiden som husvagnen går på bandet, måste förberedas allt ifrån dagar 
till veckor innan det är dags för den husvagnsvarianten att gå igenom produktion. 
Förberedandet av dessa mer komplexa moduler leder till att montörerna måste arbeta extra 
hårt och ibland övertid för att hinna med att montera dessa, samtidigt som de arbetar med 
den husvagnsvarianten som går på produktionslinan. Problemet som finns i dagsläget är 
därmed att tiden det tar för förmonteringen är för lång för att slutligen hinna med det taktade 
tempot på produktionslinan. Denna tid bör således reduceras för att underlätta arbetet för de 
berörda montörerna. 
 
Detta arbete kommer att gå ut på att studera en specifik del av förmonteringen i Kabes 
produktion, för att sedan komma med effektiviseringsförslag samt en linjebalansering som 
kommer att bidra till en mer effektiv montering.  Det som specifikt kommer att studeras är ett 
barskåp till en av Kabes varianter av husvagnar, detta eftersom företaget anser att denna 
komponent är en stor bidragande faktor till varför förmonteringen i dagsläget tar för lång tid. 
Detta barskåp monteras i dagsläget på tre separata stationer som inte är sammankopplade 
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längs med produktionslinan, vilket leder till onödiga förflyttningar och transporter av 
material. På den första stationen monteras överdelen till skåpet, på den andra stationen 
monteras underdelen samt att sammansättningen av dessa sker på en tredje station. Dessa tre 
stationer är på så sätt beroende av varandra för att slutmontering av denna modul i respektive 
husvagn ska kunna ske på ett effektivt sätt. Just denna modul är i dagsläget väldigt tidsödande 
och bidrar till att montörerna måste montera dessa parallellt med sina dagliga 
arbetsuppgifter.  
 
Sammanfattningsvis är problemet således att Kabe inte har optimerat hur monteringen sker 
vad gäller det specifika barskåpet och att arbetsplatsen inte är balanserad utefter hur de 
ingående momenten i arbetsprocessen ser ut. Detta bidrar tillsammans till att onödiga och 
tidsödande moment sker i monteringen av barskåpet, vilket därmed leder till att denna 
förmontering i dagsläget är ineffektiv och i slutändan resulterar i att förmonteringens takt inte 
är synkroniserad med takten som produktionslinan håller.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete kommer att vara en effektivisering av en specifik förmontering på 
Kabe AB:s husvagnsfabrik i Tenhult, genom att utföra ett så optimalt linjebalanseringsarbete 
som möjligt. Detta för att denna montering tar för lång tid i dagsläget och i slutändan inte blir 
synkroniserad med den takt som produktionslinan håller.  
 
Därmed är studiens frågeställningar: 
 

[1] Hur kan arbetsprocessen effektiviseras för att en balansering av de ingående 
stationerna ska bli så optimalt utformad som möjligt?   

 
[2] Hur kan förmonteringens takt synkroniseras med produktionslinans takt? 

1.4 Avgränsningar 
Detta arbete studerar enbart hur förmonteringen av ett specifikt barskåp, avsedd för en viss 
variant av husvagnar, i dagsläget bedrivs och hur denna process kan effektiviseras samt 
balanseras. Anledningen till denna avgränsning är att just denna komponent tar för lång tid 
att montera och därmed är en stor bidragande faktor till varför förmonteringen i dagsläget 
inte håller samma takt som produktionslinan. Vad gäller olika varianter av husvagnar anses 
denna variant ha störst problem i jämförelse med andra, mindre komplexa varianter. Genom 
att avgränsa denna studie till ett effektiviserings- samt linjebalanseringsarbete kommer denna 
avgränsning även att täcka det satta område, vilket motsvarar produktionsteknik. 

1.5 Företagets mål 
Företagets mål med detta arbete är att se hur en linjebalansering ska kunna appliceras på en 
av förmonteringarna, vilket ger underlag för att se om det är en metod att fortsätta att 
implementera på resterande förmonteringar. Det som Kabe har som avsikt med detta arbete 
är även att få en objektiv syn på problemet med att förmonteringens takt i dagsläget inte är 
synkroniserad med produktionslinans takt och därmed vad en utomstående part har för 
lösningsförslag.  

1.6 Disposition 
Fortsättningen på denna rapport bygger på ett teoretiskt ramverk och ett metodkapitel som 
förklarar vilka teorier samt vilka metoder som har använts för att sammanställa denna studie. 
Dessa teorier och metoder implementeras sedan i en analys- och resultatdel, vilken förklarar 
ingående hur nuläget på företaget ser ut. Analys- och resultatdelen är även sammankopplad 
med teori- och metodval för att få en sammanhängande känsla genom hela rapporten. 
Slutligen presenteras åtgärdsförslag och slutsatser som berör denna studies frågeställningar 
samt att det kommer föras en diskussion kring vidare arbete eller forskning gällande det satta 
problemområdet.  
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

Frågeställning: Teori: 

Hur kan arbetsprocessen effektiviseras för 
att en balansering av de ingående 
stationerna ska bli så optimalt utformad 
som möjligt?   
 

Tidsstudier, Standardiserat arbetssätt, 
Flaskhals 

 

 
Hur kan förmonteringens takt 
synkroniseras med produktionslinans takt? 
 

Linjebalansering, Nulägesbeskrivning, 
Taktat flöde 

Tabell 1: Koppling mellan frågeställningar och teori. 
 
För att besvara studiens första frågeställning behandlas ett par teorier som bygger på 
linjebalansering och taktat flöde. För att identifiera flaskhalsen i produktionen gäller det att se 
över tidsunderlag för olika operationer längs med produktionens förmonteringar och detta 
görs genom tidsstudier. För att sedan skapa en grund för ett fungerade arbetskoncept blir 
således ett standardiserat arbetssätt en inriktning som kommer vara grundläggande för 
företaget att arbeta vidare med.  
 
För att besvara studiens andra frågeställning görs en nulägesbeskrivning för att beskriva hur 
produktionens förmonteringar ser ut idag. Genom att identifiera stationernas arbetsprocess 
och kartlägga dagens situation är det möjligt att se vilka typer av metoder som skulle kunna 
vara genomförbara. Linjebalansering anses som en metod för att kunna skapa en 
förmontering som ska klara av produktionslinans takt. För att kunna genomföra en 
linjebalansering på förmonteringen krävs att ett befintligt taktat flöde finns tillgodo i 
produktionslinan. 

2.2 Tidsstudier 
Tidsstudier är en metod där arbetet analyseras direkt på plats och är en så kallad direktmetod, 
som innebär att arbetet analyseras direkt när det utförs. De verktyg som används vid 
tidsstudier är kameror och stoppur. Beroende på vad syftet med tidsstudien är väljs den mest 
lämpliga metoden, eller i många fall både och. Syftet är att fastställa ställtid och stycktid för en 
operation eller produkt. [2] 
 
Det verktyg som har börjat användas flitigt på senare tid är videoupptagning, detta då det går 
att få exakta tider för olika moment samt en chans att analysera närmare ifall metoderna som 
används går att förbättra eller reducera icke värdeskapande arbete. Här kan det användas 
kameror, stationerade på en specifik station eller montör. Många företag väljer idag att 
använda kameror placerade på huvudet på montören för att få en så verklig bild av 
arbetsprocessen som möjligt. Detta gör att det går att få en	 exakt bild av en montörs 
arbetsprocess samt att tider för olika moment blir enkelt att samla in.  

