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Abstract 

 

The object of this examination project is to produce a method of work sampling at 
Rapid Granulator AB. The aim is to perform the method at the company and evaluate 
if it is executable. The study is delimited to the basic construction of the 45-series in 
the assembly hall. 
 
Preparations to produce the method of the work sampling resulted in definitions of 
activities, a form and a product tree. Several days were spent studying the assembling 
to learn and understand the entirety. 
 
The work sampling result showed a large amount of no value adding time that was 
used in the assembling. Some of the activities could be reduced and we observed 
some problems during the assembly process. These problems were noted and are 
presented to enlighten the company, together with some suggests of changes, with the 
purpose to reduce the time of the assembly cycle and increase the productivity. 
 
Conclusions of the results of the work sampling are discussed at the end. 
 
A large amount of tables and charts, connected to preparations and results, is to be 
found in the appendix.
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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett verktyg för frekvensstudier hos Rapid 
Granulator AB. Målet är att utföra metoden på plats för utvärdering om metoden 
fungerar. Studien är avgränsad till 45-seriens grundutförande av monteringen. 
 
Förberedelser för metodframtagning och utförande av frekvensstudien resulterade i 
definitioner av aktiviteter, formulär och en schematisk bild över monteringsprocessen. 
I åtskilliga dagar studerades monteringsförfarandet på plats för att förstå helheten. 
 
Resultatet av frekvensstudien visade på att en stor del av tiden för montering åtgick 
till aktiviteter som inte är värdeskapande. En del aktiviteter kan reduceras och en hel 
del problem uppstod under monteringen observerades. Problemen noterades och 
presenteras i syfte att upplysa företaget om dessa och vi ger några enkla förslag på 
förändringar som skulle kunna leda till kortare monteringscykel och därmed en ökad 
produktivitet. 
 
Avslutningsvis diskuteras slutsatser om resultaten av frekvensstudien. 
  
En stor del tabeller och diagram kopplade till förberedelser och resultat återfinns i 
kapitlet bilagor. 
 

Nyckelord 

Arbetsmätning 
Frekvensstudie 
GTT (Group Timing Technique) 
KIM-metoden (konstantintervallmetoden) 
SIM-metoden (slumpintervallmetoden) 
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1 Inledning 

Här presenteras en kort beskrivning av Rapid Granulator AB, följt av en bakgrund till 
varför detta examensarbete utförts. Därefter beskrivs mål och syfte med 
examensarbetet och vilka avgränsningar som gjorts. Inledningen avslutas med 
metodbeskrivning och hur rapporten är disponerad. 

1.1 Företagsbeskrivning 
Rapid Granulator AB etablerades i Sverige 1942 och är beläget i Bredaryd. 
Inledningsvis tillverkades snabb-chuckar för borrmaskiner. Efter 20 år började 
företaget tillverka kvarnar för att mala ner plast till granulat, vilket idag är företagets 
enda produktion. Kvarnarna, eller granulatorerna som de också kallas, tillverkas i 
flera olika serier och storlekar för olika ändamål. Från 10-serien, som används till 
återvinning av småspill från till exempel formsprutning, till 80-serien som maler stora 
produkter som stolar, tunnor och rör. [6] 

Rapid Granulator AB:s affärsidé: 

Bästa affärspartnern world wide och ett överlägset alternativ för granulering av 
termoplastprodukter genom: 
 

• Global närvaro genom en effektiv sälj & serviceorganisation med en stark 
penetration i varje marknads & kundsegment 

• Komplett produktportfölj 
• Överlägsen applikationskunskap och R & D 
• Ledare i produktutveckling 
• Lokal Support genom samarbete med starkaste lokala agenten eller 

distributören [7] 
 

Försäljning sker mot nära 150 olika länder. Produktionen styrs nästintill helt och 
hållet mot kundorder och största marknaden är Tyskland följt av USA. Granulatorerna 
är i hög grad kundanpassade, hälften av alla granulatorer som tillverkas har någon 
slags kundanpassning. 

I Rapid Granulator AB:s kvalitetspolicy ingår bland annat att de skall leverera rätt 
produkt i rätt tid med rätt kvalité, samt att ständigt förbättra verksamheten. Syftet med 
policyn är att vara den självklara leverantören av granulatorer. Rapid Granulator AB 
är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001. [7] 
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1.2 Bakgrund 

Ständiga förbättringar för att successivt öka konkurrenskraften är en viktig faktor för 
svenska företag idag. Hos Rapid Granulator AB har nu turen kommit till 
monteringsavdelningen som de egentligen inte har så stor koll på. Rapid Granulator 
önskar mer kunskap av monteringsarbetet i form av vad som kan förbättras och 
förenklas. De har även planer på att förändra flödet och lägga om avdelningar och då 
behövs det kunskap om nuläget för att kunna se resultat av förändringar.  

Rapid Granulator håller för tillfället på att byta affärssystem vilket kräver stor 
ansträngning och tid. Därför var det passande för Rapid Granulator att ta in oss som 
maskiningenjörsstuderande med inriktning mot ekonomi och produktion som 
ansvariga för projektet 

1.3 Syfte och mål 

Detta examensarbete har som syfte att ta fram ett verktyg för hur Rapid Granulator 
AB i framtiden skall utföra nulägesanalyser i monteringsarbetet. Verktyget skall 
utformas på ett sådant sätt att Rapid Granulator AB enkelt kan implementera den på 
alla serier i monteringen i framtida analyser. Den skall visa på förhållandet mellan 
värdeadderande respektive icke värdeadderande aktiviteter, visa tidfördelningen på 
ingående delar och totalt, samt kostnaden för tiderna.  

Verktyget skall användas på en av företagets serier för att bevisa funktionaliteten. 
Resultatet av studien skall sammanställas och analyseras, fel och brister i monteringen 
redovisas samt undersöka och ta fram förslag till förbättringar för monteringen. 

1.4 Avgränsningar 
Studien skall utföras på 45-serien. Cykeltiden för montering av 45-serien är relativt 
lång, cirka 30 timmar och däröver, beroende på kundanpassningar och utrustning. 
Studien avgränsas därför till grundutförandet av denna modell. 
 
Eftersom tider var ett önskemål, föll alternativet att göra frekvensstudien över flera 
montörer samtidigt på 45-seriens avdelning bort. En annan orsak var att problem 
fanns i processen före montering som inte vanligtvis förekom, vilket gjorde att 
montörerna hade färre granulatorer att montera än vanligt. En avgränsning gjordes 
därför till endast en montör och en kvarn. 
 
Förslag till förbättringar av sorten konstruktionsändringar och materialval kommer 
inte att behandlas på grund av att det skulle vara alldeles för tidskrävande att sätta sig 
in i problematiken bakom. Därför redovisas endast dessa fel. Förslag kommer istället 
att behandla hur moment alternativt kan göras i syfte att förenkla och därmed förkorta 
tiden. 

1.5 Metod 
Vid de allra första kontakterna framkom att företaget ville få fram en metod att 
använda för att få reda på hur fördelningen var angående produktiv/icke produktiv tid 
vid monteringen. Ett första förslag var användning av Avix-metoden. Metoden 
innebär att monteringsarbetet videofilmas och senare analyseras i ett datorprogram. 
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Efter insyn i Rapid Granulator AB: s monteringsprocess drogs slutsatsen att Avix inte 
lämpade sig för studie av monteringsprocessen på grund av 45-seriens långa 
monteringscykel. Avix lämpar sig som bäst vid korta cykeltider. 
 
Rapid Granulator AB var intresserad av att tider uppmättes på delmoment i 
monteringen, och tillika kostnader. Hur uppdelningen och strukturering av objektet 
skulle ske var upp till oss. Efter diverse diskussioner och litteraturstudier bestämdes 
att en frekvensstudie var den metod som passar Rapid Granulator AB:s montering 
bäst. Även Rapid Granulator AB:s produktionstekniker hade kommit fram till samma 
slutsats. 
 

1.6 Disposition 

Rapportens fortsatta uppläggning börjar med en teoretisk bakgrund där olika 
arbetsstudier beskrivs övergripande och om frekvensstudier. Lite kortfattat nämns 
benämningarna ledtid, genomloppstid och kapitalbindning. I teoridelen beskrivs också 
kvarnens funktion. 

I kapitel tre framställs hur genomförandet av examensarbetet fortskred med 
förberedelse som teori, framtagande av formulär, slumptider och en struktur av 
kvarnens uppbyggnad och hur den sätts ihop. Vidare beskrivs hur frekvensstudien 
utfördes, hur resultatet sammanställdes och hur analysen av resultatet gjorts. 

I kapitel fyra presenteras resultatet om hur metoden utformats och resultatet av 
förberedelserna. Frekvensstudiens resultat visas i form av text, diagram och tabeller. 
Sist i resultatdelen upptas de problem som framkommit under monteringen. 

Följande kapitel tar upp slutsatser från frekvensstudien, diskussion om egna 
erfarenheter samt ett förslag på hur monteringsprocessen skulle kunna förändras.  

Rapporten avslutas med en lista med nyttjade referenser, ett sökordsregister och 
bilagor.
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel beskrivs kortfattat om vad arbetsstudier och arbetsmätning innebär och 
vad de används till. Ett teoretiskt tillvägagångssätt av frekvensstudier beskrivs. Lite 
enkelt nämns produktionsledtid och kapitalbindning och till sist en beskrivning av 45-
seriens funktion. 
 

2.1 Arbetsstudier 

Arbetsstudier definieras av Arbetsstudierådet som ”systematiska undersökningar av 
samspelet mellan människor, material och anläggningar i syfte att klarlägga och 
värdera de olika faktorerna i detta samspel och att förutsäga och värdera de resultat 
som kan uppnås”. En arbetsstudie är alltså lite förenklat en undersökning där man 
klarlägger och värderar hur personal, material och utrustning samverkar i 
produktionen. [1] 

 
Fredrick W Taylor lade grunden för de moderna arbetsstudierna redan på 1800-talet. 
Genom uppdelning av arbetet i små delar som sedan kan studeras åtskilt är det lättare 
att hitta de faktorer som påverkar tiden momentet tar. Genom analys kan sedan 
arbetsmetoden förändras för att förenkla arbetsmomentet och minska tiden för 
operationen. [1] 
 
Syftet med arbetsstudier är att genom analys göra metodutvecklingar vilka skall 
resultera i förbättrade arbetsmetoder samt att bestämma tidsåtgången. Av 
arbetsstudierna ges alltså en analys av nuläget samt ger indikationer på vad som kan 
förbättras, det vill säga vad ska prioriteras vid förbättringsåtgärder. En bra 
utgångspunkt när en arbetsmetod ska analyseras är att ha uppfattningen, ”Oftast finns 
det en bättre metod”. Man måste dock ha klart för sig vad ”bättre” innebär. Det kan 
till exempel vara montering på kortare tid, med bättre kvalitet, med mindre kassation, 
med bättre ergonomi eller med bättre flöde. [2] 
 
Inom området arbetsstudier ligger produktionsanalys, verksamhetsanalys, 
ställtidsminimering (exempelvis med SMED-metoden, Single Minute Exchange of 
Die) och arbetsmätning. Inom området arbetsmätning finns det fyra huvudgrupper: 
 

• Tidsstudier 
• Tidformler 
• Elementartidssystem 
• Frekvensstudier 

 

2.1.1 Arbetsmätning 

Tidsstudier används vid detaljerade studier med stoppur eller videoupptagning för att 
mäta synligt och repetitivt rutinarbete. för varje operationsstegg utförs ett antal 
tidtagningar för att erhålla tillförlitliga värden. Medelvärdet justeras sedan med 
hänsyn till en prestationsbedömning för att erhålla ett standardmått. [4] 
 



Teoretisk bakgrund 

9 

En tidformel grundar sig på tidigare studier eller direkta mätningar anpassade för 
ändamålet. Om man använder tidformler kan kostnader för arbetsmätningar reduceras 
och operationstider bestäms innan arbetet påbörjas. Med utgångspunkt från viss data 
om verksamheten kan tidsbestämning beräknas, slås upp i tabeller eller avläsas i 
nomogram. 
 
Med elementartidsystem delas manuella arbetsoperationer upp i grundrörelser. Dessa 
grundrörelser tilldelas bestämda tidsvärden med hänsyn till hur de utförs och vilka 
förhållanden som råder. [4] 

2.1.2 Frekvensstudie 

En frekvensstudie går till så att ett antal observationer noteras under en viss tid med 
antingen ett konstant eller slumpmässigt tidsintervall. Då mätningen sker, en 
ögonblicksobservation, ser man till vad mätningsobjektet gör just i den stunden. 
Objektet kan vara maskiner, människor eller processer. Frekvensstudien är således en 
stickprovsundersökning. Under frekvensstudien noteras samtliga observationer, vilken 
aktivitet som utförs i ögonblicket. Antalet observationer av en viss typ av aktivitet i 
förhållande till totala antalet observationer är ett mått på tidsåtgången för denna 
aktivitet i förhållandet till den totala tiden. På detta sätt fås en grov bild av 
verkligheten och säkerheten ökar med antalet observationer. 
 