2.2.1 AviX 
AviX är en programvara som används inom produktion samt process och hjälper 
verksamheten att analysera videoupptagning vid tidsstudier. Denna programvara har 
funktioner som kan hjälpa till att strukturera och sortera ut värdeskapande arbete. Detta 
verktyg är till för att enkelt kunna kolla igenom videoupptagningar, där det även finns 
möjlighet att klippa ut tempon från inspelat material för vidare analys, kommentarer samt för 
att få exakta tider för mindre operationer. Att arbeta med AviX går framförallt ut på att filma, 
analysera och dokumentera. [3] I denna rapport kommer tidsstudier att genomföras i 
programvaran och det kommer framförallt innebära uppdelning av tempon och tidmätningar 
på förmonteringen som hanterar barskåpet. 
 



Teoretiskt ramverk 

4 

 
AviX i tre steg: 

• Steg 1 – Filma processen: Första steget innebär att den process som ska studeras 
filmas, sedan bryts den ned i en sekvens och direkt erhålls den data som behövs för 
metodstudien, linjebalanseringen och arbetsinstruktionen. 

• Steg 2 – Balansera: Data som skapats används till att arbeta vidare genom att 
utifrån arbetssekvensen skapa varianter samt balansera linan.  

• Steg 3 – Skapa arbetsinstruktion: Från strukturen i AviX går det sedan att skriva ut 
en arbetsinstruktion över arbetsprocessen på en egenbestämd detaljerad nivå, 
exempelvis med eller utan bilder. Det är även möjligt att skriva ut en unik 
arbetsinstruktion för varje produktvariant. [3] 

2.2.2 Taylorismen 
Taylorismen är ett produktionssystem som utvecklades av Frederick Winslow Taylor under 
1900-talets början. Han såg att arbetskraften var lågutbildad och arbetsmoralen låg, vilket 
ledde honom till tankarna om att styrningen måste ske från ledningen. Metoderna går ut på 
att ledningen ska hitta det effektivaste sättet att utföra en operation på och detta åstadkoms 
genom tidsstudier. När tidsstudierna var genomförda och det gick att fastställa den 
arbetsprocess som tog kortast tid utvecklades sedan ett standardiserat arbetssätt som alla ska 
följa och sträva efter att nå samma resultat på samma tid. [4]  

2.3 Standardiserat arbetssätt  
Ett standardiserat arbetssätt är ett sätt som ett företag väljer att arbeta på, som är säkrast, 
enklast och mest effektivt under de förutsättningar som existerar just nu. Detta kan 
underlättas visuellt med ett standardblad, där varje ingående moment beskrivs med både 
bilder och text, för att det specifika momentet ska vara enkelt att följa oberoende på vem som 
utför arbetet och dess tidigare erfarenheter. [2] 
 
Genom att ha ett standardiserat arbetssätt kan en verksamhet försäkra sig om att arbetet 
utförs likadant oberoende på vem som utför arbetet och det blir enklare att åtgärda om det 
skulle uppstå problem i arbetsprocessen. Viktigt att nämna är att en standardoperation ska 
vara utformad av den operatör som kan arbetet bäst, så att den bästa möjliga standarden tas 
fram som utgångspunkt för fortsatta förbättringar. [2] 

2.4 Flaskhals 
Genom att identifiera den svagaste länken i en produktion kan företaget komma fram till 
vilken del som anses vara verksamhetens långsammaste, vilket innebär verksamhetens 
flaskhals. Genom att göra detta kan åtgärder implementeras för att öka produktiviteten hos 
denna del och på det sättet öka takten i produktionen och möta efterfrågan på ett mer 
optimalt sätt. [2] 

2.5 Linjebalansering 
Syftet med linjebalansering är att skapa en produktionslina med jämn produktionstakt med så 
lite förluster som möjligt. Anledningar till linjebalansering kan vara exempelvis: 

• Ökad produktivitet – Genom att belasta varje arbetsstation lika ökas produktiviteten 
väsentligt då flaskhalsar undviks. 

• Hantera en ökning i produktionshastigheten. 
• Hantera en minskning i produktionshastigheten. 
• Minska cykeltiden på en station. 

Anledningarna kan skiljas åt från företag till företag. [5] 

Tillvägagångssättet för linjebalansering sker enligt 7 steg. Dessa steg är som följer: 
1. Gör ett precedensschema och rita upp precedensdiagram. 
2. Beräkna önskvärd cykeltid (Cd). 

Detta görs genom formel: 𝐶! =
!"#
!
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AWT = All tillgänglig tid 
D = Behov (antal/vecka) 

3. Beräkna teoretiskt minsta antalet stationer. 

Detta görs genom formel: 𝑁 = !!
!!

 

ti = Total tid för alla stationer 
Cd = beräknas i steg 2 

4. Gruppera i arbetsstationer, baserat på önskvärd cykeltid och 
precedensbegränsningar. 

5. Definiera aktuell cykeltid. 
6. Beräkna effektiviteten i linan och bestäm balanseringsförlusten. 

Detta görs genom formel: 𝐸 =  !!
!∗ !!

 

n = antalet stationer 
Balanseringsförlusten = 1- E.  

7. Avgör om det minsta antalet stationer eller acceptabel effektivitet uppnåtts, om inte 
gå tillbaka till punkt 4.[6] 

2.6 Nulägesbeskrivning 
En nulägesbeskrivning görs för att skapa en bild av hur läget på fabriken ser ut idag. Vid ett 
förbättringsarbete gäller det att ha en översyn och blick över en stations flöden och verkan. 
Detta skapas genom att noggrant se över hur en process sker i dagsläget. Det ökar förståelsen 
för innehållet och ger indikationer för eventuella områden som det går att arbeta vidare med. 
För att skapa förståelse för en process är det viktigt att identifiera start och slutpunkt och 
sedan gå vidare med att studera samt beskriva vilka aktiviteter som ingår däremellan, detta 
för att öppna upp för ett förbättringsarbete. [2] 

2.7 Taktat flöde 
Med ett taktat flöde menas att samtliga stationer i en produktionslina ska vara taktade med 
varandra så att efterfrågan kan nås på ett effektivt sätt. Det betyder att hastigheten beräknas i 
en produktion genom att fördela tillgänglig arbetstid på antalet efterfrågade enheter. Syftet är 
att skapa en jämn produktion där eftersträvan är att inte skapa svängningar hos processteg 
uppströms eller hos leverantörer. En fördel med att arbeta med taktade flöden är att alla 
avvikelser blir tydliga, eftersom hela flödet påverkas och att det därför blir en stark drivkraft 
att lösa grundorsaken till problem. [7] 

2.8 Cykeltid 
Med cykeltid menas en process tid att färdigställa ett helt processteg. När cykeltiden är längre 
än takttiden betyder det att det inte hinns med att producera i samma takt som det 
efterfrågas. Detta innebär i slutändan att en flaskhals uppstått i verksamheten. Genom att 
analysera cykeltider per operation kan resurser fördelas bättre. [7]  
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3 Metod  
En fallstudie innebär att en undersökning av en mindre avgränsad grupp genomförs, där ett 
s.k. fall exempelvis kan vara en individ, grupp eller en specifik verksamhet. En fallstudie 
bidrar även med att ge en mer djupgående bild av det som är tänkt att studeras och därmed 
ett helhetsperspektiv av ett specifikt område. Om fallet gäller en arbetsplats är det viktigt att 
samla data genom flera olika variabler för att få ett helhetsperspektiv av det område som är 
tänkt att studeras. Denna studie är även bäst lämpad när det kommer till att studera processer 
eller förändringar inom den valda avgränsningen. [8] 
 
Genom att avgränsa detta arbete till en specifik del av inrede som är avsedd för en variant av 
husvagnar, har därför metoden fallstudie valts för att samla in relevant data. Det barskåp som 
denna studie baseras på ingår i de husvagnsvarianter i Kabes produktion som går under 
benämningen FK, vilket står för Fram Kök. För att få fram relevant data till arbetet har det 
gjorts 5 personliga besök på husvagnsfabriken i Tenhult, för att sedan använda 3 olika 
ingående metoder som kan genomföras i en fallstudie.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
Frågeställning: Metod: 

Hur kan arbetsprocessen effektiviseras för 
att en balansering av de ingående 
stationerna ska bli så optimalt utformad 
som möjligt?   
 

Observation, Litteratursökning 

 

Hur kan förmonteringens takt 
synkroniseras med produktionslinans takt? 
 

Observation, Litteratursökning, Intervju 

Tabell 2: Koppling mellan frågeställningar och metod. 
 
För att besvara studiens första frågeställning har det genomförts observationer av 
arbetsprocessen. I denna frågeställning användes observationerna för att urskilja vilka 
moment i arbetsprocessen som är värdeskapande och vilka moment som inte är 
värdeskapande. Genom att dela upp arbetsprocessen på detta sätt gavs det underlag för att 
eliminera förluster i arbetsprocessen och på så sätt skapa underlag för en mer effektiv 
förmontering. Även en litteraturstudie baserad på kurslitteratur berörande ämnet 
produktionsteknik gjordes under denna frågeställning. Detta för att få mer information 
gällande vilka verktyg som kunde användas för att få arbetsprocessen att effektiviseras och 
därmed bidra till att få en bättre grund för en senare linjebalansering. 
 
För att besvara studiens andra frågeställning har den tid det tar för montörerna att 
sammanställa monteringen av barskåpet dokumenterats genom att observera 
arbetsprocessen. Denna tid användes sedan mot den satta takt som produktionslinan håller 
när den specifika varianten av husvagnar är i produktion. Detta för att beräkna antalet 
stationer som behövdes för att balansera den förmontering som undersökts i detta arbete. 
Den bestämda takt som produktionslinan håller vid detta skede identifierades genom en 
intervju som genomfördes på företaget. Med hjälp av kurslitteratur gällande problemområdet 
samt Internetkällor berörande ämnet, gavs det underlag för hur en optimal balansering av de 
ingående stationerna ska utformas för att förmonteringen ska bli synkroniserad med 
produktionslinans takt.  

3.2 Observation 
Observation är en teknik som innebär insamlandet av information genom att iaktta det som är 
valt att studera. Denna teknik är användbar främst vad gäller beteenden och skeenden i en 
naturlig situation, exempelvis en arbetsprocess inom en specifik verksamhet. Denna teknik är 
också oberoende av i vilken grad individen i fråga är intresserad av att lämna information 
gällande arbetsprocessen, vilket bidrar till att individen inte behöver känna någon press över 
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att ge ut relevant information för att hjälpa studien framåt. Det som dock kan ses som en 
nackdel med denna teknik är att den är tidsödande samt att den anses vara relativt dyr att 
utföra. En annan nackdel med observationer är att det kan vara svårt att urskilja vilka 
beteenden, i exempelvis en arbetsprocess, som är spontana och vilka som egentligen är en del 
av den arbetsprocess som studeras. Dessa spontana beteende hos den individ som observeras 
kan i värsta fall bidra till att observationen måste avbrytas, vilket gör att denna teknik har en 
tendens att bli tidsödande och dyr i längden om dessa spontana beteenden upprepas. [8] 
 
Observationer kan delas in i två huvudkategorier beroende på hur dessa genomförs. Den ena 
typen av observationer kallas för systematisk observation och innebär att det är förbestämt 
vilka beteenden och skeenden det är som ska granskas och att den som utför observationen är 
medveten om dessa i förväg. Den andra typen kallas för osystematisk observation och innebär 
att observationen har ett utforskande syfte, där tanken är att använda tekniken för att erhålla 
så mycket kunskap som möjligt då observatören inte är medveten om de ingående momenten 
i arbetsprocessen. Det finns även varianter mellan dessa två typer av observationer, men 
oftast brukar denna teknik delas upp i de två tidigare nämnda variablerna. [8] 
 
De observationer som genomförts i detta arbete skedde genom konkreta observation, i form 
av en osystematisk observation, på plats vid Kabes husvagnsfabrik i Tenhult. Det genomfördes 
även observationer i ett senare skede med hjälp filmat material av samma arbetsprocess. 
Anledningen till att arbetsprocessen spelades in var att på så sätt eliminera de nackdelar som 
tekniken kan bidra med. Eftersom det filmade materialet kunde bearbetas och granskas i 
efterhand gick det att urskilja vilka moment som var spontana och vilka som faktiskt tillhörde 
arbetsprocessen. Detta underlättades via mailkontakt med arbetsledare på Kabe, som besitter 
tidigare erfarenheter kring arbetsprocessen. Under utförandet av observationen har två 
montörer varit under iakttagelse. Medlemmarna i gruppen delades upp på respektive station, 
detta då stationerna som monterar överskåpet respektive underskåpet var placerad ca 50 
meter ifrån varandra och inte gick att iaktta samtidigt. Under momentet att sammanföra de 
båda komponenterna observerade båda medlemmarna samma arbetsprocess. Montörerna i 
fråga försågs också med varsin GoPro Hero 5 kamera, som därefter har legat till grund för det 
inspelade material som använts i detta arbete.  
 
Säkerställandet av tidigare nämnda observationer skedde genom att kontakta, via telefon, den 
arbetsledare på Kabe som har ansvaret för de stationer där de två berörda montörerna 
arbetar. Därefter informerade arbetsledaren de två montörerna, vilka därefter gick med på att 
genomföra inspelningen av det nödvändiga materialet.  

3.3 Litteratursökning 
Denna teknik innebär att det hämtas kunskap från böcker, artiklar eller andra rapporter som 
gjorts inom samma problemområde. Dessa källor av information finns oftast i tryckt format, 
men de finns även i digital form. Det är oftast i böcker som det går att hitta teorier och 
modeller utvecklade i sin helhet, där försök att sammanställa och systematisera den kunskap 
som finns är samlad. Vad gäller artiklar går det att hitta det absolut senaste utvecklingarna 
inom det problemområde som studeras och dessa kan ses som ett komplement till böcker, då 
de inte tar lika lång tid att gå igenom och sammanställa. [8] 
 
Litteratursökningar kan ske både via bibliotek samt på egen hand med hjälp av internet. 
Oftast har varje läroinstitut ett eget bibliotek för böcker och en egen databas för artiklar och 
tidigare gjorda rapporter. En typisk arbetsgång för en litteratursökning kan således se ut som 
följer:  

1. Förberedelser 
2. Skaffa en introduktion till ämnet 
3. Välj lämpliga sökverktyg 
4. Sök litteratur 
5. Ta fram material 
6. Utvärdera [11] 

 
I detta arbete togs det fram data i form av kurslitteratur och annan relevant litteratur i form 
av böcker samt Internetkällor. Med hjälp av Jönköping Universitys bibliotek samt internet 
kunde relevant litteratur och digitala artiklar tas fram och därmed hjälpa till med att 
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sammanställa detta arbete, med de teorier och modeller som är relevanta. Uppgiften med att 
ta fram litteratur genomfördes av båda gruppmedlemmarna, där en öppen dialog kring vilka 
artiklar och böcker som var relevanta genomfördes på Tekniska Högskolan i Jönköping eller 
på Jönköping Universitys bibliotek.   