Frekvensstudiens stora fördel jämfört med andra metoder är att man relativt snabbt 
och billigt kan få en bild av verkligheten med ganska stor säkerhet i en större del av 
tillverkningen. Frekvensstudien har tillämpats främst i organisationsstudier, där 
upptäckten av onödig tid och tilläggstider är målet, vilka givetvis skall elimineras till 
så stor del som möjligt. [3] 
 
Frekvensstudiens steg: 

1. Bestäm frekvensstudieobjekt t ex truck, lagerplats eller operationstid 
2. Skatta aktivitetens andel av total tid, baserat på t ex erfarenhet eller förstudie. 
3. Bestäm önskvärd noggrannhet i studien, i termer av konfidensgrad och 

risknivå. 
4. Beräkna hur många observationer som krävs. 
5. Under frekvensstudiens gång kan nya beräkningar göras av nödvändigt antal 

stickprov. Data från redan gjorda stickprov utnyttjas för att göra nya 
skattningar av objektets frekvens. 

 
Det antal stickprov som är nödvändiga i en frekvensstudie bestäms utifrån följande 
formel: [1] 

N=(K/Z)2*P(1-P)  
 
där N = antal stickprov, K = konfidenskoefficient, Z = felavvikelse och P = 
sannolikhet för aktiviteten. 
 
Sannolikheten för aktiviteten mäts som frekvenskvoten mellan antalet stickprov för 
aktiviteten och det totala antalet stickprov. Om stickproven är oberoende av varandra 
kan dessa ses som oberoende binomialfördelade stokastiska variabler vilket ger den 
dess statistiska säkerhet. [4] 
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För att hamna på den risknivå man önskar används ovanstående formel för att räkna 
fram nödvändigt antal stickprov. Om man vill att risknivån ska gälla en speciell 
sysselsättning väljer man den sysselsättningens antal stickprov och delar med totala 
antalet stickprov för att få fram sannolikheten p. Detta värde används i ovanstående 
formel tillsammans med den risknivå man valt och samma konfidensgrad som förut. 

2.1.3 Beräkningsexempel för frekvensstudier 

För att få reda på hur många observationer som bör göras används formeln: 

 Z = ±1.96√(P*(100-P)/N) 

N löses ut; 

 N = (1.96/Z)2 *P(100-P) 

Här är Z = felavvikelsen i procent, P = procentuell fördelning och N = 
antal markeringar. Konfidenskoefficient 1,96 gäller för 95 procents 
konfidensgrad och brukar användas vid frekvensstudier. 

 

Hur många markeringar måste göras för att hamna på en felavvikelse (Z) på fem 

procent?  

 
Aktivitetens antal observationer 48 
Totala antalet observationer 316 
 
Procentuella fördelningen (P) fås genom att dividera antalet markeringar för 
aktiviteten med totala antalet markeringar: 

 P = 48/316 ≈ 15 % 

Z ska vara 5 % och att konfidenskoefficienten är 1,96. Alla värden sätts 
in i formeln för N: 

 N = (1,96/5)2 * 15*(100-15) ≈ 200 markeringar. 

Normalt bestäms i förväg hur stor felavvikelse som önskas, vilket i sin tur bygger på 
en förstudie där en procentuell fördelning av aktiviteter utnyttjas för beräkning, se 
delkapitlet Frekvensstudie. 
 

2.2 Ständiga förbättringar 

De externa kundkraven på kvalitet ökar hela tiden. Därför måste man ständigt arbeta 
med att försöka förbättra kvaliteten på de egna produkterna och verksamheten. Den 
som slutar att bli bättre, slutar snart att vara bra 

Även utan det externa trycket är ständig förbättring väl motiverad ur 
kostnadssynpunkt. Uppmätta kostnader för brister av kvalité är idag stora. Det är inte 
ovanligt att dessa uppgår till mellan 10 – 30 % av omsättningen. Om man accepterat 
en hög störningsnivå måste detta kompenseras med många produkter i arbete och 
stora buffertlager  
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Grundregeln för kvalitetsförbättringar är att det alltid finns ett sätt att åstadkomma 
bättre produkter och arbetssätt som samtidigt kräver mindre resurser. [8] 

 

2.3 Produktionsledtid 
Produktionsledtid är tiden från förrådsuttag till slutproduktlager eller direktleverans 
till kund. Produktionsledtiden omfattar alla produktionsaktiviteter och all annan tid 
emellan som t ex mellanlager, transporter etc. Produktionsledtiden omfattar alla 
artiklar där bearbetning har påbörjats men där slutprodukten ännu inte är framställd. 
De produkter som befinner sig i produktionen benämns vanligen för PIA, produkter i 
arbete. [4] 
 

2.4 Kapitalbindning 
Det material som lagerhålls i förråd, PIA eller färdigvarulager binder kapital. Genom 
successiv produktförädling ökar kapitalbindningen genom produktionsledtiden, därför 
att olika resurser används vilka kostar kapital. Därmed sägs produkten binda mer och 
mer kapital. Produkten når sin maximala kapitalbindning som slutprodukt i lager eller 
direktleverans till kund. [4] 
 

2.5 Beskrivning av kvarnens funktion 
Kvarnens huvudfunktion är att mala ner plaster till granulat för återvinning. Plasten 
matas in genom inmatningen och ner i kvarnhuset. I kvarnhuset maler kutterns knivar 
ner plasten till granulat som åker ner genom ett galler och ner i gallerlådan. Från 
gallerlådan sugs granulatet ner i granulatlådan och vidare igenom ett rör för vidare 
transport och återanvändning. Se även bild 2.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.1. Bilden visar en modell av 45-seriens granulator. [6] 
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3 Genomförande 
Detta kapitel beskriver genomförandet av frekvensstudien som omnämnts i 
inledningen. Utförandet av det praktiska tillvägagångssättet, allt från förstudie till 
sammanställning av resultat återges för att ge förståelse för arbetets omfattning. 
 

3.1 Förstudie 
Inför frekvensstudien söktes litteratur om ämnet frekvensstudier på bibliotek och 
Internet. Lämpliga delar av införskaffad litteratur lästes igenom för att få en teoretisk 
grund.  
 
En monteringsinstruktion studerades av 45-serien för att få kunskap om kvarnen men 
det var inte tillräckligt utan ett behov av att delta i monteringen fanns för att skaffa 
tillräckliga kunskaper i hur granulatorn är uppbyggd och hur den monteras. Därför 
ägnades en stor del av förstudien åt att på plats studera monteringsförfarandet. Detta 
gjordes med medverkan, iakttagelser och förfrågningar av montörerna under flertalet 
dagar. 
 
I och med denna förstudie kunde olika aktiviteter i monteringsförfarandet fastställas 
och hur struktureringen av granulatorn skulle göras klarnade, samt på vad och hur 
tiden skulle mätas. 

3.1.1 Strukturering av montering 45-serien 

En strukturell schematisk bild upprättades av granulatorn och dess arbetsmoment för 
att visuellt förenkla monteringsprocessen. Med hjälp av intervjuer av montörer och 
egna observationer kunde en indelning göras av granulatorn i enheter, se Figur 4.1. 

3.1.2 Identifiering och definiering av aktiviteter 

Aktiviteter identifierades genom att handledaren på företaget hade en del förslag, 
sedan tillkom flera aktiviteter i samband med vår medverkan i monteringen, t ex 
montera, hämta material utanför station etc. 
 
När listan av aktiviteter täckte in allt montören utför under en monteringscykel, måste 
de definieras. Utan definition skulle många osäkra observationer göras vilket i 
slutändan skulle leda till en sämre studie. Definitionerna fastställdes i samråd med 
företaget. För exakta definitioner se delkapitlet 4.2.2 Identifiera och definiera 
aktiviteter. 

3.1.3 Utformning frekvensmarkeringsformulär 

När det stod klart vilka de olika aktiviteterna vid montering var och hur de utfördes, 
kunde ett frekvensmarkeringsformulär utformas för att användas vid 
frekvensanalysen, se Bilaga 1. 
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3.1.4 Bestäm antal observationer 

Istället för att göra en lång och tidskrävande förstudie räknades teoretiska värden 
fram. Eftersom monteringscykeln var cirka 30 timmar och en bedömning att en 
markeringsfrekvens på fem minuter var lämplig, vilket gav 360 markeringar totalt. 
Eftersom det fanns totalt 19 identifierade aktiviteter erhölls en genomsnittlig 
procentuell fördelning om cirka fem procent vardera, vilket skulle ge en förväntad 
felavvikelse på cirka två procent med 95 procentig konfidensgrad. Detta ansågs 
accepterbart. 

3.1.5 Tidsintervall 

Det bestämdes att både konstant- och slumpintervallmetoden skulle användas för att 
jämföras i analysarbetet för att undersöka eventuella skillnader. I 
konstantintervallmetoden gjordes markeringar var femte minut och till 
slumpintervallmetoden skapades slumptider i kalkylprogrammet Microsoft Excel, 
motsvarande montörernas arbetstider. Nya slumptider togs fram för varje dag och 
genomsnittet för varje markering är cirka fem minuter. 
 

3.2 Frekvensstudiens utförande 
Då två olika metoder för frekvensstudier skulle prövas på samma gång bestämdes att 
den ena sköta konstantintervallmetoden och den andre slumpintervallmetoden. 
 
När en ny maskin skulle monteras informerades montörerna om att vi var tvungna att 
vara med redan vid förberedelserna för monteringen. Dessa förberedelser syftade till 
att ta fram stycklistor, överslagsritningar med mera i dator. 
 
Frekvensstudien genomfördes på så sätt att den som skötte konstantintervallstudien 
gjorde markeringar var femte minut och den andre som skötte slumpintervallstudien 
gjorde markeringar efter förutbestämt tidsschema som beskrivits tidigare i kapitlet 
3.1.5 Tidsintervall. 
 
Vid oklarheter om vad montören utförde vid en viss tidpunkt tillfrågades denne om 
vad som exakt utfördes. Montören var förberedd på detta förfarande och visste att 
svara kort och koncist utan förklaringar och utläggningar som kunde störa ordinarie 
arbete. Montören skulle så lite som möjligt störas av frekvensstudien. 
 
Den maskin som frekvensstudierna utfördes på skulle levereras till USA, vilket 
innebär att den levereras utan drivmotor. För att få med motormonteringen i studien så 
studerades denna montering på en annan maskin som monterades vid ett senare 
tillfälle. Detta för att komplettera den saknade motorn som ingår i standardmodellen.  
 
Start- och stopptider noterades för att kunna få fram tider för olika moment och en 
slutlig tid för hela monteringen. Problem som uppstod i monteringen noterades för att 
redovisas och eventuellt kunna ges förslag på förbättringar i montering eller 
produktion. 
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3.3 Sammanställning av resultat 
Allt markeringsmaterial från frekvensstudien lades in på dator i kalkylprogrammet 
Excel. Sammanställningen gjordes på så sätt att den visar helhet, uppdelning i mindre 
enheter och slutligen i detalj. Denna uppdelning gör att det blir överskådligt på ett 
relativt enkelt sätt.  
 
Mycket tid och resurser har lagts ner på utformning av resultatredovisning. På grund 
av uppdelningen i mindre delar, blev det ett tidskrävande arbete att föra in resultatet 
till datorn. Därför har ett Excel-program skapats för att underlätta detta moment. 
Procent och felavvikelse beräknas automatiskt. Även diagram bildas automatiskt. Det 
totala momentet skapas automatisk genom summering av de resultat som förs in i 
submomenten. Även där skapas procent, avvikelse och diagram automatiskt 
Allt material är sammanställt i tabeller på olika uppdelningsnivåer för att lätt få fram 
diagram och kalkyler på den nivå man önskar för att analysarbetet ska förenklas. 
Även monteringstiden lades in i Excel för att göra kalkyler för tillverkningskostnad på 
detaljnivå, delnivå och helhetsnivå. 
 

3.4 Analys av resultat 
Resultatet analyserades. De största aktiviteterna procentuellt sett lyfts fram och vad 
författarna anser ligger till grund för antalet observationer. Alltså vad som egentligen 
tar tid och ligger bakom aktiviteten. 
 
En jämförelse av de båda studierna utförs för att se om någon skillnad går att utläsa, 
och om så varför. 
 
Observerade problem och brister nämns och förslag på vissa förändringar 
diskuterades fram.

 



Resultat  

15 

4 Resultat 
Här presenteras resultaten som uppkommit under examensarbetets gång. Allt från 
förberedelser och arbetsgången till resultatet av frekvensstudien redovisas. Även 
problem i monteringen beskrivs. 
 