3.4 Intervju 
Den ingående metoden intervju innebär insamlandet av information baserad på ett antal, 
oftast förbestämda, men också spontana frågor som ställs till en individ. Oftast sker intervjun 
personligen där den som ska intervju träffar den individ som ska bli intervjuad på en 
förutbestämd plats, men intervjun kan också ske via telefon. Det är även av stor vikt att den 
som intervjuar har med sig relevanta underlag för att kunna genomföra intervjun på ett bra 
sätt. [8] 
 
När en intervju genomförs måste den som intervjuar redogöra för den som blir intervjuad om 
vad syftet med intervjun egentligen, att individens roll är tydlig samt att klargöra på vilket sätt 
dennas bidrag kommer att användas. Vad gäller de frågor som ingår i en intervju kan dessa 
ställas i en viss ordningsföljd och därmed bestämma graden av standardisering. En intervju 
med låg grad av standardisering innebär att den som intervjuar ställer de frågor som känns 
relevanta för stunden och därmed inte följer någon förutbestämd ordning på de frågor som 
ingår i intervjun. Vid hög grad av standardisering råder motsatta förutsättningar, och dessa 
intervjuer är mest lämpade då det genomförs mätningar och generaliseringar. [8] 
 
Vid en kvalitativ intervju innebär det att den som blir intervjuad är fri att svara på frågor med 
egna ord. Vid dessa typer av intervjuer är graden av strukturering låg, men det betyder 
samtidigt inte att graden av standardisering behöver vara låg. Låg grad av strukturering 
innebär att den intervjuade svarar på frågor utefter egna erfarenheter, gällande exempelvis 
hur en arbetsprocess ska utföras. En kvalitativ intervju kan därmed både ha hög eller låg grad 
av standardisering, med en låg grad av strukturering för att få den intervjuades egna 
perspektiv inom ett visst område. [8] 
 
De personer som intervjuades i detta arbete var två produktionstekniker samt den 
arbetsledare som ansvarar för de stationer som observerades på Kabes husvagnsfabrik. 
Intervjun hade låg grad av standardisering men en hög grad av strukturering, detta då 
medlemmarna i gruppen ville skapa en dialog mellan de intervjuade och för se om de var 
överens på de frågor som ställdes, vilket var viktigt för beräkningarna i detta arbete. Intervjun 
bestod av 10 stycken frågor gällande produktionstakt och hur arbetsprocessen på de berörda 
stationerna bedrivs i dagsläget och tog ca 40 minuter att genomföra. (Se bilaga 1). Intervjun 
genomfördes på ett kontor på plats på Kabes husvagnsfabrik i Tenhult, där 
intervjupersonerna var samlade och fick besvara frågorna på eget initiativ.  
 
För att få ett ännu bättre helhetsperspektiv gällande arbetsprocessen valdes det även ut några 
frågor ur intervjumaterialet och ställdes till de två berörda montörerna på de stationer som 
undersöktes i produktionen. Detta gjordes för att komplettera de svar som framgick ur den 
tidigare genomförda intervjun. Dessa intervjuer ansågs vara mer kvalitativa än den tidigare 
intervjun och på så sätt säkerställdes den framtagna informationen ur fler hierarkiska nivåer 
på företaget. Detta bidrog i sin tur till en högre reliabilitet för framtagna data från de tidigare 
intervjuobjekten (Se intervjufrågor 1, 3, 5, 7, 8 i bilaga 1).  

3.5 Analysmetoder för resultat  
Den rådata som tog fram med hjälp av den genomförda fallstudien analyserades på olika sätt 
beroende på vilken typ av data som togs fram. För att lyckas besvara de frågeställningar som 
detta arbete innehåller har data från respektive metod analyserats enskilt eller kombinerats 
för att få fram ett resultat.  
 
Den data som framtagits av observationer har analyserats genom tidsstudier, framförallt med 
hjälp av AviX. I programvaran har det inspelade materialet analyserats och delats upp i olika 
kategorier för att komma till underfull med vilka moment i den studerade arbetsprocessen 
som är värdeskapande, nödvändiga och vilka som är förluster. Genom att kategorisera 
momenten i dessa kategorier har arbetet med att eliminera så mycket icke värdeskapande tid 
som möjligt kunnat fortsätta och på så sätt bidra med att göra arbetsprocessen mer effektiv. 
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Med hjälp av inspelade data som framgick från observationerna kunde även den 
sammanlagda tiden för montörernas arbete sammanställas. Genom att kombinera denna tid 
med den specifika takttiden som framgick från intervjumaterialet kunde därefter en 
linjebalansering för förmonteringen räknas fram. Genom litteratursökning och användandet 
av böcker där modeller och teorier kring linjebalansering finns tillgänglig, kunde därefter en 
hypotetisk förmontering konstrueras. I och med det resulterade detta i att förmonteringen är 
synkroniserad med den takt produktionslinan håller, vid produktion av de varianter av 
husvagnar där det specifika barskåpet ingår.  

3.6 Diskussion kring studiens trovärdighet 
Med tanke på att de tre ingående metoderna i detta arbete har bearbetats och analyserats i 
efterhand, tillsammans med att de vägts upp med hjälp av flera hierarkiska synvinklar inom 
företaget anses dessa tekniker ha en hög trovärdighet. I och med att arbetsprocessen spelades 
in med hjälp av kameror och att den satta takttiden för de specifika varianter av husvagnar 
antecknades från intervjun med produktionstekniker samt arbetsledare på företaget kunde 
dessa kombineras och därmed bidra till en optimal linjebalansering utefter de uppgifter som 
givits.  
 
Om exempelvis de genomförda observationerna enbart hade gjorts manuellt på plats, utan 
inspelad material hade den mänskliga faktorn kunnat spela en avgörande roll på studiens och 
framförallt resultatets trovärdighet. Detta med tanke på att dessa varianter av husvagnar inte 
produceras i hög grad hade det kunnat vara svårt att verkligen hinna med att fastställa de 
ingående momenten som arbetsprocessen innehåller utan att missa något delmoment.  
Med hjälp av relevant litteratur som kompletterar insamlade rådata har det även genomförts 
pålitliga beräkningar i hur en linjebalansering ska genomföras. I och med att det enbart finns 
en beräkningsgång av denna problemlösning, har denna kunnat stärkas av flera pålitliga 
källor.  
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4 Nulägesbeskrivning 
Vad gäller förmonteringen av barskåpet kan arbetsprocessen med att montera ihop denna 
komponent ses som en flaskhals i Kabes produktion. De tre stationerna längs med 
verksamhetens produktionslina, där de två montörerna som arbetar med att montera ihop 
denna modul, är i dagsläget separerade ifrån varandra. Avståndet mellan station 1 till 2 0ch 3 
är cirka 50 meter, vilket innebär att montörerna har svårt att kommunicera med varandra och 
på så sätt svårt att samarbeta (Se bild 1). Transporten mellan stationerna sker manuellt och 
skåpet väger ca 8 kg.  
 

 
Bild 1: Layout i Sketchup av nuläget. [9]  

 
Bild 2: Närbild av station 1 av nuläget. 
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Bild 3: Närbild av station 2 och 3 av nuläget. 

Materialet som används vid monteringen kommer i pallar från snickerifabriken som sedan 
körs ut till stationerna, vilket sedan plockas direkt från pallarna vid montering. När 
monteringen av överdel och underdel av barskåpet är färdigt lyfter station 1 sin del av skåpet 
till station 3 och likaså lyfter station 2 sin färdiga del till station 3 för slutmontering. Detta 
betyder att efter barskåpet står färdigmonterat måste det sedan bäras till husvagnen som visas 
jämte station 2 för montering i husvagnen (Se bild 3). 
 
Layouten som visas är begränsad till ytan där arbetsstationerna är belägna för att göra det 
enkelt att urskilja vart arbetets fokus har lagts. Med tanke på att de tre stationerna i dagsläget 
är separerade ifrån varandra blir arbetet med att balansera dessa stationer utefter dagslägets 
rådande situation försvårat. I och med att en fördjupning i detta problem inte gjorts har 
produktionen fortsatt att arbeta utefter de förutsättningar som råder för tillfället. Detta har 
resulterat i att förmonteringen stundtals inte hinner med takten som produktionslinan håller 
och konsekvensen blir således att montörer tvingas arbeta övertid och ibland över sin 
förmåga.  
 
I och med att det sker många omställningar i produktionen innebär det att montörerna som 
arbetar längs med slutmonteringen tvingas montera många olika varianter av moduler, vilket 
kräver en hel del erfarenhet. Med tanke på att det sker rotationer och att det ibland även är 
inhyrd personal som arbetar med att montera ihop dessa moduler av inrede, bidrar det med 
att detta arbete stundtals inte sker på ett effektivt sätt. Konsekvensen av denna rotation av 
montörer kan tendera till osäkerhet i deras arbete, om hur vissa moduler ska monteras och 
vilket sätt som är mest effektivt att utföra arbetet på.  

4.1 Nulägesbeskrivning frågeställning 1 
Arbetsledare och produktionstekniker på företaget vill ha en djupgående och objektiv syn på 
hur arbetet på de ingående stationerna utförs och kan effektiviseras. Det finns inte tillräcklig 
data på om arbetet på stationerna sker på ett effektivt sätt i dagsläget, vilket leder till att 
denna studie är relevant för företaget. De ingående moment som arbetsprocessen innehåller 
sker inte på ett optimalt sätt och det finns på så sätt mycket tid som inte är värdeskapande för 
kunden. Det bidrar till att monteringen av skåpet blir onödigt tidskrävande och att 
förmonteringen halkar efter tidsmässigt och inte hinner med den takt som produktionslinan 
håller. 
 
Vad gäller monteringen av barskåpet är given standard för hur denna arbetsprocess ska 
genomföras inte tillräckligt tydlig för ny personal. I och med det blir det osäkerheter bland 
personal som arbetar med att montera dessa skåp. Detta då ordinarie personal med mer 
erfarenhet är borta från arbetet på grund av sjukdom eller annan orsak. Konsekvensen av det 
blir således att den tid det tar att montera skåpet tar längre tid än normalt.  
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4.2 Nulägesbeskrivning frågeställning 2  
Eftersom de ingående stationerna som arbetar med att montera ihop barskåpet till FK 
husvagnarna är separerade ifrån varandra, är de inte heller optimalt placerade för att utföra 
ett optimalt balanseringsarbete. I och med att det inte har genomförts någon fördjupad studie 
kring hur stationerna bör vara balanserade för att hinna med den satta takten på 
produktionslinan, är det inte heller säkert att de tre stationer som finns i dagsläget räcker till 
för att arbetsprocessen ska ske på ett effektivt sätt.  
 
Med tanke på att det tillverkas en annan variant av barskåp till resterande varianter av 
husvagnsmodeller är det också oklart hur en optimal balansering av de ingående stationerna 
ska se ut. De två montörer som arbetar med att montera ihop det specifika barskåpet för FK 
varianterna arbetar med helt andra inredningsmoduler när de inte monterar barskåpet. 
Konsekvensen av detta blir att arbetsledare och produktionstekniker på Kabe inte är säkra på 
hur en utformning av en ny förmontering av detta barskåp ska anpassas, så att denna också 
kan användas för andra varianter av inrede.  
 
Genom att inte fördjupas i arbetet med att konstruera ett teoretiskt förslag på layouter över en 
ny förmonteringsstation kvarstår det problem som finns i dagsläget, att förmonteringen 
stundtals inte hinner med den satta takten som produktionslinan håller.  

4.3 Konsekvenser av nuläget 
Den slutgiltiga konsekvensen av att förmonteringen i dagsläget inte hinner med den satta takt 
som produktionslinan håller blir att montörer måste arbeta övertid eller extra hårt som 
egentligen inte behövs för att hinna med denna förmontering. När det är dags för FK 
varianten av husvagnar att produceras förbereder Kabe detta genom att montörerna som 
monterar barskåpen får börja montera dessa samtidigt som de monterar barskåp till de 
mindre komplexa varianterna, någon vecka i förväg innan FK ska gå igenom 
produktionslinan. Detta leder till att tiden inte räcker till, vilket kan leda till övertid. 
 
Trots detta är det inte direkt ekonomiskt negativt för Kabe då dessa husvagnar redan är sålda 
till kund, eftersom företagets kunder betalar samtidigt som respektive order läggs i 
produktion. Det blir således att betalning för övertid kan tillkomma men den stora 
konsekvensen av denna typ av arbete är att det inte är hållbart för montörerna att behöva 
utföra uppgifter som överstiger deras normala eller rimliga arbetsuppgifter och tider. 
Konsekvensen blir således att montörer slutar eller vill göra annat, vilket även leder till att nya 
montörer ska utföra arbetet som är komplext och svårt och detta kan öka de redan befintliga 
cykeltiderna som inte i dagsläget hinner med den satta takten. Vetskapen om dessa problem 
kan leda till att köparen av husvagnen väljer att avstå, då det kan misstänkas att det finns 
kvalitetsbrister i produktion.  
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5 Analys och resultat 
För att besvara frågeställningarna i denna studie har största delen av insamlade rådata 
behandlats i AviX. Med hjälp av programvaran har tidsunderlag för alla moment som ingår i 
arbetsprocessen granskats och gett resultat i form av en kategorisering, som visar vilka 
moment som är värdeskapande, nödvändiga och vilka som räknas som förluster. Genom att 
sedan använda den totala sammanlagda tid som det tar att montera barskåpet, i förhållande 
till produktionslinans takt, har det sedan gått att genomföra en linjebalansering för de 
ingående stationerna i arbetsprocessen. 

5.1 Ingående komponenter 
Barskåpet som tillverkas består av tre stora ingående delar, där var del består av mindre 
komponenter som monteras ihop. De tre stora delarna är: 

• Barskåp: Den övre delen av det sammansatta barskåpet. 
• Instegsgarderob: Den mittersta delen av det sammansatta barskåpet. 
• Stomme bänk: Själva stommen och en bänkskiva samt nedersta delen av det 

sammansatta barskåpet.  