4.1 Montering av 45-serien 
Dessa observationer är sammanställda från förstudien och gestaltar vår uppfattning 
om hur monteringen av 45-serien går till. 
 
I monteringsavdelningen monteras 45-seriens kvarnar ihop vid tre likadana stationer. 
Varje station är bemannad av en montör som bygger sin egen kvarn. Stationerna 
ligger intill varandra så möjligheter till hjälp finns alltid nära till hands. 
 
Varje station har ett lyftbord för att kunna fixera en bekväm arbetshöjd för montören. 
Montören har sina egna verktyg invid sin arbetsplats men delar vissa specialverktyg 
och hjälpmedel tillsammans med de andra två montörerna. Lagerhyllor är ungefär 
jämnt fördelade mellan de tre arbetsstationerna. 
 
Granulatorkvarnen består enkelt beskrivet av tre huvuddelar, stativ, kvarnhus och 
inmatning. Stativet består av två sidodelar och en motorplatta. På motorplattan 
monteras motorn som där kan justeras i läge. På varje stativs sidodelar placeras två 
fötter justerbara i höjdled. 
 
Kvarnhuset sätts ihop av tre delar, vänster, höger och en mittdel. Dessa delar 
integreras ihop med stativet och placeras i princip ovanpå stativet. I huset monteras 
kuttern och i kuttern monteras rörliga knivar, rörliga i den meningen att de följer 
kutterns rotation. Slitplåtar placeras på husets vänstra och högra insidor och på husets 
framsida monteras en kvarndörr. Fasta knivar monteras i dörren och i husets mittdel. 
Rörliga och fasta knivar justeras mot varandra med ett spel. I kvarndörren monteras 
en gallerlåda och granulatlåda där granulatet ska sugas iväg genom ett rör. På kutterns 
axel, som går igenom husets vänstra och högra delar, monteras remhjulet. 
 
Inmatningen monteras ovanpå kvarnhuset och är öppningsbart via ett gångjärn och en 
motordriven hydraulkolv.  
 
Till detta kommer kapsling som är dels en säkerhet, dels miljöskäl (buller mm) och 
dels för att främmande partiklar inte ska komma in i maskinen eller granulat ut ur 
maskinen. På framsidan kapslas kvarnen med två dörrar och resterande kapsling 
skruvas fast.  
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4.2 Förslag på arbetsgång 
Målet med examensarbetet var att ta fram en metod för mätning och statuskontroll av 
nuläget, skräddarsydd åt monteringsavdelningen hos Rapid Granulator AB. Det 
speciella för monteringen och därmed en faktor för metoden är den långa 
monteringscykeln, att tider skall tas på delmoment, samtidigt som observationer av 
aktiviteter skall göras. Med de hjälpmedel som skapats i form av excel-ark, exempel 
på produktträd, definition av aktiviteter med mera se nedan, kommer denna metod 
ganska enkelt kunna appliceras på alla monteringsstationer hos Rapid Granulator. En 
frekvensstudie är den metod som passade bäst med viss modifikation. Nedan följer de 
steg som följts: 
 

1. Bestäm och avgränsa mätobjekt 
2. Identifiera och definiera aktiviteter 
3. Strukturera upp mätobjekt och dela in objektet i lämpliga delar. 
4. Bestäm antal observationer, med hjälp av formler mm. 
5. Utför frekvensstudien, mät tider, notera problem och brister. 
6. Sammanställ resultat 
7. Analysera resultat 
8. Ge förbättringsförslag (om möjligt) 

4.2.1 Bestäm och avgränsa mätobjekt 

Tillsammans med Rapid Granulator AB bestämdes att avgränsningen skulle vara 45-
seriens standardutförande, alltså utan kundanpassningar. 

4.2.2 Identifiera och definiera aktiviteter 

Identifierade aktiviteter är definierade nedan och följer inte helt och hållet de 
teoretiska föreskrifter som litteraturen förespråkar gällande aktiviteten montering 
(värdeadderande). Detta bestämdes i samråd med Rapid Granulator AB därför att det 
blir enklare att göra korrekta observationer. Definitionerna är följande: 

 

Monterar: Delar passas in i varandra. Delar skruvas fast 
med t ex skruvnyckel. Montering gäller under 
hela skruvdragarförloppet, likadant andra 
moment där montören utför något 
värdeadderande, då räknas hela förfarandet som 
montering. 

Hämtar material vid station: När montören går och hämtar material från 
lådor, hyllor mm, även vid användande av truck 
eller travers. Gäller tills annan aktivitet startar, 
till exempel montering. 

Förbereder inför montering: Tvätta, torka, blåsa ytor. Inoljning för lättare 
montering, rensa gängor från färg mm. 
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Hämtar 

verktyg/utrustning/hjälp: 

Hämtar utan att behöva leta. Verktyg finns på 
avsedd plats. Ledig truck finns. Hjälp finns i 
närheten. 

Avsynar/kontrollerar: Funktionskontroll, måttkontroll. Om 
felaktigheter åtgärdas markeras detta under 
justering. 

Dokumenterar/Administrerar: Checklistor ifylles.  Avrapportering mm 
utföres, via dator eller för hand. 

Tar del av information: Då montören tar del av information denne 
behöver för att kunna fortskrida monteringen. T 
ex läser pärmar, ritningar, listor, dator, får 
information muntligt eller via telefon. 

Städning: Sopning, kasta skräp, återställa verktyg mm. 
Flytta färdigt material eller undanställa delar 
som bearbetats men ska monteras senare. 

Justerar vid station: Borrning, slipning med mera som krävs för 
inpassning och funktion. När något måste 
demonteras, justeras och monteras igen räknas 
hela förfarandet som justering. 

Justerar utanför station: När justeringen kräver att montören måste 
förflytta sig till annan station eller del av 
företaget för att kunna justera. 

Letar material vid station: Delar som ingår i maskinen och skruvar, 
brickor, clips mm som inte finns på rätt plats 
eller är försvunna alternativt montören inte vet 
var delen finns. 

Letar material utanför station: Delar som av någon anledning inte finns vid 
station.  Då montören är tvungen att förflytta 
sig bort från stationen för att försöka få tag i 
material. 

Väntar på material: Om delar inte är färdigställda i produktion eller 
måleri men montören vet var de finns. 

 

Letar efter 

verktyg/utrustning/hjälp: 

 

Letar utrustning som inte finns på sin plats, t ex 
efter ledig truck, borrmaskin eller skruvdragare. 
Någon som kan hjälpa till mm. 

Väntar på 

verktyg/utrustning/hjälp: 

Aktuellt verktyg eller utrustning upptaget vilket 
skapar en väntetid. Tillfrågad kamrat måste 
slutföra något innan hjälp kan ges. 
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Söker information: Leta i pärmar, leta efter ritningar, kolla i 
stycklistor, söka i dator, fråga/ringa någon. 

Personlig tid: Toalettbesök, samtal med arbetskamrat, rökpaus 
mm. 

Hämtar material utanför station: Hämtar delar utanför station. Gäller tills annan 
aktivitet startar. 

Hjälper arbetskamrat: Då montören hjälper arbetskamrat att utföra ett 
jobb, som denne inte klarar själv, alternativt då 
kontorspersonal behöver hjälp med diverse 
problem 

Med ”utanför station” avses utanför 45-seriens normala stationsområde. 

I resultatet delas aktiviteterna upp i tre delar. Detta för att lättare få en överblick av 
resultatet. 

• Värdeadderande: Definition som ovan definierade aktiviteten monterar. 

• Semiproduktivt: Aktiviteter som i sig inte är värdeadderande men måste göras. 
Till dessa hör, hämtar material vid station, förbereder inför montering, hämtar 
verktyg/utrustning/hjälp, avsynar/kontrollerar, dokumenterar/administrerar, tar 
del av information och städning. 

• Förlust: Aktiviteter som inte ger något värde och inte heller är nödvändiga. 
Till dessa hör, justerar vid station, justerar utanför station, letar material vid 
station, letar material utanför station, väntar på material, letar efter 
verktyg/utrustning/hjälp, väntar på verktyg/utrustning/hjälp, söker 
information, personlig tid, hämtar material utanför station och hjälper 
arbetskamrat. 
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4.2.3 Strukturera upp mätobjekt 

En bild av hur kvarnen är uppbyggd och vilka moment som ingår skapades för att 
underlätta förståelsen för hur frekvensstudien skulle utföras, i vilka delprocesser tider 
skulle tas samt vilka delar som ingår i vad. Denna bild kan ses i Figur 4.1. 

Rapid 4590

Förberedelse kvarn Förmontering Kutter Kvarn

Montering 

kutter

Inställning av 

knivar i fixtur

Stativ

Transmission

Kvarnhus

SkyltarDomkraft

Dörr

KapslingKutterbroms

Kutter

Inmatning

Montering 

inmatning

Lås 

inmatning

Säkerhets-

brytare

Gångjärn 

Inmatning-

kvarnhus

 

 Figur 4.1. Schema på monteringsprocessen. 

4.2.4 Bestäm antal observationer 

Det bestämdes att 360 observationer skulle göras under studien vilket gav en 
felavvikelse på 2 procent, med de faktorer som angetts, se 3.1.4 Bestäm antal 
observationer 
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4.3 Resultat av frekvensstudier 

Ett frekvensmarkeringsformulär skapades och användes till båda frekvensstudierna. 
Se exempel på formuläret i Bilaga 1. 

För beskrivning hur slumptider togs fram se Bilaga 2 och exempel på en lista med 
slumptider se Bilaga 3. 

Resultat redovisas utifrån den schematiska bilden ovan, under kapitlet bilagor på 
grund av det stora antalet för att samla materialet på ett ställe, se kapitel 8 Bilagor 
(bilaga 4 – 25). 

I kostnader ligger endast direkta kostnader för avdelning 45-serien, alltså är ingen 
hänsyn tagen till ränta på produkter i arbete eller dylikt. 

Total monteringstid för granulatorn klockades till 1719 minuter (28h 39min). 
Kostnaden för att montera hela kvarnen uppgick då till 8681 kr (tid multiplicerat med 
timkostnad). Timkostnad uppgick till 303 kr per timme enligt Rapid Granulator AB. 

Utan väntetid på inmatning tog monteringen totalt 1350 minuter (22h 30min) och 
totala kostnaden hamnade på 6818 kr. 

4.3.1 Konstantintervallstudien 

Totalt antal observationer uppgår till 316 stycken. Maximal felavvikelse var 4,48 
procent i konstantintervallanalysen vilket ligger lite utanför ramen för de teoretiska 
värdena. Monteringen tog 1 timme och 21 minuter kortare tid än beräknat vilket kan 
vara en del av förklaringen på grund av färre observationer. 

Av totala monteringstiden visade sig att 21 procent var värdeadderande tid, 29 procent 
semiproduktiv tid och 50 procent förlust (avrundade procentsiffror). Med den 
timkostnad som uppgivits motsvarar detta ett ekonomiskt värde av 1813 kr för 
värdeadderande tid, 2500 kr för semiproduktiv tid och 4368 kr förluster. 
 

Storleken på förlustdelen orsakades, bland annat, av lång väntetid på detaljen 
inmatning. Denna långa väntetid anses vara exceptionell och är inte representativ för 
en normal montering. Detaljerade uppgifter finns i Bilaga 4. 
  
Värdeadderande tid utan väntetid kom att vara 26 procent, semiproduktiv tid 35 
procent och förlust 39 procent, och antalet markeringar var 257 stycken. Kostnaden 
för granulatorn utan väntetid uppgick till 1751 kr för värdeadderande tid, 2414 kr för 
semiproduktiv tid och 2653 kr för förluster. Se även Bilaga 24. 

4.3.2 Slumpintervallstudien 

Totalt antal observationer uppgår till antalet 332 markeringar. Maximal felavvikelse 
var 4,50 procent i slumpintervallanalysen.  
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Av total monteringstid uppgick värdeadderande tid till 23 procent, semiproduktiv tid 
till 27 procent och förlusttid till 50 procent. Detta motsvaras av en kostnad på 1961 kr 
för värdeadderande tid, 2353 kr för semiproduktiv tid och 4367 kr i förluster. 
 
Även denna studie omfattas av den väntetid som beskrivits ovan. Utan väntetiden 
gjordes 267 stycken markeringar. Värdeadderande tid uppgick till 28 procent, 
semiproduktiv tid till 34 procent och förlusttid till 38 procent. Kostnaden utan väntetid 
uppgår till 1915 kr för värdeadderande tid, 2298 kr för semiproduktiv tid och 2604 kr 
i förluster. 

4.3.3 Fördelning av aktiviteter 

Konstantintervallstudiens procentuella fördelning redovisas i fallande ordning i 
förhållande till dess storlek och slumpintervallstudiens procentuella fördelning inom 
parentes. 
 
Värdeadderande. 
Generellt kan man påpeka att den värdeadderande delen är hög, 21 % (23 %). Detta 
har dock sina orsaker, vilka kan hittas i definitionen av montering.   
 
Semiproduktivt. 

• Förbereder inför montering 9 % (6 %) 
• Hämtar material vid station 9 % (12 %) 
• Hämtar utrustning/verktyg/hjälp 5 % (4 %) 
• Städning 2 % (3 %) 

 
Förbereder inför montering. 
Består till största delen av rengöring av delar, skruvar o muttrar. Muttrar limmas i 
vissa moment för låsning av till exempel axelkåpor på kuttern.  
 
Hämtar material vid station. 
Ganska stor del av monteringscykeln ligger under denna aktivitet. Det faller ganska 
naturligt då delarna väger mycket och är otympliga så att antingen är de två som lyfter 
eller att en travers används. Denna tidsåtgång är svår att göra något åt, det är löst på 
ett tillfredställande sätt som fungerar med travers och lyftbord.  
 
Hämtar utrustning/verktyg/hjälp. 
Verktyg skall hämtas. Många olika slags verktyg används under en monteringscykel. 
Montörerna håller god ordning på verktygen, alla vet verktygens plats samt lägger 
dem där. Så det var inget problem. Om antalet olika skruvar och bultar kunde 
reduceras så att samma verktyg kan användas till flera moment, skulle både springet 
efter material, och verktyg reduceras en aning.  
 
Hämtar hjälp var nästan obefintlig, den kan nästan bortses ifrån, förutom i 
förmontering av kutter, där hjälp krävdes vid induktionsuppvärming av kullager och 
kåpor. 
 
Städning. 
Monteringen är förhållandevis ren, det är inte mycket som skräpar ner om det inte 
vore för allt vinkelslipande. Inte mycket skräp att slänga och på grund av att 
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montörerna har god koll på verktygen är städningen redan effektiv. Men skulle 
vinkelslipandet kunna minskas, så minskas med även tiden städning. 
 
Förluster. 
Förluster dominerar helt studien med 60 %. Mycket på grund av inmatningen vilken 
låg i delar då montören borde ha haft den. Montören fick vänta i cirka sju timmar på 
inmatningen och då jobbade måleriet samtidigt övertid. Men även om denna incident 
bortses ifrån är förlusterna betydande, runt 40 procent.  
 
 
Förlusterna består i huvudsak av:  

• Väntetider 19 % (21 %) 
• Justerar 15 % (14 %) 
• Personlig tid 6 % (7 %) 
• Hjälper arbetskamrat 3 % (1 %) 
• Hämtar material utanför station 3 % (2 %) 

 
Väntetider. 
Detta var en engångsföreteelse enligt montörerna, inmatningen var inte påbörjad att 
svetsas ihop när montören ville börja montera den. En sådan miss borde spåras så att 
risken att det händer igen elimineras. 
 
Justerar. 
Justeringar görs av montörerna i slutmonteringen i stor utsträckning. Av de cirka 28 
timmarna utgör justeringstid 15 % enligt studien, vilket blir lite över 4 timmar. 
Genom att höja kvaliteten kan alltså monteringscykeln reduceras betydande. Många 
av de delar som kräver justering återkommer konstant med samma fel. 
 
Personlig tid. 
Består mestadels av andra arbetskamrater som kommer och samtalar med montören 
och i samband med raster då rasterna tenderade till att bli lite längre än vad som 
angivits, mycket beroende på att montören ändå var tvungen att vänta på inmatningen.  
 
Hjälper arbetskamrat. 
De tre montörerna hjälps åt med vissa moment. Det visade sig dock inte vara i sådan 
mängd som förväntat. Utslaget 3 % är en kombination av att montören hjälper sina 
monteringskamrater och att produktutvecklarna kommer med frågor om problem som 
några kunder har, om eventuella förbättringar som borde göras etc. Även operatörer 
från t ex metallbearbetningen kommer och frågar om saker rörande 45serien.  
 
Hämtar material utanför station. 
Det mesta av materialet fanns vid stationen. Resultatet av material utanför station 
visar tre procent. De blev till bland annat då brickor till fötterna på maskinen glömts 
bort att måla, då var montören tvungen att måla dem, torka och hämta till sin 
avdelning. Sedan gick kugghjulet till domkraftsmotorn sönder, vilket fanns att hämta 
på lagret. För övrigt var materialet på plats vid stationen. 
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4.3.4 Jämförelse konstantintervall och slumpintervall 

Vid jämförelse av de olika intervallmetoderna kan ingen större skillnad utläsas 
gällande den totala helheten med avseende på värdeaddering, semiproduktivt och 
förlust, se bild 4.2. Inte heller jämförelse av aktiviteter ger några större skillnader än 
att det ligger inom felavvikelsen 5 procent vilket ansågs rimligt. Skillnaden ökar mer 
desto längre ner i produktträdet studerandet sker. 

 

Figur 4.2. Jämförelse av konstantintervallmetod och slumpintervallmetod. 

Granulator totalt     

     

Jämförelse av: Konstantintervallmetod Slumpintervallmetod 

Värdeadderande: 
Antal 

markeringar 
% 

Antal 
markeringar 

% 

Monterar 66 20,89 75 22,59 

Värdeadderande totalt 66 20,89 75 22,59 

          

Semiproduktivt:         

Hämtar material vid station 28 8,86 39 11,75 

Förbereder inför montering 30 9,49 21 6,33 

Hämtar utrustning/ verktyg 18 5,7 12 3,61 

Avsynar/Kontrollerar 4 1,27 7 2,11 

Dokumenterar/Administerar 2 0,63 2 0,60 

Tar del av information 3 0,95 1 0,30 

Städning 6 1,9 8 2,41 

Semiproduktivt totalt 91 28,8 90 27,11 

          

Förlust:         

Justerar vid station 48 15,19 48 14,46 

Justerar utanför station 2 0,63 1 0,30 

Letar material vid station 3 0,95 5 1,51 

Letar material utanför station 8 2,53 8 2,41 

Väntar på material 61 19,3 69 20,78 

Leta utrustning/verktyg 0 0 0 0,00 

Väntar på utrustning/verktyg 0 0 0 0,00 

Söker information 2 0,63 3 0,90 

Personlig tid 18 5,7 22 6,63 

Hämtar material utanför 
station 8 2,53 7 2,11 

Hjälper arbetskamrat 9 2,85 4 1,20 

Förlust totalt 159 50,32 167 50,30 

          

Totalt 316 100 332 100,00 
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En skillnad finns på antalet markeringar 316 för konstantintervall och 332 för 
slumpintervall. Detta finner sin förklaring i valet av konstantintervallmetoden valda 
tidpunkter vilka var jämna fem minuter såsom fem över, tio över, kvart över osv. 
Början på arbetsdagen är 06:42 och montörernas raster sträcker sig till 09:12 
och12:36, och på så sätt försvann en andel markeringar. En del av förklaringen ligger 
också i att med slumpmarkeringar tas klocktider fram för en hel dag men studien kan 
börja mitt i ett pass (eller sluta) och antalet markeringar kan variera under olika 
tidsperioder. 

4.4 Observerade problem 
Problemen nedan är inte bara observerade under frekvensstudien utan är även från 
förstudien av monteringen. 

4.4.1 Kvalitetsrelaterade problem 

 

Granulatlåda 
Problem uppstod när granulatlådan skulle 
monteras in i dörren, vilket borde ta cirka 5 
sekunder då monteringen endast består av att 
skjuta in lådan i dörren. Kanterna på 
granulatlådan var några millimeter för höga, 
vilket stoppar införandet och måste slipas bort. 
Ett stickprov gav resultatet 25 minuter 
slipning inklusive städning av hus och dörr. Se 
Bild 4.1. Problemet är av återkommande art 
enligt montören. 

Bild 4.1. Bakre kant på 

granulatlådan. 
 

 

Skyddskåpa transmission 
Tapparna från stativet skall underlätta 
montering och styra in kåpan i rätt läge. Istället 
för att underlätta blev det problem på grund av 
dem. Hålet i kåpan var mindre än tappen. 
Montören var då tvungen att fila upp hålet samt 
fila ner tappen. Se Bild 4.2. 
 
 
 
 

Bild 4.2. Styrtapp och hål i 

skyddskåpa. 
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Remhjulet/kil 
När remhjulet skulle monteras var det inte utan 
problem. Remhjulet vägrade infinna sig i rätt 
läge då kilen inte hade det utrymme den krävde. 
Problemet var troligtvis remhjulet. Montören 
filade på remhjulets kilspår. Se Bild 4.3. 
 
 

  
 

 

Bild 4.3. Remhjulets kilspår. 
 

Inmatning 
En plåt på inmatningen saknade hål på hela den övre långsidan. Montören var tvungen 
att göra annorlunda lösning med plåten innanför kortsidorna vilket inte är gängse 
metod och sedan borra hål själv. Dessutom krävdes hjälp av en montör. 
 
Ett återkommande problem med inmatningarna är att tappar sticker ut på baksidan 
vilka hindrar montering av gångjärnet. Dessa måste slipas med vinkelslip. Se Bild 4.4 
och Bild 4.5. 

 
Bild 4.4. Slipning av tapp. Bild 4.5. Tapp går emot 

gångjärn.   
Låset för inmatning 
För att kunna hissa upp inmatning med 
domkraft måste dörren vara öppen. Mellan 
låsdel inmatning och låsdel dörr skall det 
vara ett spel. Där fanns inget spel vilket 
gjorde det helt omöjligt att öppna dörren utan 
kofot. Montören tvingades demontera låset 
och gå genom hela fabriken till 
metallbearbetningen, där låset kunde bockas 
till några grader. De på metallavdelningen 
hade inte tid att bocka direkt, utan montören 
fick vänta 10-15 minuter. Se lås på Bild 4.6. Bild 4.6. Kontroll av spel. 
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Säkerhetsbrytare 
I säkerhetsbrytaren fattades det en skruv. 
Montören var tvungen att leta reda på en 
passande. Säkerhetsbrytarna köps in, och då 
borde alla komponenter ingå. Se Bild 4.7. De 
skruvar som fattas på bilden har montören 
själv skruvat ur för montering. 
 

 

 

Bild 4.7. Saknad skruv i 

säkerhetsbrytare. 

Kvarndörren 
Balken i dörren ligger skevt. Då den ligger skevt ligger inmatningen emot den i 
nedfälld position om inmatningen är av den breda sorten, vilken detta var. Åtgärd från 
montören var vinkelslipning, både på balk och på inmatning. Totalt tog slipning 
inklusive städning och målning av dörr där slipen tagit bort färg två timmar och tjugo 
minuter, se Bild 4.8 och Bild 4.11. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 4.8 Slipning på balk. Bild 4.9. Slipning på inmatning. 

 
 

Knivar 
Knivarna var några tiondels millimeter för 
breda. Toleranserna är så snäva att enda sättet 
att kunna montera dem var att slipa kanterna. 
Se Bild 4.10. 
 
 

 

 

 

Bild 4.10. Slipning av knivar. 
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Galler 
Gallret var skevt, montören var då tvungen att 
böja det rakt. Metoden var att böja lite och 
sedan prova, om inte godkänt böja lite igen 
samt prova. Montören gick ifrån station för att 
böja gallret då det fanns en plats med bättre 
förutsättningar att böja på. Detta medför då 
även tid för förflyttning. Inringningen på Bild 
4.11 visar att denna spalt blir för stor när 
gallret är skevt 

 
Bild 4.11. Spalt mellan galler och 

gallerlåda. 
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5 Slutsats och diskussion 

Från resultaten av förberedelser och genomförandet kan slutsatser dras. Detta kan vara 
till hjälp inför och under framtida studier i företaget. Diskussion om problemen som 
noterats förs och enkla förslag till förbättringar ges. 

5.1 Förberedelser och utförandet 
Markeringsintervall 
I frekvensstudien användes ett intervall på fem minuter i 
konstantintervallundersökningen och ett genomsnitt på cirka fem minuter i 
slumpintervallundersökningen. På hela studien höll sig felavvikelsen under fem 
procent vilket är rimligt. I de undre sektionerna kändes det som att det kunde bli något 
eller mycket snedvridet, vilket också felavvikelserna visar, eftersom korta aktiviteter 
fick få eller inte några markeringar alls. Om större noggranhet önskas i delmomenten 
krävs fler observationer. Studien kan i de fall säkrare data i delmoment önskas, 
användas som förstudie och antalet observationer kan användas för uträkningar av hur 
många som krävs för den önskade felavvikelsen. 
 
Definition av aktiviteter 
Genom att vara närvarande i monteringprocessen kunde definieringar av de aktiviteter 
som tagits fram skrivas ned. Under frekvensstudiens gång hände dock en del saker 
som inte kunnat förutsägas. Därför fick vissa definitioner ändras delvis och tillägg 
göras för att täcka in alla moment i monteringsförfarandet. Till exempel fick 
aktiviteterna leta, hämta och vänta på verktyg/utrustning tillägget hjälp, definitionen 
rengöring av delar ändrades till förberedelse inför montering och till definitionen 
städning infogades tillägget flytta färdigt material i definitionen. 
 