5.2 Frågeställning 1  
Med hjälp av genomförd intervju på Kabes husvagnsfabrik kunde det fastställas att tiden det 
tar att utföra arbetsprocessen är beroende av montör. Enligt Taylorismens grunder menas det 
på att den bästa montören för en specifik arbetsprocess ska utforma ett standardiserat 
arbetssätt. I och med att de montörer som i dagsläget arbetar med barskåpet har mycket 
erfarenhet av denna montering anses de vara bäst lämpade och det är även de som har 
utformat det standardiserade arbetssättet som används idag. Trots detta släpar denna 
förmontering efter, vilket tyder på att den är produktionens flaskhals.  
 
Eftersom Kabe redan vid denna studies start hade lyckats identifiera förmonteringen av 
barskåpet som verksamhetens flaskhals, kunde arbetet med att åtgärda problemet börja 
omgående. I och med detta började arbetet med att göra tidsstudier i AviX på de ingående 
momenten som arbetsprocessen innehöll. Med hjälp av litteratur från tidigare genomförda 
kurser vid Jönköping University, inom området produktionsteknik, kunde information om 
hur tidsstudier bör analyseras tas fram. Detta stärkte sedan valet av metod och programvara 
för att nå ett resultat.  

5.2.1 Använd arbetsprocess i AviX 
• Steg 1 – Filma processen: Tidsstudierna i detta arbete grundades på observationer av 

de ingående momenten i arbetsprocessen, genom att förse de två montörer som 
arbetade på stationerna med varsin kamera. På detta sätt kunde senare filmad rådata 
analyseras och balanseras.  

• Steg 2 – Balansera: För att kunna balansera de ingående stationerna i processen 
med att montera barskåpet, började arbetet med att kategorisera de ingående 
momenten i tre olika kategorier.  

 
De tre kategorierna är: 

• Värdeskapande: Dessa arbetsmoment anses vara de som är värdeskapande för 
verksamhetens kunder, vilket oftast är moment där ingående delar monteras ihop 
med varandra. Denna kategori ses i AviX som grönfärgad i cirkeldiagrammen (Se bild 
4).  

• Nödvändigt: Momenten i denna kategori ligger till grund för värdeskapande tid och 
är ett måste för att kunna utföra de värdeskapande arbetsmomenten. Momenten i 
denna kategori kan exempelvis vara att arbetsbänk städas eller att material placeras 
ut för att enklare kunna montera ihop dem. Denna kategori ses i AviX som gulfärgad.  

• Förluster: Förluster ses som arbetsmoment som varken är värdeskapande eller 
nödvändiga. Detta är moment som direkt är negativa och tidsödande för företaget. 
Exempel på dessa moment kan vara omarbeta eller att onödiga förflyttningar sker 
bland montörer. Denna kategori ses i AviX som rödfärgad. 
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5.2.1.1 Total tid 

 
Bild 4: Sammanlagd tid för att montera barskåp.  

5.2.1.2 Tid för montör 1 

 
Bild 5: Total tid för montör 1 att montera överskåp.  

Det som bilden ovan illustrerar är resultatet över hur den totala tiden det tar för montör 1 att 
tillverka överskåpet (Se bild 5). De ingående delarna som denna montör monterar är barskåp 
och instegsgarderob. 
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Bild 6: Total tid för montör 1 att montera ihop överskåp med underskåp.  

5.2.1.3 Tid för montör 2 

 
Bild 7: Total tid för montör 2 att montera underskåp.  

Det som bilden ovan illustrerar är resultatet över hur den totala tiden det tar för montör 2 att 
tillverka underskåpet (Se bild 7). Den ingående del som denna montör monterar är Stomme 
bänk. 
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Bild 8: Total tid för montör 2 att montera ihop underskåp med överskåp.  

5.2.1.4 Total tid för slutmontering 

 
Bild 9: Sammanlagd tid att montera ihop överskåp med underskåp.  

5.2.2 Analys av tidsstudie 
Anledningen till kategoriseringen av de ingående momenten var att få en bild av vilka 
moment som kan elimineras och därmed effektivisera arbetsprocessen. För att göra processen 
så effektiv som möjligt har all den tid som ansågs som förluster eliminerats bort och därmed 
gjort att arbetsprocessen tar kortare tid att genomföra. Det som resultatet visade var även att 
arbetsfördelningen mellan de två montörerna var ojämnt fördelat.  
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Bild 10: Fördelning av ingående moment i arbetsprocessen innan balansering.  

Det som bilden ovan illustrerar är hur momenten i arbetsprocessen är fördelade över de två 
montörer som arbetar med att montera barskåpet, där varje bit i respektive stapel 
representerar ett specifikt moment. De två senare staplarna är slutmonteringen av barskåpet 
som sker genom samarbete mellan de två montörerna (Se bild 10). 

5.3 Frågeställning 2  
För att bevisa att takten på förmonteringen i nuläget inte var synkroniserad med takten som 
produktionslinan håller, användes de ingående stegen i en linjebalansering. I dessa steg 
beräknas en önskad cykeltid samt att en verklig cykeltid och efter att de båda värdena 
beräknats fram får den verkliga cykeltiden inte överstiga den önskvärda. Vid ett fall där den 
verkliga cykeltiden överstiger den önskvärda cykeltiden, bevisas det att förmonteringens takt 
inte är synkroniserad med produktionslinans takt.  
 
Med hjälp av observationer i form av tidsstudier i AviX har en sammanlagd tid för 
arbetsprocessen tagits fram, vilket behövs i beräkningarna av cykeltiden i en linjebalansering. 
För att slutföra beräkningarna behövdes också den satta takt som produktionslinan håller vid 
produktion av den specifika variant av husvagn där barskåpet ingår. Denna takt fastställdes 
genom den intervju som tog plats på Kabes husvagnsfabrik.  
 
Från intervjun med arbetsledare samt produktionstekniker på Kabe fastställdes det även att 
produktionslinan håller flera olika takter, då husvagnsvarianter där barskåpet ingår 
produceras (Se intervjufrågor 4 och 5 i bilaga 1). I detta arbete togs det hänsyn till den lägsta 
respektive den högsta takten för dessa varianter, vilket motsvarar 5,7 vagnar per dag samt 7,8 
vagnar per dag. Beräkningsgången i en linjebalansering fastställdes med hjälp av 
litteratursökning i from av material från tidigare kurser, inom ämnet produktionsteknik.  
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Linjebalanseringsberäkningar för att bevisa hur nuläget ser ut, är som följer: 
 

1. Gör ett precedensschema och rita upp precedensdiagram. 
 
 

 

 
 

 
 
 

2. Beräkna önskvärd cykeltid (Cd). 

𝐶!! =
!∗!"
!,!

= 61,54 𝑚𝑖𝑛              𝐶!! =
!∗!"
!,!

= 84,21 𝑚𝑖𝑛 

3. Beräkna teoretiskt minsta antalet stationer. 

𝑁! =
!"#,!
!",!"

= 2,04 = 3 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟        𝑁! =
!"#,!
!",!"