Frekvensstudien 
Det är vikigt att hela tiden vara uppmärksam under frekvensstudien annars kan man 
bli lurad, för montören är det självklart vilken del han håller på med men det spelade 
oss ett spratt. Till exempel, kapslingen, var tanken att dela upp denna i mindre enheter 
som vänstra, högra och bakre delarna för sig och dörrarna för sig. En stund av 
ouppmärksamhet gjorde det omöjligt att i efterhand rätta till misstaget när det väl 
upptäcktes. Misstaget bestod i att vad som troddes vara en dörr var helt enkelt ett 
bakstycke. 
 
Ett annat misstag som gjordes var felet att inte särskilja fasta knivar utan dessa 
hamnade delvis tillsammans med kvarnhuset och delvis tillsammans med dörren till 
kvarnhuset med resultatet att en analys inte kunde utföras av just dessa fasta knivar 
för sig. Som tur är brukar Rapid AB slå ihop kvarnhus och dörr till ett för tillsammans 
bildar de ett kvarnhus.  
 
Slutsatsen är att under en så här lång monteringsprocess är det vikigt att veta vad som 
skall monteras och att det är den del montören jobbar med. På grund av diverse 
problem som uppstår sker inte monteringen likadant utan montören jobbar med det 
han kan. Så här efteråt hjälpte de första fyra dagarnas observation mycket. Så god 
kännedom av kvarnen är i det närmaste ett måste. 
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5.2 Diskussion 
Tankar, reflektioner och förslag på fortsatt förbättringsarbete förs fram nedan. 

5.2.1 Kvalitetsbrist 

En avgränsning sker här genom att inte gå in på hur enskilda kvalitetsbrister skall 
lösas. De problem som observerats är troligtvis inte alla och de som uppmärksammats 
skiljer sig i hur ofta de återkommer men justeringar av denna tidsstorlek eller mer 
görs vid montering av varje granulator enligt vår uppfattning vilken grundar sig i vad 
montörerna berättar och deras erfarenheter och våra egna slutsatser. Många av delarna 
saknar den passformen den skall ha, toleranser eller tillverkningsmetod omöjliggör 
enkel montering. De måste först bli filade, borrade, slipade och andra 
kostnadskrävande justeringar bara för att kunna monteras. Vinkelslipen var tyvärr i 
särklass det mest använda verktyget som användes under de veckor vi deltog i 
monteringen av 45-serien. Kvalitetsbristkostnader upptar alltså en stor del av 
montörens tid i form av justeringar. 
 
Vi är därför överrens om att något borde göras. Med en cykeltid på ca 30 timmar, 
skulle en reducering med 4 timmar kunna göras bara genom att bitarna passar i 
varandra. 

5.2.2 Förslag på lösningar av produktionstekniska problem 

Kutterbromsen/Remskiva  
Ett id-nummer finns ingjutet i remskivan. Id-
numret är placerat på den sida som befinner 
sig in mot kvarnen i monterat skick. Detta gör 
det dels svårt att se men framför allt är texten 
placerad exakt i linje med kutterbromsen. 
Detta ID-nummer måste slipas bort med 
vinkelslip för att inte slita sönder bromsen. Se 
Bild 4.12. 
 

 
Bild 4.12. Kutterbroms och id-

nummer. 

Fästen Transmissionsskydd 
Fästena är för smala vilket resulterar i att 
skruva med ringspärrnyckel blir en omöjlighet. 
Det monteras idag med skiftnyckel vilket är 
onödigt tidskrävande. Skulle sidorna höjas 
med en halv centimeter skulle monteringen 
förenklas avsevärt. Fästena ser ut som de på 
Bild 4.13. 

 

 

 

Bild 4.13. Fästen till 

transmissionsskydd. 
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Huset vänster 
Det blir alltid en kant kvar efter 
maskinbearbetning av detaljen. Denna 
försvårar monteringen av dörr och elimineras 
genom vinkelslipning. Se Bild 4.14. 
 
 

 

 

 

 

Bild 4.14. Kant efter 

bearbetning. 

 

Slitplåt 
Slitplåten fästs med cirka 10 skruv. Dessa 
skruvar sticker dock ut några millimeter 
(förgängorna) och måste slipas bort med 
vinkelslip, likadant på bägge slitplåtarna. Efter 
slipning måste en grundlig rengöring göras i 
huset samt kuttern. Se Bild 4.15. 
 

 

 

 

Bild 4.15. Slitplåt och skruvar. 

 

 

Förmontering kutter  
Kuttern förmonteras på ett avskilt ställe, där saknas vissa verktyg, vilket medför att 
montören måste gå och hämta dessa vid 45-seriens avdelning. Samtidigt användes 
många av verktygen inte alls. 
 
En inventering av vilka verktyg som behövs borde göras, ta bort de onödiga och 
införskaffa de som saknas. Detta medför mindre spring, enklare att hitta just det 
verktyg som behövs, samt att om någon annan avdelning behöver ett sådant verktyg 
som blivit bortplockat slipper företaget införskaffa nya. De andra montörerna vid 45-
serien slipper också att leta efter just det verktyget om det är så att de skulle använda 
just det just då. 
 
När förmonteringen av kuttern är klar, läggs den på en pall tillsammans med knivar 
och låslinjaler i väntan på att monteras in i kvarnen. För att stadga kuttern på pallen 
används träklossar. Dessa finns dock inte i närheten utan montören måste gå och 
hämta klossar en bra bit bort. Detta åtgärdas enkelt genom att ställa en pall med 
träklossar vid förmontering av kutter. Dessa återanvänds och läggs tillbaka på pallen 
senare då kuttern är monterad i kvarnen. 
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Knivinställning 
Före knivinställning sker, rengörs knivarna noga manuellt. Detta tar en hel del tid som 
frekvensstudien visar. Montörerna önskar sig en maskin som utför momentet. 
 
På huvudet av knivarnas ställskruvar står 
text som kvalité och dimension. Detta slipas 
ner innan knivinställningen då stora krav 
ställs på precision. Varje kniv har två 
stycken ställskruvar och en kutter består av 
sex knivar, vilket ger tolv skruvar att slipa. 
Ett onödigt arbete som tar tid. Efter 
slipningen måste knivarna rengöras mycket 
noga för att undvika spån och smuts. Det 
man skulle kunna göra här är att se om det 
finns någon möjlighet att använda en annan 
skruv som inte anger dimensioner på 
skruvhuvudet. Se Bild 4.16.            Bild 4.16. Slipade skruvskallar. 
 

Knivarna ställs in med hjälp av ställskruv, en fixtur och bladmått. Detta är ett 
tidskrävande arbete. Detta borde åtgärdas och förenklas. Rapid Granulator AB jobbar 
på en lösning där tryckklockor används. 
 

Knivmontering 
Knivarna som rengjordes vid förmonteringen blir liggande tills montering. Dessa 
måste sedan rengöras igen innan montering in i kvarn då damm lägger sig på 
knivarna. Vi föreslår att antingen rengörs knivarna enbart innan montering eller att 
skyddsplast läggs över knivarna och låslinjalerna så att de inte behöver rengöras igen. 
 

Kapsling 
Kåporna kommer till montören med färdigborrade hål för fästen av gummilist. Hålen 
borrades upp av montören för att popnitarna som var för stora skulle passa. En av 
produktionsteknikerna påpekade att troligtvis användes felaktig dimension på 
popniten. Det var också fallet, onödigt arbete på grund av felaktig popnit. En rutin 
borde införas så att om någon skruv eller dylikt inte passar, kollar montören upp i 
ritningen att det är rätt skruv. Ifall skruven är felaktig meddelas detta till alla i 
gruppen. 
 

Skyddskåpa över motor 
Dämpningsmaterialet är svårt att montera smidigt då kåpan är bockad. Montörerna går 
bort till en såg och delar stoppningen i två delar vilket underlättar monteringen 
mycket. Att materialet levereras i sådan form montörerna vill ha är önskvärt. 
 
Drivmotor 
Siemensmotorn kommer till Rapid med fötterna felmonterade. De måste då 
demonteras och monteras om, vilket tog 5-10 min. Här borde man undersöka med 
Siemens om eventuellt reducera detta onödiga moment genom att Siemens monterar 
bockarna rätt på en gång. 
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Isolering 
Isoleringen var av fel modell, antingen en felbeställning eller felleverans. Montören 
var tvungen att mäta ut och skära till passande bitar till kvarnen. 
 

5.2.3 Förslag på förändringar i arbetssätt 

Monteringshallen lider av utrymmesproblem. Material som skall monteras stockar sig 
med färdiga kvarnar som ännu inte har förflyttats till elektrikerhallen. Mycket 
material ligger på hyllor länge så att nytt material får ställas på golv där det är i vägen. 
Monteringstiden för 45-seriens modell tar cirka 30 timmar, vilket låser upp ytor och 
material. Här finns potential till förbättring är vår åsikt. 
 
Vi har därför funderingar på att ändra monteringsmetoden från att en ensam montör 
monterar ihop hela granulatorn, till att de ska vara två montörer per granulator. 
Genom att arbeta i lag om två personer bör genomloppstiden minska vilket lösgör 
stora summor för företaget genom minskad kapitalbindning i granulatorer i 
monteringsavdelningen. 
 
En studie av andra avdelningar har inte gjorts men troligtvis kan kapitalbindning 
minskas även där. Kapitalbindning kostar ju pengar i form av förlorad ränteinkomst 
men framför allt kan dessa lösgjorda pengar satsas på sådant som prioriterats bort på 
grund av budgetskäl, i form av nysatsningar i aktiviteter för t ex förbättrad kvalité 
eller något annat företaget bedömer viktigt. 
 
För det andra skulle materialstockningar minska med ett bättre flöde till följd. Med 
färre monteringsplatser kommer mer yta bli tillgänglig, samtidigt som material 
kommer monteras snabbare vilket minskar tiden material blir liggande. Detta kommer 
troligtvis att skapa mer flyt i produktionen, moment som att montörerna flyttar runt på 
material skall kunnas undvikas med hjälp av de nyvunna ytorna. Eventuellt behövs 
inte heller alla hyllor som då kan monteras ned och skapar yta samtidigt som framtida 
hyllinköp kanske inte behövs på grund av detta.  
Målarna har färre stationer att hålla koll på, så att de kan planera upp ordning av 
målning lättare, detta medför färre väntetider för montörerna vilket ger effektiv 
montering. 
 
Med lite otur idag kan tre kvarnar enbart från 45-serien bli klara ungefär samtidigt 
Detta medför att elektrikerna som är nästa steg i produktionsprocessen kan få klumpar 
av arbete istället för att få kvarnarna i jämn takt. De klarar inte att ta hand om så 
många på en gång och för montörernas del innebär detta en väntan på att kvarnen 
skall fraktas ut från deras station. Vi uppmärksammade att en montör fick vänta över 
en hel dag på att de kunde hämta hans maskin, då kan ju inte han heller börja med en 
ny. Denna risk skulle kunna minskas genom denna förändring, både genom ett 
jämnare flöde och att det finns ytor som kan nyttjas för detta ändamål. Helst skall de 
naturligtvis gå in direkt. 
 
Det är svårt att se nackdelar med systemet att jobba i lag om två montörer. Då 
montörerna ändå behöver hjälp ibland så finns hjälpen nära till hands. Positiva 
effekter som ansvar för varandra, hjälpas åt och känna sig mer som ett team är 
troligtvis också positiva synergier som är svåra att mäta men märks på lång sikt. 
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Generationsbyten underlättas troligen vid lagarbete vilket kan vara en fördel med 
tanke på Rapid Granulator AB: s relativt höga medelålder. 
 
Problem med förändringen kommer säkert att finnas, då inte hela 
tillverkningsprocessen studerats utan endast en liten del, därför är det svårt att säga 
hur svårt eller lätt det skulle vara att förändra monteringen till teamarbete. Klart är att 
alla troligtvis kommer att märka av förändringen på ett eller annat sätt fast det är en 
till synes relativt liten förändring.  
 
Kvalitetsproblemen som montörerna nu själva justerar kan vara ett sådant problem, 
om inte den andra montören kan montera samtidigt som justeringen pågår förloras tid. 
Sedan kan man fundera över hur mycket tiden reduceras i och med förändringen men 
vi tror att den går att minska rejält, kanske till och med halveras. En hel del moment 
går att utföra samtidigt, och förmontering av kutter ger sig självt. Andra moment som 
en del av kapslingen kan med lätthet utföras samtidigt som något annat sker eftersom 
det inte har något samband. Hur uppdelningen av arbetsmoment skall göras är ett 
senare projekt men detta är helt klart en spännande förändring som vi tror kan leda till 
stora positiva resultat genom att bundet kapital löses upp och kan användas till 
nysatsningar. 
 