= 1,49 = 2 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 

4. Gruppera i arbetsstationer, baserat på önskvärd cykeltid och precedensbegränsningar. 

 

 

 
 

5. Definiera aktuell cykeltid. 

𝐶! = 98,67𝑚𝑖𝑛 

Detta är den längsta befintliga cykeltiden på stationerna, vilken tas fram genom att addera 
den längsta cykeltiden från station 1 och 2 med tiden på station 3. Detta eftersom det i 
dagsläget enbart arbetar två montörer med monteringen av barskåpet och att de samarbetar 
med att sammansätta det. Total tid för station 3 blir således 86,97 + 11,70 = 98,67 minuter.  

6. Beräkna effektiviteten i linan och bestäm balanseringsförlusten. 

𝐸 =
125,5

3 ∗ 98,67
= 0,42 = 42% 

Balanseringsförlust: 

1 − 0,42 = 0,58 = 𝟓𝟖% 

Beräkningarna ovan ger en hypotetisk bild för hur balanseringsförlusten ser ut i dagsläget, 
detta om stationerna som tillverkar barskåpet endast skulle arbeta med monteringen av 
enbart detta barskåp. Idag fungerar station två som en avlastningsstation till station ett, detta 
då just denna variant av barskåp är mer komplext än för andra varianter. Det betyder att 
station ett har lagt över en del av sitt arbete till station två, som annars monterar annan typ av 
inrede. I och med det är den beräknade balanseringsförlusten i detta fall en hypotetisk bild av 
hur läget skulle se ut i dagsläget om station två inte arbetade med att montera annan typ av 
inrede.  

Resultatet av beräkningen bevisar även att förmonteringen inte är synkroniserad med 
produktionslinan, då Ca överskrider Cd och att flödet därmed inte är taktat. I slutändan leder 

1 

2 

3 86,97 

26,83 

11,70 

1 2 3 

86,97 26,83 11,70 

(Min.) 

(Min.) 
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detta till att monteringen av barskåpet tar för lång tid och att den måste ske långt i förväg, 
innan den varianten av husvagn produceras på produktionslinan.  
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 
Åtgärdsförslag utifrån analys och resultat innebar en förkortning av verklig cykeltid, vilket 
kunde åstadkommas genom att tillföra en till montör och att fördela arbetet bättre mellan 
dem. På så sätt blev arbetsprocessen mer balanserad än vad den var tidigare.  

6.1 Åtgärdsförslag frågeställning 1  
Utifrån den data som framgick efter tidsstudierna i AviX kunde icke-värdeskapande tid 
identifieras. Med hjälp av ingående cirkeldiagram i programvaran gavs det svar på hur mycket 
av arbetad tid som var förluster. Genom att eliminera förlusterna och enbart basera 
linjebalanseringen på den värdeskapande samt den nödvändiga tiden blev arbetsprocessen så 
optimalt utformad som möjligt.  
 

 
Bild 11: Total tid att för montör 1 att montera överskåp efter effektivisering. 

 

 
Bild 12: Total tid för montör 2 att montera underskåp efter effektivisering.  

6.1.1 Diskussion 
Resultaten från datainsamlingen grundas på den montör som är bäst lämpad och med mest 
erfarenhet kring arbetsprocessen. Detta innebär att de förluster som framgick i denna studie 
inte alltid stämmer överens med hur verkligheten ser ut, då en annan montör med mindre 
erfarenhet arbetar med montering av barskåpet.  
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6.2 Åtgärdsförslag frågeställning 2  
Från data framtagen ur resultatet framgick det att arbetet var ojämnt fördelat mellan de två 
montörer som arbetar med att montera barskåpet. Det andra åtgärdsförslaget i detta arbete 
innebar att vissa arbetsmoment flyttades över från montör 1 till montör 2, för att få 
arbetsfördelningen mer balanserad. Den ingående delen som flyttades över från montör 1 till 
montör 2 var instegsgarderoben. Detta gjorde att arbetsmomenten blev bättre fördelade och 
att cykeltiden för montering av hela barskåpet blev mindre. Tiden som flyttades över från 
montör 1 till montör 2 illustreras i bilderna nedan.  

 

 
Bild 13: Tid för delmoment 1 av instegsgarderob.  

 

 
Bild 14: Tid för delmoment 2 av instegsgarderob.  

Efter att tiden för instegsgarderoben flyttats över från montör 1 till montör 2 gjordes sedan en 
ny linjebalanseringberäkning baserad endast på värdeskapande tid samt nödvändig tid, utan 
tidigare tider för förluster. Samt att det tillfördes en till montör på station 3, för 
sammanställningen av barskåpet.  
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Linjebalanseringsberäkningar för att visa hur åtgärdsförslaget ser ut, är som följer: 
 

1. Gör ett precedensschema och rita upp precedensdiagram.  
 
 

 

 
 

 
 
 

2. Beräkna önskvärd cykeltid (Cd). 

𝐶!! =
!∗!"
!,!

= 61,54 𝑚𝑖𝑛              𝐶!! =
!∗!"
!,!

= 84,21 𝑚𝑖𝑛 

3. Beräkna teoretiskt minsta antalet stationer. 

𝑁! =
!!",!"
!",!"

= 1,82 = 2 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟        𝑁! =
!!",!"
!",!"

= 1,33 = 2 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 

4. Gruppera i arbetsstationer, baserat på önskvärd cykeltid och precedensbegränsningar. 

 

 

 
 

5. Definiera aktuell cykeltid. 

𝐶! = 52,55 𝑚𝑖𝑛 

Detta är den längsta befintliga cykeltiden på stationerna, eftersom beräkningarna i detta 
åtgärdsförslag baseras på att det är 3 montörer som arbetar med att montera barskåpet, vilka 
är fördelade på respektive station. Vad gäller station 3 och sammansättningen av de två 
ingående delarna är behovet av erfarenhet låg, detta då denna process är relativt enkel.  

6. Beräkna effektiviteten i linan och bestäm balanseringsförlusten. 

𝐸 =
112,19
3 ∗ 52,55

= 0,71 = 71% 

Balanseringsförlust: 

1 − 0,71 = 0,29 = 𝟐𝟗% 

Efter de nya beräkningarna går det att se en tydlig förbättring på balanseringsförlusten, 
motsvarande 50%. Detta innebär att den ena stationen, station 2, kommer upp i en liknande 
tid som den andra, station 1. Arbetsbelastningen blir på så sätt mer balanserad mellan de tre 
stationerna som monterar barskåpet samt att den verkliga cykeltiden understiger den önskad. 
Det leder slutligen till att förmonteringens takt är synkroniserad med produktionslinans takt. 
Den nya fördelningen illustreras i följande bild (Se bild 15). 
 

1 

2 

3 51,63 

52,55 

8,01 

1 2 3 

51,63 52,55 8,01 

(Min.) 

(Min.) 
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Bild 15: Fördelning av ingående moment i arbetsprocessen efter balansering.  

6.2.1 Diskussion 
Åtgärdsförslag två visar på en förbättring som leder till att den verkliga cykeltiden understiger 
den önskade cykeltiden vilket betyder att den är taktad. Men data som är insamlad är baserad 
på den bäst lämpade montören och vid ett fall då en ny montör ska montera barskåpet 
kommer den verkliga cykeltiden troligtvis överstiga den önskade, då marginalen för det 
högsta tempot och verkliga cykeltiden är ganska liten. Detta är värt att beakta då inhyrd 
personal kommer och går på fabriken. 
 