5.3 Slutord 
Med hjälp av framtagna verktygen kommer frekvensstudier i framtiden att kunna 
skötas effektivt och smidigt. Excel-arken sparar mycket tid vid datainsamling och 
redovisas på ett bra och enkelt sätt med en helhetsbild. Frekvensstudien som utförts 
kan användas som förstudie för beräkningar av antal observationer och önskad 
säkerhet vilket resulterar i säkerställda resultat i de enskilda moment där så önskas. 
Verktygen kan appliceras på alla monteringsserier med få eller inga modifikationer. 
Ju mer erfarenhet av undersökningar desto smidigare går det, och förhoppningsvis 
kommer det att ge resultat i monteringen, som i slutändan påverkar resultatet i positiv 
riktning.
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Bilaga 1 Frekvensmarkeringsformulär 

 

 

 

    

Aktivitet Markeringar Hjälp 

av 

kamrat 

Anmärkningar 

Monterar    

Justerar vid station    

Justerar utanför station    

Letar material vid station    

Letar material utanför station    

Hämtar material vid station    

Hämtar material utanför 
station 

   

Väntar på material    

Letar utrustning/verktyg/hjälp    

Hämta utrustning/verktyg/ 
hjälp 

   

Väntar på utrustning/verktyg/ 
hjälp 

   

Rengöring av delar/ 
förberedelse av montering 

   

Söker information    

Tar del av information    

Avsynar/kontrollerar    

Dokumentation/administration    

Personlig tid    

Hjälper arbetskamrat    

Städning/flyttning av 
färdigt material 

   

    

Start- och stopptider    
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Bilaga 2 Framtagande av slumpvisa klockslag 

 

Framtagande av slumpvalda klockslag 

 
Vid framtagandet av slumpvisa klockslag användes kalkylprogrammet Microsoft 
Excel. I ett tomt kalkylblad användes i valfri cell formeln: 
 
 SLUMP()*(b-a)+b 
 
Bokstaven a representerar lägsta önskade värde och bokstaven b det högsta önskade 
värdet. Resultatet som erhålls varierar mellan a och b. 
 
I Excel motsvaras klockslagen av decimaltal. Tidpunkterna 00:00:00 och 23:59:59 
motsvaras av decimaltalen 0 och 0,99999999. T.ex. motsvaras klockslaget 08:30 av 
decimaltalet 0,35416667. I slumpformeln måste decimaltal användas för att erhålla 
önskat resultat. Talen ändras sedan till klockslag i cellen/cellerna. Nedan beskrivs 
tillvägagångssättet: 
 

Slumptider ska framställas mellan 08:30 och 09:45. Infoga 
första tiden i valfri cell och den andra tiden i cellen under. 
Markera båda cellerna. Klicka på Format, Celler. Välj 
Tal, Allmänt. Klicka på Ok. De tal som nu skapats ska 
användas i slumpformeln som övre och undre gräns. 
 
Skriv in slumpformeln i önskad cell med de framtagna 
decimaltalen. Klicka på Enter. Markera cellen och dra i 
nedre högra hörnet neråt i kolumnen för att få önskat antal 
slumptider. För att ändra dessa värden till klockslag klicka 
på Format, Celler. Välj Tal, Tid och önskad Typ (här 
formen 13:30). Klicka på Ok. 
 
Om nya slumptider inom samma gränser vill tas fram 
klickar man på fx framför formeln ovanför cellerna. 
Klicka på Ok. 

 
Vid försök att sortera tiderna man fått fram i ordningsföljd märker man att detta 
enbart ändrar tiderna. För att sortera tiderna görs förslagsvis på följande sätt: 
 

Markera cellerna. Välj Kopiera i verktygslisten. Öppna ny 
bok. Markera önskad cell. Klicka på pilen bredvid Klistra 
in i verktygslisten. Välj Värden. För att ändra till 
klockslag igen gör som ovan beskrivits. Det går nu att 
sortera tiderna. 
 

Har man kommit så här långt ska en färdig och sorterad lista med slumptal nu finnas 
färdig för att användas till sitt ändamål. 
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Bilaga 3 Exempel på slumptider 

 
 
 
 

 Måndag-Torsdag   

      

 06:42-09:00 09:12-12:00 12:36-16:00 

 06:52  09:14  12:40 

 06:58  09:27  12:41 

 07:08  09:29  12:42 

 07:09  09:30  12:43 

 07:18  09:40  12:44 

 07:24  09:43  12:45 

 07:26  09:44  12:49 

 07:33  09:46  12:51 

 07:37  09:48  12:53 

 07:38  09:53  12:56 

 07:39  09:58  12:57 

 07:40  10:03  12:59 

 07:41  10:05  13:00 

 07:42  10:06  13:02 

 07:44  10:07  13:04 

 07:51  10:08  13:27 

 08:02  10:12  13:38 

 08:04  10:15  13:40 

 08:08  10:20  13:43 

 08:29  10:23  14:03 

 08:31  10:27  14:15 

 08:34  10:34  14:18 

 08:36  10:36  14:19 

 08:39  10:42  14:29 

 08:44  10:52  14:40 

 08:47  10:58  14:52 

 08:48  11:02  14:53 

   11:09  14:54 

   11:12  15:02 

   11:15  15:06 

   11:22  15:07 

   11:32  15:08 

   11:42  15:24 

     15:25 

     15:26 

     15:33 

     15:40 

     15:49 

     15:50 

     15:59 
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Bilaga 4 Resultat Rapid 4590 totalt med konstantintervall 

 

Rapid 4590 totalt med konstantintervall 
     

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z Kostnad (kr) 

     

Värdeadderande:     

Monterar 66 20,89 4,48 1813 

Värdeadderande totalt 66 20,89 4,48 1813 

      

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station 28 8,86 3,13 769 

Förbereder inför montering 30 9,49 3,23 824 

Hämtar utrustning/ verktyg 18 5,70 2,56 494 

Avsynar/Kontrollerar 4 1,27 1,23 110 

Dokumenterar/Administerar 2 0,63 0,87 55 

Tar del av information 3 0,95 1,07 82 

Städning 6 1,90 1,50 165 

Semiproduktivt totalt 91 28,80 4,99 2500 

      

Förlust:     

Justerar vid station 48 15,19 3,96 1319 

Justerar utanför station 2 0,63 0,87 55 

Letar material vid station 3 0,95 1,07 82 

Letar material utanför station 8 2,53 1,73 220 

Väntar på material 61 19,30 4,35 1676 

Leta utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Väntar på utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Söker information 2 0,63 0,87 55 

Personlig tid 18 5,70 2,56 494 

Hämtar material utanför 
station 8 2,53 1,73 220 

Hjälper arbetskamrat 9 2,85 1,83 247 

Förlust totalt 159 50,32 5,51 4368 

      

Totalt 316 100,00 0,00 8681 

     

     

  Total tid   

  1719   

     

  Tillverkningskostnad/h  

  303   

f r e kvensst udie

21%

29%

50%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:
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Bilaga 5 Resultat förberedelse kvarn med konstantintervall 

 
 

Förberedelse Kvarn     

     

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z Kostnad (kr) 

     

Värdeadderande:     

Monterar   0,00 0,00 0 

Värdeadderande totalt 0 0,00 0,00 0 

      

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station 1 50,00 69,30 28 

Förbereder inför montering   0,00 0,00 0 

Hämtar utrustning/ verktyg   0,00 0,00 0 

Avsynar/Kontrollerar   0,00 0,00 0 

Dokumenterar/Administerar 1 50,00 69,30 28 

Tar del av information   0,00 0,00 0 

Städning   0,00 0,00 0 

Semiproduktivt totalt 2 100,00 0,00 56 

      

Förlust:     

Justerar vid station   0,00 0,00 0 

Justerar utanför station   0,00 0,00 0 

Letar material vid station   0,00 0,00 0 

Letar material utanför station   0,00 0,00 0 

Väntar på material   0,00 0,00 0 

Leta utrustning/verktyg   0,00 0,00 0 

Väntar på utrustning/verktyg   0,00 0,00 0 

Söker information   0,00 0,00 0 

Personlig tid   0,00 0,00 0 

Hämtar material utanför 
station   0,00 0,00 0 

Hjälper arbetskamrat   0,00 0,00 0 

Förlust totalt 0 0,00 0,00 0 

      

Totalt 2 100 0,00 56 

     

     

  Total tid   

  11   

     

  Tillverkningskostnad/h  

  303   

f r e kvensst udie

0%

100%

0%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:
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Bilaga 6 Resultat förmontering kutter totalt med konstantintervall 

 

Kutter totalt     

     

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z Kostnad (kr) 

     

Värdeadderande:     

Monterar 5 16,13 12,95 127 

Värdeadderande totalt 5 16,13 12,95 127 

      

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station 4 12,90 11,80 102 

Förbereder inför montering 8 25,81 15,40 203 

Hämtar utrustning/ verktyg 3 9,68 10,41 76 

Avsynar/Kontrollerar 0 0,00 0,00 0 

Dokumenterar/Administerar 1 3,23 6,22 25 

Tar del av information 2 6,45 8,65 51 

Städning 1 3,23 6,22 25 

Semiproduktivt totalt 19 61,29 17,15 483 

      

Förlust:     

Justerar vid station 5 16,13 12,95 127 

Justerar utanför station 0 0,00 0,00 0 

Letar material vid station 0 0,00 0,00 0 

Letar material utanför station 0 0,00 0,00 0 

Väntar på material 0 0,00 0,00 0 

Leta utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Väntar på utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Söker information 0 0,00 0,00 0 

Personlig tid 2 6,45 8,65 51 

Hämtar material utanför 
station 0 0,00 0,00 0 

Hjälper arbetskamrat 0 0,00 0,00 0 

Förlust totalt 7 22,58 14,72 178 

      

Totalt 31 100,00 0,00 788 

     

     

  Total tid   

  156   

     

  Tillverkningskostnad/h  

  303   

frekvensstudie

16%

61%

23%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:
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Bilaga 7 Resultat montering kutterkropp med konstantintervall 

 

frekvensstudie

14%

72%

14%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:

 

Kutterkropp    

    

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z 

    

Värdeadderande:    

Monterar 3 13,64 14,34 

Värdeadderande totalt 3 13,64 14,34 

     

Semiproduktivt:    

Hämtar material vid station 3 13,64 14,34 

Förbereder inför montering 6 27,27 18,61 

Hämtar utrustning/ verktyg 3 13,64 14,34 

Avsynar/Kontrollerar   0,00 0,00 

Dokumenterar/Administerar 1 4,55 8,70 

Tar del av information 2 9,09 12,01 

Städning 1 4,55 8,70 

Semiproduktivt totalt 16 72,73 18,61 

     

Förlust:    

Justerar vid station 1 4,55 8,70 

Justerar utanför station   0,00 0,00 

Letar material vid station   0,00 0,00 

Letar material utanför station   0,00 0,00 

Väntar på material   0,00 0,00 

Leta utrustning/verktyg   0,00 0,00 

Väntar på utrustning/verktyg   0,00 0,00 

Söker information   0,00 0,00 

Personlig tid 2 9,09 12,01 

Hämtar material utanför station   0,00 0,00 

Hjälper arbetskamrat   0,00 0,00 

Förlust totalt 3 13,64 14,34 

     

Totalt 22 100,00 0,00 
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Bilaga 8 Resultat inställning av knivar i fixtur med konstantintervall 

 

Knivar samt låslinjal    

    

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z 

    

Värdeadderande:    

Monterar 2 22,22 27,16 

Värdeadderande totalt 2 22,22 27,16 

     

Semiproduktivt:    

Hämtar material vid station 1 11,11 20,53 

Förbereder inför montering 2 22,22 27,16 

Hämtar utrustning/ verktyg   0,00 0,00 

Avsynar/Kontrollerar   0,00 0,00 

Dokumenterar/Administerar   0,00 0,00 

Tar del av information   0,00 0,00 

Städning   0,00 0,00 

Semiproduktivt totalt 3 33,33 30,80 

     

Förlust:    

Justerar vid station 4 44,44 32,46 

Justerar utanför station   0,00 0,00 

Letar material vid station   0,00 0,00 

Letar material utanför station   0,00 0,00 

Väntar på material   0,00 0,00 

Leta utrustning/verktyg   0,00 0,00 

Väntar på utrustning/verktyg   0,00 0,00 

Söker information   0,00 0,00 

Personlig tid   0,00 0,00 

Hämtar material utanför station   0,00 0,00 

Hjälper arbetskamrat   0,00 0,00 

Förlust totalt 4 44,44 32,46 

     

Totalt 9 100,00 0,00 

frekvensstudie

22%

33%

45%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:
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Bilaga 9 Resultat kvarn totalt med konstantintervall 

 

Kvarn totalt     

     

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z Kostnad (kr) 

     

Värdeadderande:     

Monterar 56 28,00 6,22 1514 

Värdeadderande totalt 56 28,00 6,22 1514 

      

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station 22 11,00 4,34 595 

Förbereder inför montering 18 9,00 3,97 487 

Hämtar utrustning/ verktyg 15 7,50 3,65 406 

Avsynar/Kontrollerar 3 1,50 1,68 81 

Dokumenterar/Administerar 0 0,00 0,00 0 

Tar del av information 1 0,50 0,98 27 

Städning 4 2,00 1,94 108 

Semiproduktivt totalt 63 31,50 6,44 1704 

      

Förlust:     

Justerar vid station 41 20,50 5,60 1109 

Justerar utanför station 2 1,00 1,38 54 

Letar material vid station 2 1,00 1,38 54 

Letar material utanför station 3 1,50 1,68 81 

Väntar på material 2 1,00 1,38 54 

Leta utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Väntar på utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Söker information 1 0,50 0,98 27 

Personlig tid 14 7,00 3,54 379 

Hämtar material utanför 
station 8 4,00 2,72 216 

Hjälper arbetskamrat 8 4,00 2,72 216 

Förlust totalt 81 40,50 6,80 2190 

      

Totalt 200 100,00 0,00 5409 

     

     

  Total tid   

  1071   

     

  Tillverkningskostnad/h  

  303   

f r e kvensst udie

28%

32%

40%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:
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Bilaga 10 Resultat stativ totalt med konstantintervall 

 

Stativ totalt     

     

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z Kostnad (kr) 

     

Värdeadderande:     

Monterar 3 18,75 19,13 73 

Värdeadderande totalt 3 18,75 19,13 73 

      

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station 4 25,00 21,22 97 

Förbereder inför montering 0 0,00 0,00 0 

Hämtar utrustning/ verktyg 1 6,25 11,86 24 

Avsynar/Kontrollerar 0 0,00 0,00 0 

Dokumenterar/Administerar 0 0,00 0,00 0 

Tar del av information 0 0,00 0,00 0 

Städning 1 6,25 11,86 24 

Semiproduktivt totalt 6 37,50 23,72 146 

      

Förlust:     

Justerar vid station 2 12,50 16,21 49 

Justerar utanför station 0 0,00 0,00 0 

Letar material vid station 0 0,00 0,00 0 

Letar material utanför station 0 0,00 0,00 0 

Väntar på material 0 0,00 0,00 0 

Leta utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Väntar på utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Söker information 0 0,00 0,00 0 

Personlig tid 2 12,50 16,21 49 

Hämtar material utanför 
station 3 18,75 19,13 73 

Hjälper arbetskamrat 0 0,00 0,00 0 

Förlust totalt 7 43,75 24,31 170 

      

Totalt 16 100,00 0,00 389 

     

     

  Total tid   

  77   

     

  Tillverkningskostnad/h  

  303   

f r e kvensst udie

19%

38%

43%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:
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Bilaga 11 Resultat kvarnhus totalt med konstantintervall 
 

 

Kvarnhus, vänster+höger+mitt+2st slitplåt    

     

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z Kostnad (kr) 

     

Värdeadderande:     

Monterar 7 36,84 21,69 221 

Värdeadderande totalt 7 36,84 21,69 221 

      

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station 3 15,79 16,40 95 

Förbereder inför montering 5 26,32 19,80 158 

Hämtar utrustning/ verktyg   0,00 0,00 0 

Avsynar/Kontrollerar   0,00 0,00 0 

Dokumenterar/Administerar   0,00 0,00 0 

Tar del av information   0,00 0,00 0 

Städning   0,00 0,00 0 

Semiproduktivt totalt 8 42,11 22,20 253 

      

Förlust:     

Justerar vid station 3 15,79 16,40 95 

Justerar utanför station   0,00 0,00 0 

Letar material vid station   0,00 0,00 0 

Letar material utanför station   0,00 0,00 0 

Väntar på material   0,00 0,00 0 

Leta utrustning/verktyg   0,00 0,00 0 

Väntar på utrustning/verktyg   0,00 0,00 0 

Söker information   0,00 0,00 0 

Personlig tid 1 5,26 10,04 32 

Hämtar material utanför 
station   0,00 0,00 0 

Hjälper arbetskamrat   0,00 0,00 0 

Förlust totalt 4 21,05 18,33 127 

      

Totalt 19 100,00 0,00 601 

     

     

  Total tid   

  119   

     

  Tillverkningskostnad/h  

  303   

f r e kvensst udie

37%

42%

21%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:



Bilagor 

49 

Bilaga 12 Resultat kutter totalt med konstantintervall 
 

 

Kutter totalt     
     

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z Kostnad (kr) 

     

Värdeadderande:     

Monterar 4 25,00 21,22 97 

Värdeadderande totalt 4 25,00 21,22 97 

      

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station 1 6,25 11,86 24 

Förbereder inför montering 4 25,00 21,22 97 

Hämtar utrustning/ verktyg 0 0,00 0,00 0 

Avsynar/Kontrollerar 1 6,25 11,86 24 

Dokumenterar/Administerar 0 0,00 0,00 0 

Tar del av information 0 0,00 0,00 0 

Städning 0 0,00 0,00 0 

Semiproduktivt totalt 6 37,50 23,72 146 

      

Förlust:     

Justerar vid station 1 6,25 11,86 24 

Justerar utanför station 0 0,00 0,00 0 

Letar material vid station 0 0,00 0,00 0 

Letar material utanför station 0 0,00 0,00 0 

Väntar på material 0 0,00 0,00 0 

Leta utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Väntar på utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Söker information 0 0,00 0,00 0 

Personlig tid 3 18,75 19,13 73 

Hämtar material utanför 
station 1 6,25 11,86 24 

Hjälper arbetskamrat 1 6,25 11,86 24 

Förlust totalt 6 37,50 23,72 146 

      

Totalt 16 100,00 0,00 389 

     
     

  Total tid   

  77   
     

  Tillverkningskostnad/h  

  303   

frekvensstudie

25%

37%

38%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:



Bilagor 
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Bilaga 13 Resultat dörr totalt med konstantintervall 
 

 

Dörr totalt     

     

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z Kostnad (kr) 

     

Värdeadderande:     

Monterar 11 25,58 13,04 319 

Värdeadderande totalt 11 25,58 13,04 319 

      

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station 4 9,30 8,68 116 

Förbereder inför montering 6 13,95 10,36 174 

Hämtar utrustning/ verktyg 3 6,98 7,61 87 

Avsynar/Kontrollerar 1 2,33 4,50 29 

Dokumenterar/Administerar 0 0,00 0,00 0 

Tar del av information 0 0,00 0,00 0 

Städning 1 2,33 4,50 29 

Semiproduktivt totalt 15 34,88 14,25 435 

      

Förlust:     

Justerar vid station 9 20,93 12,16 261 

Justerar utanför station 0 0,00 0,00 0 

Letar material vid station 0 0,00 0,00 0 

Letar material utanför station 0 0,00 0,00 0 

Väntar på material 2 4,65 6,29 58 

Leta utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Väntar på utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Söker information 0 0,00 0,00 0 

Personlig tid 2 4,65 6,29 58 

Hämtar material utanför 
station 0 0,00 0,00 0 

Hjälper arbetskamrat 4 9,30 8,68 116 

Förlust totalt 17 39,53 14,61 493 

      

Totalt 43 100,00 0,00 1247 

     

     

  Total tid   

  247   

     

  Tillverkningskostnad/h  

  303   

f r e kvensst udie

26%

35%

39%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:
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Bilaga 14 Resultat kutterbroms med konstantintervall 
 

 

Kutterbroms     
     

Aktivitet 
Summa 

observationer % 
Avvikelse 

Z Kostnad (kr) 

     

Värdeadderande:     

Monterar 1 14,29 25,92 25 

Värdeadderande totalt 1 14,29 25,92 25 

      

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station   0,00 0,00 0 

Förbereder inför montering   0,00 0,00 0 

Hämtar utrustning/ verktyg   0,00 0,00 0 

Avsynar/Kontrollerar 1 14,29 25,92 25 

Dokumenterar/Administerar   0,00 0,00 0 

Tar del av information   0,00 0,00 0 

Städning   0,00 0,00 0 

Semiproduktivt totalt 1 14,29 25,92 25 

      

Förlust:     

Justerar vid station 5 71,43 33,47 123 

Justerar utanför station   0,00 0,00 0 

Letar material vid station   0,00 0,00 0 

Letar material utanför station   0,00 0,00 0 

Väntar på material   0,00 0,00 0 

Leta utrustning/verktyg   0,00 0,00 0 

Väntar på utrustning/verktyg   0,00 0,00 0 

Söker information   0,00 0,00 0 

Personlig tid   0,00 0,00 0 

Hämtar material utanför 
station   0,00 0,00 0 

Hjälper arbetskamrat   0,00 0,00 0 

Förlust totalt 5 71,43 33,47 123 

      

Totalt 7 100,00 0,00 172 

     
     

  Total tid   

  34   
     

  Tillverkningskostnad/h  

  303   

f r e kvensst udie

14%

14%

72%
Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:
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Bilaga 15 Resultat domkraft mm med konstantintervall 
 

 

Domkraft med motor, kabelstege och bottenplåt    

     

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z Kostnad (kr) 

     

Värdeadderande:     

Monterar 4 23,53 20,16 113 

Värdeadderande totalt 4 23,53 20,16 113 

      

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station   0,00 0,00 0 

Förbereder inför montering   0,00 0,00 0 

Hämtar utrustning/ verktyg 1 5,88 11,19 28 

Avsynar/Kontrollerar   0,00 0,00 0 

Dokumenterar/Administerar   0,00 0,00 0 

Tar del av information   0,00 0,00 0 

Städning   0,00 0,00 0 

Semiproduktivt totalt 1 5,88 11,19 28 

      

Förlust:     

Justerar vid station 7 41,18 23,40 198 

Justerar utanför station   0,00 0,00 0 

Letar material vid station   0,00 0,00 0 

Letar material utanför station 1 5,88 11,19 28 

Väntar på material   0,00 0,00 0 

Leta utrustning/verktyg   0,00 0,00 0 

Väntar på utrustning/verktyg   0,00 0,00 0 

Söker information   0,00 0,00 0 

Personlig tid   0,00 0,00 0 

Hämtar material utanför 
station 2 11,76 15,32 56 

Hjälper arbetskamrat 2 11,76 15,32 56 

Förlust totalt 12 70,59 21,66 339 

      

Totalt 17 100,00 0,00 480 

     

     

  Total tid   

  95   

     

  Tillverkningskostnad/h  

  303   

f r e kvensst udie

24%

6%

70%
Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:
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Bilaga 16 Resultat transmission totalt med konstantintervall 
 

 

Transmission totalt     

     

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z Kostnad (kr) 

     

Värdeadderande:     

Monterar 4 22,22 19,21 90 

Värdeadderande totalt 4 22,22 19,21 90 

      

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station 3 16,67 17,22 67 

Förbereder inför montering 0 0,00 0,00 0 

Hämtar utrustning/ verktyg 6 33,33 21,78 135 

Avsynar/Kontrollerar 0 0,00 0,00 0 

Dokumenterar/Administerar 0 0,00 0,00 0 

Tar del av information 0 0,00 0,00 0 

Städning 0 0,00 0,00 0 

Semiproduktivt totalt 9 50,00 23,10 202 

      

Förlust:     

Justerar vid station 2 11,11 14,52 45 

Justerar utanför station 1 5,56 10,58 22 

Letar material vid station 0 0,00 0,00 0 

Letar material utanför station 1 5,56 10,58 22 

Väntar på material 0 0,00 0,00 0 

Leta utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Väntar på utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Söker information 0 0,00 0,00 0 

Personlig tid 0 0,00 0,00 0 

Hämtar material utanför 
station 0 0,00 0,00 0 

Hjälper arbetskamrat 1 5,56 10,58 22 

Förlust totalt 5 27,78 20,69 112 

      

Totalt 18 100,00 0,00 404 

     

     

  Total tid   

  80   

     

  Tillverkningskostnad/h  

  303   

f r e kvensst udie

22%

50%

28%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:
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Bilaga 17 Resultat kapsling totalt med konstantintervall 
 

 

Kapsling Totalt     

     

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z Kostnad (kr) 

     

Värdeadderande:     

Monterar 22 35,48 11,91 6,35 

Värdeadderande totalt 22 35,48 11,91 6,35 

       