Då det skiljer mycket i tid mellan station 3 och de andra två stationerna blir det svårt att 
förminska balanseringsförlusten ytterligare, detta då station 3 kräver att de övriga två 
stationerna ska vara klara. Detta betyder att det inte går att föra över arbete från station 1 och 
2 till station 3, eftersom alla komponenter som monteras på dem behövs för slutmontering av 
de tre huvuddelarna som sedan monteras ihop på station 3. 
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Bild 16: Layoutförslag efter linjebalansering.  

 
Bild 17: Layoutförslag efter linjebalansering, närbild. 

Det som bilderna ovan illustrerar är ett förslag på en layout över hur de ingående stationerna 
som monterar barskåpet skulle kunna se ut efter att en linjebalansering är gjord på företaget 
(Se bild 16 och 17). 
Materialflödet i lösningen blir mer naturligt än i dagens situation. Här kommer överdelen av 
barskåpet att monteras vid station 1 och underdelen vid station 2 för att sedan slutmonteras 
vid station 3. Det blir sedan bara en kort sträcka att transportera skåpet in i husvagnen för 
montering i husvagn. 

6.3 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
De valda metoderna i denna studie anses ha hög validitet eftersom de vanligtvis ingår i en 
fallstudie och att de kompletterar varandra väl, för att få fram relevant rådata. Med tanke på 
att insamlade rådata är till största del baserade på inspelat material anses reliabiliteten vara 
hög för denna rådata. Genom att också observera arbetsprocessen på plats ökade reliabiliteten 
ytterligare. De intervjuer som genomfördes på Kabe gjordes med avseende på olika 
hierarkiska nivåer på personal, detta för att få en bredare synvinkel på vad som egentligen är 
orsaken till problemet de har i dagsläget.  
 
Teorierna i denna studie är tagna både från internet och litteratur, i form av böcker och annan 
kurslitteratur. Gällande Internetkällorna i detta arbete anses validiteten vara hög, eftersom de 
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baseras på liknande problemformuleringar. Reliabiliteten hos Internetkällorna anses även ha 
en hög validitet i detta arbete, dock kan dessa källor anses inte vara lika pålitliga som källor 
tagna från litteratur i form av böcker. Den litteratur som ligger till grund för denna studie 
anses ha både hög validitet och reliabilitet, eftersom de berör det avgränsades området och är 
kopplad till tidigare kurslitteratur på Tekniska Högskolan i Jönköping.  
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7 Slutsatser 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
De slutsatser som kan dras av denna studie är att balanseringen mellan de två montörerna är 
mycket ojämn och att nulägets upplägg av stationerna inte är optimalt utformade. Detta leder 
till att tid slösas på onödiga moment, så som onödiga transporter och förflyttningar. Med 
tanke på att transporten av överskåpet till slutmontering är i nuläget cirka 50 meter är det 
ergonomiskt ohållbart, då överskåpet väger cirka 8 kg. Då det är komplexa moduler som 
monteras kan det vara svårt att införa ett standardiserat arbetssätt som är lätt följa för alla, 
detta då det ingår många små komponenter och är en lång arbetsprocess. På så sätt tar det 
längre tid för inhyrd personal att montera ihop dessa barskåp, vilket drar ner effektiviteten 
ytterligare.  
 
Rekommendationerna till Kabe är att ändra layouten för de ingående stationerna där 
barskåpet monteras. Speciellt viktigt är det att ha stationerna samlade på samma yta. På så 
sätt elimineras onödiga transporter, som både är tidsödande och ergonomiskt ohållbara. Vad 
gäller standardiserat arbetssätt, hade detta kunnat underlättas genom att lära upp fler 
montörer. Det kan exempelvis läras upp ytterligare två montörer, vilket innebär att det finns 
två montörer per station som är experter på just den arbetsprocessen.   
 
Den teoretiska lösningen som denna studie ligger till grund för anses vara praktiskt 
genomförbart på Kabes husvagnsfabrik. En rekommendation är att låta denna lösning vara 
starten på ett större projekt, där linjebalansering sker på alla husvagnsvarianter och ingående 
förmonteringar av inrede längs med produktionslinan. För att förverkliga denna lösning 
skulle det behövas fler produktionstekniker på företaget som enbart ägnar sig åt 
linjebalansering och på så sätt kan fördjupas i de ingående momenten inom varje enskild 
arbetsprocess. 

7.2 Vidare arbete eller forskning 
Ur ett akademiskt perspektiv skulle en fördjupning i programvaran AviX kunna ske. Detta i 
form av att korta ner ingående tempon och att analysera mindre komponenter mer 
djupgående. På så sätt skulle Kabes produktion kunna bli mer lik bilindustrin och därmed 
skulle ännu fler förluster identifieras och elimineras.   
 
Ur företagets perspektiv skulle nästa steg vara att använda detta arbete som underlag för att 
vidare försöka ta fram ett mer effektivt standardiserat arbetssätt för arbetsprocessen, än det 
som används i dagsläget. Detta eftersom nuvarande standard behöver bli lättare att arbeta 
utefter och lättare att förstå för nya montörer, då dessa behöver kallas in. Efter det skulle 
Kabe kunna försöka implementera denna metod på fler av de förmonteringar längs med 
produktionslinan som i dagsläget har problem, vilket skulle resultera i att den sammanlagda 
tiden för alla förmonteringar dras ner. Detta hade resulterat i att hela Kabes produktion skulle 
bli mer effektiv än vad den är i dagsläget. Detta leder slutligen till att färre husvagnar går 
igenom produktionslinan med kvalitetsdefekter och att onödigt efterarbete skulle elimineras.  
 
För att garantera ett mer trovärdigt resultat angående tidsstudierna i denna studie skulle 
filmningen kunna ske i flera omgångar, där samma monteringsprocess filmas flera gånger. På 
så sätt blir det mer rådata att analysera, vilket leder till ett högre säkerhetsställande på de 
tider som berör varje enskilt moment i arbetsprocessen. Eftersom den mänskliga faktorn kan 
bidra till olika resultat hade det varit bra med ett utökat antal försök och filmningar. Då de 
varianter av husvagnar som det specifika barskåpet ingår i inte produceras så ofta var det 
svårt att utföra fler försök för just denna studie.  
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9 Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor: 
 

1. Tillverkas det buffertar till alla varianter, eller är tanken att montörerna 
tillverkar skåpen medan husvagnen på linan står och väntar? Finns det någon 
tanke kring hur stora dessa buffertar bör vara för att hinna med produktionens 
tempo?  
 

2. Håller produktionen det planerade tempo som monteringslinan har, eller 
monteras husvagnarna i det tempo som hinns med? 

 
3. Eftersträvas det överhuvudtaget att produktionen håller en viss takt? 

 
4. Vad är takten på monteringslinan? 

 
5. Skiljer sig denna takt beroende på variant? 

 
6. Finns det några beräkningar gällande dagens förmonteringar, för att dessa ska 

kunna hålla monteringslinans takt som det ser ut idag? 
 

7. Är det alltid samma montörer vid respektive station på linan, eller roterar 
dem?  

 
8. Vid rotation, anses det då vara tidskrävande att komma in i arbetet och tempot 

på den specifika stationen?  
 

9. Har företaget sett över alternativet om förmonterade delar från det egna 
snickeriet? 

 
10. Har företaget övervägt att använda en utomstående leverantör av vissa, mer 

komplexa komponenter, vad gäller inredet?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