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station 7 11,29 7,88 5,28 

Förbereder inför montering 3 4,84 5,34 4,41 

Hämtar utrustning/ verktyg 4 6,45 6,12 4,70 

Avsynar/Kontrollerar 0 0,00 0,00 0,00 

Dokumenterar/Administerar 0 0,00 0,00 0,00 

Tar del av information 1 1,61 3,14 3,42 

Städning 2 3,23 4,40 4,02 

Semiproduktivt totalt 17 27,42 11,10 6,16 

       

Förlust:     

Justerar vid station 11 17,74 9,51 5,75 

Justerar utanför station 1 1,61 3,14 3,42 

Letar material vid station 2 3,23 4,40 4,02 

Letar material utanför station 0 0,00 0,00 0,00 

Väntar på material 0 0,00 0,00 0,00 

Leta utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0,00 

Väntar på utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0,00 

Söker information 1 1,61 3,14 3,42 

Personlig tid 6 9,68 7,36 5,12 

Hämtar material utanför 
station 2 3,23 4,40 4,02 

Hjälper arbetskamrat 0 0,00 0,00 0,00 

Förlust totalt 23 37,10 12,02 6,37 

       

Totalt 62 100,00 0,00 0,00 

     

     

  Total tid   

  332   

     

  Tillverkningskostnad/h  

  303   

f r e kvensst udie

35%

27%

38%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:
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Bilaga 18 Resultat skyltar med konstantintervall 

 

Skyltar totalt     

     

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z Kostnad (kr) 

     

Värdeadderande:     

Monterar   0,00 0,00 0 

Värdeadderande totalt 0 0,00 0,00 0 

      

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station   0,00 0,00 0 

Förbereder inför montering   0,00 0,00 0 

Hämtar utrustning/ verktyg   0,00 0,00 0 

Avsynar/Kontrollerar   0,00 0,00 0 

Dokumenterar/Administerar   0,00 0,00 0 

Tar del av information   0,00 0,00 0 

Städning   0,00 0,00 0 

Semiproduktivt totalt 0 0,00 0,00 0 

      

Förlust:     

Justerar vid station 1 50,00 69,30 25 

Justerar utanför station   0,00 0,00 0 

Letar material vid station   0,00 0,00 0 

Letar material utanför station 1 50,00 69,30 25 

Väntar på material   0,00 0,00 0 

Leta utrustning/verktyg   0,00 0,00 0 

Väntar på utrustning/verktyg   0,00 0,00 0 

Söker information   0,00 0,00 0 

Personlig tid   0,00 0,00 0 

Hämtar material utanför 
station   0,00 0,00 0 

Hjälper arbetskamrat   0,00 0,00 0 

Förlust totalt 2 100,00 0,00 51 

      

Totalt 2 100,00 0,00 51 

     

     

  Total tid   

  10   

     

  Tillverkningskostnad/h  

  303   

f r e kvensst udie

0%

0%

100%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:



Bilagor 

56 

Bilaga 19 Resultat inmatning totalt med konstantintervall 
 

Inmatning totalt     

     

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z Kostnad (kr) 

     

Värdeadderande:     

Monterar 5 6,02 5,12 146 

Värdeadderande totalt 5 6,02 5,12 146 

     

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station 1 1,20 2,35 29 

Förbereder inför montering 4 4,82 4,61 117 

Hämtar utrustning/ verktyg 0 0,00 0,00 0 

Avsynar/Kontrollerar 1 1,20 2,35 29 

Dokumenterar/Administerar 0 0,00 0,00 0 

Tar del av information 0 0,00 0,00 0 

Städning 1 1,20 2,35 29 

Semiproduktivt totalt 7 8,43 5,98 205 

     

Förlust:     

Justerar vid station 2 2,41 3,30 59 

Justerar utanför station 0 0,00 0,00 0 

Letar material vid station 1 1,20 2,35 29 

Letar material utanför station 5 6,02 5,12 146 

Väntar på material 59 71,08 9,75 1727 

Leta utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Väntar på utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Söker information 1 1,20 2,35 29 

Personlig tid 2 2,41 3,30 59 

Hämtar material utanför 
station 0 0,00 0,00 0 

Hjälper arbetskamrat 1 1,20 2,35 29 

Förlust totalt 71 85,54 7,57 2078 

     

Totalt 83 100,00 0,00 2429 

     

     

  Total tid   

  481   

     

  Tillverkningskostnad/h  

  303   

f r e kvensst udie

6%

8%

86%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:
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Bilaga 20 Resultat gångjärn inmatning med konstantintervall 
 

 
 

Gångjärn    

    

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z 

    

Värdeadderande:    

Monterar 1 50,00 69,30 

Värdeadderande totalt 1 50,00 69,30 

     

Semiproduktivt:    

Hämtar material vid station 1 50,00 69,30 

Förbereder inför montering   0,00 0,00 

Hämtar utrustning/ verktyg   0,00 0,00 

Avsynar/Kontrollerar   0,00 0,00 

Dokumenterar/Administerar   0,00 0,00 

Tar del av information   0,00 0,00 

Städning   0,00 0,00 

Semiproduktivt totalt 1 50,00 69,30 

     

Förlust:    

Justerar vid station   0,00 0,00 

Justerar utanför station   0,00 0,00 

Letar material vid station   0,00 0,00 

Letar material utanför station   0,00 0,00 

Väntar på material   0,00 0,00 

Leta utrustning/verktyg   0,00 0,00 

Väntar på utrustning/verktyg   0,00 0,00 

Söker information   0,00 0,00 

Personlig tid   0,00 0,00 

Hämtar material utanför station   0,00 0,00 

Hjälper arbetskamrat   0,00 0,00 

Förlust totalt 0 0,00 0,00 

     

Totalt 2 100,00 0,00 

frekvensstudie

50%

50%

0%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:
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Bilaga 21 Resultat montering inmatning med konstantintervall 
 

 
 

Montering Inmatning    

    

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z 

    

Värdeadderande:    

Monterar 1 1,35 2,63 

Värdeadderande totalt 1 1,35 2,63 

     

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station   0,00 0,00 

Förbereder inför montering 3 4,05 4,49 

Hämtar utrustning/ verktyg   0,00 0,00 

Avsynar/Kontrollerar   0,00 0,00 

Dokumenterar/Administerar   0,00 0,00 

Tar del av information   0,00 0,00 

Städning 1 1,35 2,63 

Semiproduktivt totalt 4 5,41 5,15 

     

Förlust:     

Justerar vid station 1 1,35 2,63 

Justerar utanför station   0,00 0,00 

Letar material vid station 1 1,35 2,63 

Letar material utanför station 5 6,76 5,72 

Väntar på material 59 79,73 9,16 

Leta utrustning/verktyg   0,00 0,00 

Väntar på utrustning/verktyg   0,00 0,00 

Söker information 1 1,35 2,63 

Personlig tid 1 1,35 2,63 

Hämtar material utanför station   0,00 0,00 

Hjälper arbetskamrat 1 1,35 2,63 

Förlust totalt 69 93,24 5,72 

     

Totalt 74 100,00 0,00 

frekvensstudie

1%

5%

94%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:



Bilagor 

59 

Bilaga 22 Resultat lås inmatning med konstantintervall 
 

 
 

Lås inmatning    

    

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z 

    

Värdeadderande:    

Monterar 1 50,00 69,30 

Värdeadderande totalt 1 50,00 69,30 

     

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station   0,00 0,00 

Förbereder inför montering   0,00 0,00 

Hämtar utrustning/ verktyg   0,00 0,00 

Avsynar/Kontrollerar 1 50,00 69,30 

Dokumenterar/Administerar   0,00 0,00 

Tar del av information   0,00 0,00 

Städning   0,00 0,00 

Semiproduktivt totalt 1 50,00 69,30 

     

Förlust:     

Justerar vid station   0,00 0,00 

Justerar utanför station   0,00 0,00 

Letar material vid station   0,00 0,00 

Letar material utanför station   0,00 0,00 

Väntar på material   0,00 0,00 

Leta utrustning/verktyg   0,00 0,00 

Väntar på utrustning/verktyg   0,00 0,00 

Söker information   0,00 0,00 

Personlig tid   0,00 0,00 

Hämtar material utanför station   0,00 0,00 

Hjälper arbetskamrat   0,00 0,00 

Förlust totalt 0 0,00 0,00 

     

Totalt 2 100,00 0,00 

frekvensstudie

50%

50%

0%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:
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Bilaga 23 Resultat säkerhetsbrytare med konstantintervall 
 

 
 

Säkerhetsbrytare röd    

    

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z 

    

Värdeadderande:    

Monterar 2 40,00 42,94 

Värdeadderande totalt 2 40,00 42,94 

     

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station   0,00 0,00 

Förbereder inför montering 1 20,00 35,06 

Hämtar utrustning/ verktyg   0,00 0,00 

Avsynar/Kontrollerar   0,00 0,00 

Dokumenterar/Administerar   0,00 0,00 

Tar del av information   0,00 0,00 

Städning   0,00 0,00 

Semiproduktivt totalt 1 20,00 35,06 

     

Förlust:     

Justerar vid station 1 20,00 35,06 

Justerar utanför station   0,00 0,00 

Letar material vid station   0,00 0,00 

Letar material utanför station   0,00 0,00 

Väntar på material   0,00 0,00 

Leta utrustning/verktyg   0,00 0,00 

Väntar på utrustning/verktyg   0,00 0,00 

Söker information   0,00 0,00 

Personlig tid 1 20,00 35,06 

Hämtar material utanför station   0,00 0,00 

Hjälper arbetskamrat   0,00 0,00 

Förlust totalt 2 40,00 42,94 

     

Totalt 5 100,00 0,00 

frekvensstudie

40%

20%

40%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:
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Bilaga 24 Resultat 4590 totalt med konstantintervall och utan väntetid 
 

Rapid 4590 totalt med konstantintervall och utan väntetid  

     

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z Kostnad (kr) 

     

Värdeadderande:     

Monterar 66 25,68 5,34 1751 

Värdeadderande totalt 66 25,68 5,34 1751 

      

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station 28 10,89 3,81 743 

Förbereder inför montering 30 11,67 3,93 796 

Hämtar utrustning/ verktyg 18 7,00 3,12 477 

Avsynar/Kontrollerar 4 1,56 1,51 106 

Dokumenterar/Administerar 2 0,78 1,07 53 

Tar del av information 3 1,17 1,31 80 

Städning 6 2,33 1,85 159 

Semiproduktivt totalt 91 35,41 5,85 2414 

      

Förlust:     

Justerar vid station 48 18,68 4,76 1273 

Justerar utanför station 2 0,78 1,07 53 

Letar material vid station 3 1,17 1,31 80 

Letar material utanför station 8 3,11 2,12 212 

Väntar på material 2 0,78 1,07 53 

Leta utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Väntar på utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Söker information 2 0,78 1,07 53 

Personlig tid 18 7,00 3,12 477 

Hämtar material utanför 
station 8 3,11 2,12 212 

Hjälper arbetskamrat 9 3,50 2,25 239 

Förlust totalt 100 38,91 5,96 2653 

      

Totalt 257 100,00 0,00 6818 

     

     

  Total tid   

  1350   

     

  Tillverkningskostnad/h  

  303   

Vänt e t i d f ör  i nma t ning bor t sedd

26%

35%

39%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:
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Bilaga 25 Resultat inmatning totalt med konstantintervall och utan väntetid 
 

 

Inmatning totalt     

     

Aktivitet 
Summa 

observationer % Avvikelse Z Kostnad (kr) 

     

Värdeadderande:     

Monterar 5 20,83 16,25 118 

Värdeadderande totalt 5 20,83 16,25 118 

      

Semiproduktivt:     

Hämtar material vid station 1 4,17 7,99 24 

Förbereder inför montering 4 16,67 14,91 94 

Hämtar utrustning/ verktyg 0 0,00 0,00 0 

Avsynar/Kontrollerar 1 4,17 7,99 24 

Dokumenterar/Administerar 0 0,00 0,00 0 

Tar del av information 0 0,00 0,00 0 

Städning 1 4,17 7,99 24 

Semiproduktivt totalt 7 29,17 18,18 165 

      

Förlust:     

Justerar vid station 2 8,33 11,06 47 

Justerar utanför station 0 0,00 0,00 0 

Letar material vid station 1 4,17 7,99 24 

Letar material utanför station 5 20,83 16,25 118 

Väntar på material 0 0,00 0,00 0 

Leta utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Väntar på utrustning/verktyg 0 0,00 0,00 0 

Söker information 1 4,17 7,99 24 

Personlig tid 2 8,33 11,06 47 

Hämtar material utanför 
station 0 0,00 0,00 0 

Hjälper arbetskamrat 1 4,17 7,99 24 

Förlust totalt 12 50,00 20,00 283 

      

Totalt 24 100,00 0,00 566 

     

     

  Total tid   

  112   

     

  Tillverkningskostnad/h  

  303   

f r e kvensst udie

21%

29%

50%

Värdeadderande:

Semiproduktivt:

Förlust:


