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Abstract 

The manufacturing industry regards downtime as a major influencing factor on 
the production performance. Downtime prevents the production from exploiting 
its full capacity. A method to increase the uptime in an assembly line is to identify 
the causes of downtime and then eliminate or reduce them. Near zero downtime 
is the ultimate goal for manufacturing companies.  

The aim of this study is to contribute to the knowledge about how downtime 
causes can be identified and reduced in assembly lines.  

In order to fulfil the aim, two issues have been established.  

1. What are the possible causes of downtime in assembly lines? 

2. What actions can be applied in assembly lines to reduce downtime? 

The study has through interviews, observations, literature, documents and a self-
designed error report collected data to find answers to the issues. A case study has 
contributed to the collection of empirical data. The case study has been conducted 
at a Swedish manufacturer of kitchen solutions, named Nobia. An assembly line 
that manufactures cabinets has been observed. Empirical data and literature were 
then analyzed in a pattern matching. 

An OEE-calculation has been applied to establish how well Nobia is utilizing their 
equipment and operators. It has also been applied in order to emphasize the high 
stoppage time.   

The analysis conducted by the authors have identified four possible causes of 
downtime in assembly lines. These four causes of downtime are equipment failure, 
defects in materials, assembly errors and material shortages. The error report and 
documents from empirical data, with literature have been able to confirm these 
four causes of downtime. The answer to issue number two has also been 
confirmed with both empirical data and literature. Equipment failures can be 
reduced by using continuous maintenance, feedback and continuous 
improvement. Downtime caused by defects in materials can be reduced by 
implementing a quality control of incoming goods to the assembly line. Identified 
reduction actions for material shortage have been defined as scrap documentation 
and safety stocks. Finally, assembly errors can be reduced by using visualized work 
instructions, reduction of variants, standardized work and mistake proofing.  
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Sammanfattning 

I tillverkningsindustrin har driftstopp ansetts som en stor inverkansfaktor på 
produktionens prestation. Driftstopp hindrar produktionen från att utnyttja sin 
fulla kapacitet. Ett sätt att öka den operativa tiden i en monteringslinje är att 
identifiera orsakerna till driftstopp och därefter eliminera eller reducera dessa. 
Nära noll driftstoppstid är det ultimata målet för producerande företag. 

Syftet med examensarbetet är att bidra till kunskapen om hur driftstoppsorsaker 
kan identifieras och reduceras i monteringslinjer.  

För att kunna besvara syftet har två frågeställningar formulerats.  

1. Vilka möjliga orsaker finns det till att driftstopp uppstår i monteringslinjer? 

2. Vilka åtgärder kan tillämpas i monteringslinjer för att reducera driftstopp? 

Examensarbetet har genom intervjuer, observationer, litteraturstudier, dokument 
och en egenutformad felrapport insamlat data för att finna svar på 
frågeställningarna. Författarna har genom fallstudien insamlat empirisk data till 
examensarbetet. Fallstudien har utförts på Nobia som är en svensk producent 
inom kökslösningar. En monteringslinje har undersökts där högskåp monteras. 
Empiri och teori i form av litteraturstudier har sedan analyserats mot varandra i en 
mönsterpassning.  

En OEE-beräkning har utförts för att påvisa hur väl Nobia utnyttjar sin 
utrustning och operatörer. Den har även utförts för att understryka de höga 
driftstoppstiderna.   

Den analys som författarna genomfört har identifierat fyra möjliga orsaker till att 
driftstopp i monteringslinjer uppstår. Dessa fyra driftstopp är utrustningsfel, 
materialfel, monteringsfel och materialbrist. Både teori och empiri i form av 
felrapport och dokument har kunnat bekräfta dessa fyra driftstoppsorsaker. Likt 
frågeställning ett har även svaret på frågeställning två kunnat bekräftas med hjälp 
av både teori och empiri. Utrustningsfel kan reduceras med hjälp av ett 
kontinuerligt underhållsarbete, återkoppling och med ständiga förbättringar. 
Driftstoppsorsaken materialfel kan reduceras genom att införa kvalitetskontroller 
på inkommande gods till monteringslinjen. Identifierade reduceringsmöjligheter 
för materialbrist har utskilts som kassationsdokumentation och säkerhetslager. 
Avslutningsvis kan driftstoppsorsaken monteringsfel reduceras med visualisering 
av arbetsinstruktioner, variantreducering, standardiserat arbetssätt och felsäkring. 
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1 Inledning 
Examensarbetets första kapitel syftar till att introducera examensarbetet beträffande orsaker och 
reduceringsmöjligheter till driftstopp. Följaktligen presenteras bakgrund och problembeskrivning 
med tillhörande syfte och frågeställningar, med avslutning i avgränsningar och disposition.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

På grund av krävande kunder och konkurrenstryck är företag idag tvingade att 
omstrukturera sig till att verka på en global basis för att dra nytta av de 
internationella produkt-, produktions- och kapitalmarknaderna (Manuj & Mentzer, 
2008).  Förväntningarna samt kraven från den globala marknaden är i ständig 
förändring, vilket påverkar kunderna och ständigt ökande krav tvingar företag att 
anpassa sig till kundkraven (Joyce, 1995). Företagen måste ha förmåga att anpassa 
sig till förändringar på marknaden på ett kostnadseffektivt sätt och i allt större 
utsträckning kunna tillhandahålla kundorderorienterade produkter för att erhålla 
hög konkurrenskraft (Joyce, 1995). 

Alla organisationer och verksamheter konkurrerar och utvärderas utifrån tre 
huvudsakliga dimensioner: kvalitet, leveransförmåga och pris (Joyce, 1995). I 
samband med att kunder ställer högre krav, måste företag producera kvalitet. 
Kostnader för att identifiera och åtgärda orsaker till fel och avvikelser benämns 
som kvalitetskostnad (Bjørnland, Persson & Virum, 2008). Då kvalitet förbättras 
medför detta en minskning av kostnaden och tidsåtgången som orsakas av 
misslyckanden och kassationer. Utan kvalitetsproblem utesluts behovet av dolda 
operationer vilka hanterar misslyckanden och slöserier, vilket leder till att 
prestationerna stärks av förbättrade utfall och högre produktivitet (Joyce, 1995). 
Definitionen av kvalitet uttrycktes tidigt som “fullständig överensstämmelse med 
kundkrav”(Cullen & Hollingum, 1992) men har sedan dess blivit en alltmer 
svårdefinierad komplex konkurrensfaktor. Idag innefattar kvalitet fortfarande 
bemötandet av kundkrav, men är mer inriktad på att upprätta en standard och 
överträffa kundernas förväntan. Företag som syftar till att etablera en livskraftig 
leveransförmåga måste kunna lova konkurrenskraftiga leveransdatum och leverera 
enligt överenskommelse (Fawcett, Calantone & Smith, 1997). Fawcett et al., 
(1997) antyder även att företag som etablerar en stark leveransförmåga är 
förmögna att möta marknadskraven, uppnå kundnöjdhet, bygga ett positivt rykte 
och nå höga nivåer av total företagsprestanda. Leveranssäkerhet som är ett 
serviceelement, vilken beskriver företags förmåga att leverera rätt kvantitet och 
kvalitet, har ökat markant de senaste åren (Lumsden, 2006). Rätt kvalitet och 
kvantitet måste också erhållas inom verksamhetens ramar. Kvalitetskontroller ska 
garantera produktens användbarhet i produktion och utleverans till kund 
(Mattsson & Jonsson, 2003). 

Nästintill alla produkter runt omkring oss idag involverar montering av något slag. 
Industriell montering har en avgörande roll då en tredjedel av arbetskraften inom 
tillverkning kategoriseras som monteringspersonal (Nof, Wilhelm & Warnecke, 
1997). En tredjedel till hälften av det årliga kundvärdet för industriländerna är 
skapat av produktionsaktiviteter med medel till hög monteringsanknytning (Nof et 
al., 1997). Montering är produktspecifikt med många varierande arbetsuppgifter 
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t.ex. materialhantering, finjustering och testning. Monteringen, vilket är slutsteget i 
produktionsflödet, måste hantera de ständiga förändringarna i efterfrågan i 
förhållande till produktdesign, batchstorlekar och timing.  

Monteringslinjer är ett vanligt använt produktionssystem. Monteringsaktiviteter 
utförda innanför produktionssystemet bestämmer inte bara den slutgiltiga 
kvaliteten på produkterna, men påverkar även leveranstiden. Hur monteringslinjer 
är uppbyggt kommer därför kontrollera dess effektivitet och kvalitet (Rekiek, 
Dolgui, Delchambre & Bratcu, 2000). För operatörer i komplexa 
monteringssystem finns det många val att göra, ofta under tidspress. Dessa val 
består av att välja rätt material, rätt verktyg, rätt metod och att utföra operationer i 
rätt ordning (Falck, Örtengren & Rosenqvist, 2012). Falck et al. (2010) drog 
slutsatsen att defekta produkter som behöver repareras, byta delar och 
komponenter är kostsamma för företag och desto senare felen hittas, desto mer 
kostsamt och tidskrävande blir det. Fel, omarbete och kassationer anses vara ett 
slöseri. Detta måste tas hand om med hjälp av reparationsarbete, som i sin tur kan 
medföra förseningar och ökade kostnader (Segerstedt, 2008). Fel som hittas av 
kunden påverkar företags rykte och kan resultera i att kunden väljer en annan 
leverantör framöver.  

Kostnader relaterade till fel orsakas av extra arbetet i att reparera, skrota, eller 
omarbeta defekta varor. Dyra schemaändringar och driftstopp är även 
klassificerade som fel vilka orsakas av låg kvalitet på utrustning och material 
(Ittner, 1999). Chand och Shirvani (2000) kopplar samman förluster med 
utrustningseffektivitet och påstår att förluster i driftstopp inte enbart ökar 
kostnader men sänker även effektiviteten på utrustningen. Enligt Ittner (1999) bör 
företag avsätta mer resurser till att minska driftstopp, eftersom en ökning i 
effektivitet och kvalitetsförbättrande insatser kan ses. Noggrann uppskattning på 
inverkan av varje driftstoppsorsak är av stor vikt vid bestämmande för fördelning 
av begränsade resurser bland olika tillverkningsstadier (Liu, Chang, Xiao & Biller, 
2012). Schemalagda driftstopp som omställningstider och förebyggande 
underhållsarbete påverkar inte produktiviteten nämnvärt (Somers & Gupta, 1991) 
medan höga icke schemalagda driftstopp leder till låg tillgänglighet (Muchiri, 
Pintelon, Martin & Chemweno, 2013). Ett sätt att förbättra den operativa tiden är 
att identifiera orsakerna till driftstopp och sedan eliminera eller reducera dess 
intensitet (Somers & Gupta, 1991). 

I tillverkningsindustrin har driftstopp ansetts som stora inverkansfaktorer på 
produktionens prestation (Chang, Biller & Xiao, 2010). Driftstopp bidrar till stora 
produktionsförluster och är framförallt vanligt förekommande i automatiserade 
produktionssystem. I moderna industrier är driftstopp associerade med defekter 
vilka hindrar utrustning från att utnyttja sin fulla kapacitet (Bhadury, 1998). 
Uppnående av nära noll driftstoppstid är det ultimata målet för producerande 
företag (Liu et. al., 2012).  

 



Inledning 

3 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Under bakgrund och problembeskrivning beskrivs det att kunders krav på 
leveransförmåga ständigt ökar samt driftstoppens påverkan på 
produktionsförluster. Driftstoppen anses ha stor inverkan på produktionens 
prestation vilket kan leda till utebliven eller fördröjd leverans. Till följd av 
driftstoppen sänks verksamheters konkurrensfaktor då kostnader uppstår och 
leveransförmågan försämras. Eftersom konsekvenserna av driftstopp leder till 
kostsamma och tidskrävande effekter för industriella verksamheter har följande 
syfte upprättats: 

Syftet med examensarbetet är att bidra till kunskapen om hur driftstoppsorsaker kan 
identifieras och reduceras i monteringslinjer.  

För att förstå komplexiteten av driftstopp i en industriell verksamhet måste de 
bakomliggande orsakerna först lyftas och identifieras. Med grundläggande 
förståelse för manuella monteringslinjers utformning och funktion kan sedan 
åtgärder och förbättringsarbeten initieras. Det är därför en grundförutsättning för 
detta examensarbete att inleda med följande frågeställning: 

    1. Vilka möjliga orsaker finns det till att driftstopp uppstår i monteringslinjer? 

Processen som berör reducerandet av driftstopp är i högsta grad relevant i detta 
avseende. Framtagandet av en åtgärd som resulterar i minskade driftstopp är en 
grundförutsättning då en åtgärd måste identifieras innan någon reducering kan 
inledas. Eftersom åtgärdandet av driftstopp fyller en avgörande betydelse har den 
andra frågeställningen komponerats på följande vis: 

    2. Vilka åtgärder kan tillämpas i monteringslinjer för att reducera driftstopp? 

1.3 Omfång och avgränsningar 
Examensarbetet kommer enbart att fokusera på manuella monteringslinjer i 
tillverkande företag och därmed kommer inte automatiska monteringslinjer att 
studeras. De förädlande steg som sker nedströms från monteringslinjen kommer 
inte att innefattas i examensarbetet, se Figur 1. Examensarbetet avgränsas delvis 
ifrån materialförsörjning. Kvalitetskontroller av bearbetat gods med anknytning till 
monteringslinjen kommer undersökas. Utöver kvalitetskontrollerna kommer inte 
materialförsörjning inkluderas. Examensarbetet kommer inte att beröra alla typer 
av produktvarianter som bearbetas i monteringslinjer utan kommer fokuseras på 
ett urval av de mest frekventa.   
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Figur 1: Examensarbetets omfång 
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1.4 Disposition 

Inledningsvis introducerades läsaren av en generell bakgrund och 
problembeskrivning gällande examensarbetets studie. Detta ledde sedan vidare till 
att ett syfte och tillhörande frågeställningar formulerades. Syftet är direkt kopplat 
till båda frågeställningarna, eftersom nummer ett behandlar orsaker till driftstopp 
och nummer två behandlar reducering av driftstopp. Vidare presenterades 
examensarbetets omfång och avgränsningar.  

Nästkommande kapitel behandlar initialt frågeställningarnas kopplingar till det 
teoretiska ramverket. Efter denna introduktion dyker författarna in djupare på 
komponenterna i ramverket och förklarar dessa ingående. Detta avsnitt har 
skapats via en litteraturstudie. 

Kapitel tre är metodavsnittet vilket inleds med en förklaring examensarbetets 
tidsplan för att sedan behandla vald ansats. Här beskrivs även fallstudien som 
författarna använt sig av och de datainsamlingsmetoder som använts framställs. 
Avslutningsvis förklaras det hur data analyserats och hur författarna tagit hänsyn 
till validitet och reliabilitet.   

Efterföljande kapitel behandlar empiri som samlats in med hjälp av fallstudien. 
Först beskrivs nuläget på fallföretaget detaljerat för att sedan mer ingående 
behandla driftstopp. Vidare beskrivs de uträkningar författarna nått angående 
fallets OEE-tal. Slutligen förklaras det utfall som nåtts via datainsamlingsmetoden 
felrapport.  

Kapitel fem är uppdelad efter de två frågeställningar som formulerats. Här 
analyseras de svar som nåtts via teori och empiri för att besvara syftet med 
examensarbetet. 

Avslutningsvis diskuteras resultatet och metoden ingående för att avslutas med 
slutsatser och rekommendationer till fortsatta studier.  
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2 Teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket introduceras inledningsvis anknytningen mellan teorier och de 
utformade frågeställningarna. De teoretiska grundpelarnas relevans och vikt presenteras samt på 
vilket sätt teorin ska nyttjas i examensarbetet. Det teoretiska ramverkets inverkan på 
fallstudien berörs även i detta kapitel. Därefter framläggs de valda teorierna på ett djupgående 
plan. 

2.1 Frågeställningarnas anknytning till teorier 

Examensarbetets huvudfokus är inriktat på identifikation av driftstopp samt vilka 
åtgärder som krävs för att reducera dessa stopp. En visualisering av anknytningen 
mellan frågeställningarna och teorier har framställts för att ge läsarna en överblick 
och ökad förståelse för kapitels struktur och innehåll, se Figur 2. Eftersom 
frågeställningarna angränsar till varandra har författarna valt att inte koppla teorier 
separat. Teorierna berör således de båda frågeställningarna löpande genom 
kapitlet.  

Frågeställningarna har en direkt och naturlig koppling till driftstopp då stoppen 
måste identifieras och analyseras för att bidra till en övergripande förståelse för 
utformning och funktion. Då driftstoppsorsaker identifieras finns det utrymme att 
begrunda reduceringsmöjligheter. Den teori som ligger till grund för 
driftstoppsorsaker och reduceringsmöjligheter kommer genomsyra och ha 
anknytning till resterande teoriavsnitt som har en koppling till frågeställningarna.  

Eftersom många driftstoppsorsaker klassas som slöseri finns det grund till att 
behandla Lean, vars syfte är att identifiera och eliminera slöseri. Ett av dessa 
slöserier handlar om att minska omarbete, fel och reparationer. För att minska 
risken för misstag och se till att det dagliga arbetet i så stor mån som möjligt sker 
på samma sätt kan arbetssättet standardiseras. Standardiserat arbetssätt betyder att 
det i nuläget bästa sättet att utföra arbetet på används, utifrån kvalitet- och 
effektivitetssynpunkt. 

Driftstopp är en icke värdeskapande aktivitet som inkluderas i priset till kund. 
Eftersom icke värdeskapande aktiviteter ej är önskvärt ligger det stor vikt vid att 
felsäkra driftstoppen för att förebygga repetitiva mönster. Reducering och 
identifiering av driftstopp är direkt kopplat till kvalitet då en kvalitetskontroll 
garanterar produktens användbarhet i montering och produktion. Driftstopp sker 
delvis på grund av låg kvalitetsnivå vilket är icke värdeskapande och benämns som 
kvalitetsbristkostnader, därför ligger det stor vikt vid att säkerhetsställa korrekt 
kvalitet. Genom att nyttja ständiga förbättringar kan optimering av såväl processer 
som kvalitet uppnås.  

Teori som beskriver visualisering av arbetsinstruktioner samt framtagandet och 
presentationen av information kommer att presenteras.  

Författarna har valt att lyfta TPM i det teoretiska ramverket då det behandlar 
förebyggande underhåll vilket innefattar driftsäkerhet och underhållsarbete. TPM 
fokuserar på att reducera driftstopp och är starkt förankrat i frågeställningarna. 
Inom TPM är kontinuerliga uppföljningar av driftstopp en central metod som 
används för att identifiera och förstå bakomliggande problem. TPM utmynnar i 
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OEE vilket är ett effektivitetsmått på exempelvis en linje, maskin eller operatör. 
Teorin är väsentlig då reducering av stopptid, vilket är synonym till driftstoppstid, 
leder till högre utrustningseffektivitet och ett mer optimalt tillstånd. För att 
optimera utrustningseffektiviteten och därmed reducera driftstoppen krävs det 
reducering av så kallade förluster. Förlusterna kommer att beskrivas mer ingående 
i det teoretiska ramverket.  

Monteringslinjers komplexitet är starkt förankrat i utformningen av 
artikelstrukturer, en djup artikelstruktur medför således en mer komplex 
monteringslinje på grund av stor variantspridning. Sambandet mellan driftstopp 
och artikelstrukturer är därför ett intressant område att belysa i det teoretiska 
ramverket. I en monteringslinje bearbetar och hanterar operatörer information 
ständigt. 

Eftersom den andra frågeställningen syftar till att reducera identifierade driftstopp 
är det relevant att undersöka säkerhetslagers inverkan på driftstopp. Säkerhetslager 
har även en tydlig koppling till den första frågeställningen då bristande 
säkerhetslager kan orsaka driftstopp.  

Examensarbetet kommer i ett senare skede behandla en fallstudie med det 
teoretiska ramverket som ursprungskälla och stöd. Det teoretiska ramverket är 
även relevant för nulägesbeskrivningen då läsarna måste ha förståelse för 
stopporsaker och reduceringsmöjligheter för att sedermera förstå resultatet av 
analysen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



Teoretiskt ramverk 

9 

1.Vilka möjliga orsaker finns 
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2.2 Lean 

Lean produktion betyder resurssnål produktion och även känd som The Toyota 
Production System (TPS). Syftet med Lean är att identifiera och eliminera slöseri, 
som i sin tur inte är värdeskapande för kunden (Liker & Meier, 2006). Lean består 
av övergripande strategier och filosofier kring hur verksamheter ska drivas på ett 
kundorienterat och resurssnålt sätt, tillsammans med ett antal konkreta metoder 
och verktyg (Sörqvist, 2004).  Under det senaste årtiondet har i princip alla 
industrier börjat använda sig av denna filosofi för leverans och tillverkning (Liker, 
2009). Toyotas framgång bygger på den unika förmågan att upprätthålla en lärande 
organisation, utveckla ledarskap, skapa team och utformning av strategier. Målet är 
att skapa flexibla och snabba flöden med avseende på de fyra kategorierna 
volymer, anställda, produkter och processer (Lumsden, 2012). Det är viktigt att 
förstå det faktum att lean inte bara är ett verktygsset. Lander och Liker (2007) 
förklarar noggrant lean som en filosofi med principer för att hantera 
organisationer och företag till att nå lärande och förbättring.  

Figur 2: Frågeställningarnas anknytning till teorier 
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2.2.1 Slöseri 

Termen muda härstammar från japanskan och betyder slöseri som representeras i 
någon form av aktivitet som inte adderar värde till produkten eller tjänsten 
(Srinivasan, 2012). Identifiering och reducering av slöseri är det primära målet 
inom Lean (Liker & Meier, 2006). Det finns två typer av arbetsaktiviteter 
existerande inom tillverkning; värdeadderande arbete och icke värdeadderande 
arbete. En operatör som monterar komponenter till en produkt på en 
monteringslinje är en aktivitet som kunden bryr sig om (Ortiz, 2006). Det extra 
arbete en operatör tvingas utföra i form av icke värdeadderande arbete innefattas i 
priset till kund och därmed kan en ökning i produktionskostnader ses. I slutänden 
handlar det om att öka de värdeadderande aktiviteterna och minska de icke 
värdeadderande aktiviteterna. Enligt Ortiz (2006) och Liker & Meier (2006) har sju 
slöserier identifierats som: 

1. Överproduktion 

2. Väntan 

3. Onödiga transporter 

4. Överarbete 

5. Lager 

6. Onödig rörelse 

7. Fel och omarbete 

2.2.2 Fel och omarbete 

Fel och omarbete innefattar de defekter eller fel som uppstår på en vara som i sin 
tur medför förseningar, omarbete och kassationer. Produkter som avviker från det 
korrekta kan leda till driftstopp som kräver att operatörer får göra om produkter 
som borde tillverkats rätt från början (Ortiz, 2006). Ett fel som upptäcks längre 
ner i kedjan kostar mer än ett som upptäcks tidigare. Dåligt tillverkade produkter 
kan leda till otillbörlig skada på produktionsmiljön och potentiellt skada 
kundrelationer. 

2.2.3 Felsäkring 

Ordet felsäkring har sitt ursprung i det japanska uttrycket poka yoke. Termen 
översätts ofta till misstagssäkring eller felsäkring. Det baseras på filosofin att 
operatörer inte medvetet gör misstag eller utför arbete inkorrekt, men av diverse 
anledningar inträffar det. Felsäkring ska förebygga att defekta produkter sänds 
vidare in till nästa process (Srinivasan, 2012). Konventionellt sett har tankarna gått 
till att misstag eller fel beror på mänskliga fel, medan det numer anses bero på att 
fel inträffar på grund av att systemet och metoderna som används är det egentliga 
problemet (Liker & Meier, 2006). Simpla fel sker på grund av att den nuvarande 
metoden och systemet tillåter det till att ske. Det nya tankesättet skiftar ansvaret 
för fel från operatörerna till metoden, vilket i sin tur lägger över skulden för 
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misstag från operatörerna till systemen. När operatörer frigörs från skulden kan de 
fritt fokusera på att skapa mer effektiva system och faktiskt lösa problem, istället 
för att försvara sig själva (Liker & Meier, 2006). Enligt Srinivasan (2012) kräver 
felsäkring att kvalitetskontroller finns att tillgå som, i de fall det krävs, stoppar 
processen vid upptäckt fel. Ett exempel på felsäkring är en stickkontakt; det finns 
bara ett sätt att sätta den i jacket. Metodtavlor kan placeras som visuella 
instruktioner vid en arbetsplats som visar hur arbetet måste utföras. Målet med 
detta är att göra instruktionerna så klara och otvetydiga att en ny operatör kan 
förstå de omedelbart.   

Enligt Liker och Meier (2006) är nyckeln till att utveckla en effektiv felsäkring att 
förstå hur och varför misstaget inträffade. Förstår du vilka omständigheter som 
leder till felet? Är misstaget slumpvist, eller är det repetitivt? Den största 
utmaningen ligger i att upptäcka rotorsaken och använda sin fantasi för att 
effektivt eliminera felet. 

2.2.4 Standardiserat arbetssätt 

Standardiserade arbetssätt är direkt kopplat till en monteringslinje med flertalet 
operatörer som utför arbetet på sitt egna sätt. Ett standardiserat arbetssätt är 
relaterat till hur uppgifter ska utföras efter en klar specifikation. Enligt Sörqvist 
(2004) kan metodfel uppstå genom att olika operatörer utför arbetet på olika sätt. 
Metodfel kan vid upprepade tillfällen leda till defekter vilket medför driftstopp om 
defekterna upptäcks. Resultatet av ett utförande kan skilja mer än tio gånger i 
utfall beroende på bästa och sämsta utförande. En del operatörer kan ha 
identifierat bättre tekniker eller har mer erfarenhet som gör att de utför arbetet 
bättre än andra. Anledningen till att införa ett standardiserat arbetssätt är inte att ta 
bort operatörers kreativitet, utan istället få operatörerna att utföra arbetet på det 
bästa sättet (Srinivasan, 2012). Det finns flera anledningar till varför standardiserat 
arbetssätt är så viktigt. Det främjar nämligen följdriktighet och ständiga 
förbättringar. Enligt Srinivasan (2012) är det svårt att förbättra en process om 
varje operatör utför uppgifter på olika sätt. Ett standardiserat arbetssätt förbättrar 
även säkerheten, genom att operatörerna följer samma rutiner för specifika 
uppgifter. Sörqvist (2004) påvisar att genom systematiska studier och jämförelser 
av arbetssätt kan detta leda till stora genombrott i kvalitet och effektivitet. 
Standardiserade arbetssätt är särskilt användbart när nyanställda operatörer 
introduceras i arbetet (Srinivasan, 2012). Detta beror på att ett förutbestämt sätt 
att utföra arbetet redan finns att tillgå, utan risk för den nyanställda att lära sig fel 
metod. 
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2.3 Kvalitet 

2.3.1 Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar är ett arbetssätt som är viktigt att nyttja för att optimera 
såväl processer som kvaliteten. Det fyller en funktion med avsikten att säkerställa 
god kvalitet då brister och fel via förbättringar och uppföljning systematiskt 
sorteras bort (Sörqvist, 2004). Kvalitetsarbetets huvudmoment beskrivs enligt 
Sörqvist (2004) med två aktiviteter som är varandras motpoler och utgör 
därigenom viktiga komplement till varandra. Motpolerna förklaras som styrning 
och säkring samt utveckling och förbättring. Styrning och säkring innefattas av de 
aktiviteter som utförs för att bibehålla en uppsatt kvalitetsnivå och kan liknas med 
ett ”skyddsnät”. Med utveckling och förbättring menas de aktiviteter som 
identifieras av att den aktuella kvalitetsnivån lyfts till en högre nivå. Som beskrivits 
tidigare ökar kundernas krav ständigt samtidigt som konkurrenternas erbjudande 
förbättras. För att lyckas möta denna trend måste företag implementera någon 
form av planmässigt förbättringsarbete.  

2.3.2 Kvalitet och lönsamhet 

Enligt Sörqvist (2004) finns det en tydlig koppling mellan kvalitet och ekonomi. 
Kostnader vid kvalitetsbrister är oftast väldigt stora då det finns ett tydligt 
samband mellan verksamheters uppnådda kvalitetsnivå och lönsamheten. Det 
finns därmed goda möjligheter till att öka intäkterna via en hög kvalitetsnivå. De 
kostnader som uppstår som ej är värdeskapande för kunderna benämns som 
kvalitetsbristkostnader. Vid studier av denna typ av kostnad och djupare 
kartläggning har det visat sig att kostnaderna vanligtvis kan uppmäta belopp 
mellan 10 till 30 procent av verksamheters omsättning (Sörqvist, 2004). I en studie 
av Eriksson (2002) påvisades det att kvalitetens effekt på intäkterna är tydlig då 
kunder är mer benägna att betala ett högre pris för god kvalitet samt att 
återköpsbenägenheten ökar. Enligt Mattsson och Jonsson (2003) är det väsentligt 
att levererad kvantitet är kvalitetskontrollerad innan den positioneras i lager. Syftet 
med kontrollen är att garantera produktens användbarhet i produktion eller 
utleverans till kund. 
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2.4 Visualisering av arbetsinstruktioner 

Tidig identifiering av problem och fel är nyckeln till att monteringslinjen flyter 
jämnt och undviker negativ påverkan på den dagliga produktionen (Ortiz, 2006). 
Det finns olika sätt att visualisera information, men oavsett vilken metod som 
väljs är det viktigt att visa väsentlig information som är specifik till en 
monteringslinje eller ett område. Det är av ytterst viktig karaktär att information är 
tydligt synlig för alla anställda, så att snabb identifiering och respons är möjlig 
(Ortiz, 2006). 

Visualisering handlar inte enbart om att visa beräknade nyckeltal, utan även om att 
bidra med instruktioner. Srinivasan (2012) förklarar att som en del i att felsäkra en 
process, kan visuella instruktioner om hur ett arbete ska utföras upprättas. 
Krångliga instruktioner som är svåra att tyda kan bidra till osäkerhet hos 
operatörer och på så sätt öka risken för monteringsfel. 

Enligt Ortiz (2006) är arbetsinstruktioner de viktigaste dokumenten i en 
monteringslinje och ska vara specifika för varje arbetsstation. Nyckeln till 
framgångsrika instruktioner är att göra dem lätta att förstå och lätta att följa. 
Operatörer som talar ett annat språk, eller har svårigheter med att läsa kan bli 
lärda av en lista innehållande monteringsikoner och definitioner, som i sin tur 
symboliserar monteringsoperationer. Det är viktigt att de visuella 
arbetsinstruktionerna vägleder operatörerna genom alla steg som är nödvändiga 
för att utföra dess specifika uppgift på arbetsstationen. 

2.5 TPM 

Förebyggande underhåll eller TPM (Total Productive Maintenance) är en gren 
inom förbättringsarbetet som fokuserar på underhållsarbete och driftsäkerhet. 
Detta arbetssätt har stor inverkan på verksamhetens resultat då driftstopp, 
haverier och låg tillgänglighet skapar höga och onödiga kostnader som kan spridas 
genom hela verksamheten (Sörqvist, 2004). Den grundläggande idén med TPM 
utgår ifrån kunskap om maskiner och processer för att utforma effektiva 
underhållsarbeten. I kombination med ständig och kontinuerlig förbättring av 
utrustning är avsikten att minska behovet av underhåll.  

Kontinuerliga uppföljningar av driftstopp och driftstörningar är en central metod 
inom TPM.  Denna typ av uppföljning görs för att identifiera och förstå 
bakomliggande problem samt för att involvera operatörer i underhållsarbetet via 
operatörsunderhåll (Ljungberg, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 



Teoretiskt ramverk 

14 

2.5.1 OEE  

Som nämnts ovan är det viktigt att reducera kostnader som inte är värdeskapande 
för kunden dvs. kvalitetsbristkostnaderna. För att mäta hur effektiv en linje, 
maskin eller operatör är kan effektivitetsmått användas. Inom TPM används ett 
vanligt förekommande mätetal som benämns OEE (Overall Equipment 
Effectiveness) dvs. den totala utrustningseffektiviteten (Eriksson, 2002). Ett 
OEE-tal som är uppmätt till 100 % definieras som maximalt utnyttjande av 
använd utrustning, dvs. utrustningen går alltid med rätt hastighet och omarbete 
utförs aldrig.      

2.5.2 Beräkning av OEE 

Enligt Eriksson (2002) kan uträkningen av den totala utrustningseffektiviteten 
beskrivas i tre delar:  

 Tidstillgänglighet (T) 

 Operationseffektivitet (O) 

 Kvalitetsutbytet (K) 

Via multiplicering av de tre komponenterna erhålls det sammanlagda OEE-talet: 

OEE = (T)*(O)*(K) 

Tidstillgänglighet  

Tidstillgängligheten utvinns genom att subtrahera stopptiden från tillgängliga tiden 
och differensen divideras sedan med tillgänglig tid. Stilleståndstiden utgörs av 
oplanerade stopp, omställningar, justeringar och verktygsbyten. Tillgängligheten 
beräknas således på följande vis:  

               
                        

               
 

 

Operationseffektiviteten 

Operationseffektiviteten är ett mått på hur effektivt den tillgängliga operativa tiden 
utnyttjas. Beräkningen består av två delar: utnyttjad produktionstakt samt verklig 
utnyttjandegrad, vilka sedan multipliceras för att resultera i 
operationseffektiviteten: 

                                                                           

Utnyttjad produktionstakt består av de förluster som görs då maskinerna körs med 
reducerad hastighet. Beräkningen av detta nyckeltal görs genom att dividera 
teoretisk cykeltid med verklig cykeltid:  
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Teoretisk cykeltid innebär den ideala cykeltid som maskinen/operatören är 
konstruerad för medan den verkliga cykeltiden är den uppmätta cykeltiden.  

Verklig utnyttjandegrad är ett mått på förluster pga. tomgång och småstopp och 
beskriver således hur stor andel av den tillgängliga operativa tiden som verkligen 
utnyttjas. Beräkningen görs på följande vis:  

                        
                  

                        
 

  

                                  

                        
 

Processad mängd innebär i detta fall antalet verkligt genomförda cykler.  

Kvalitetsutbytet  

Kvalitetsutbytet syftar på att mäta andelen korrekt producerade produkter av 
antalet tillverkade produkter. Antalet verkligt producerade produkter inkluderar 
inte omarbeten eller fel, formeln beskrivs nedan:  

Kvalitetsutbyte = (Processat antal-felaktigt antal)/Processat antal 

Outputen ifrån OEE-talet är alltså ett mått på hur effektiv 
utrustningen/operatörerna är, ett OEE-tal på 50 % innebär att utrustningen skulle 
kunna producera dubbelt så många godkända detaljer per dag, men utför bara 
hälften.  

2.5.3 Förluster 

Eriksson (2000) belyser att genom reducering av sex förluster kan OEE-talet 
förbättras avsevärt. Det ska tilläggas att det finns ett antal förluster utöver de 
nämnda nedan t.ex. mänskliga faktorn och väntan på material, verktyg och 
reservdelar (Eriksson, 2000). De sex förlusterna beskrivs nedan. 

Utrustningsfel- Denna förlustkategori inriktas på fokusering av tidstillgänglighet 
dvs. den operativa tiden. Utrustningsfel innefattar både haverier, vilket innebär 
defekt utrustning som kräver reparation, samt mer frekventa småstopp som ej 
kräver någon större åtgärd. Utrustningsfelen kan leda till sporadiska eller kroniska 
driftstopp. De sporadiska stoppen är för en lekman mer känt som haverier, de 
förekommer sällan men när ett sporadiskt stopp uppstår resulterar det ofta i 
maskinstillestånd under en lång period. Enligt Ljungberg (2000) är det essentiellt 
att lyfta fram de kroniska felen då de sällan uppmärksammas. 

Ställtid & justeringar- Förlusten ger upphov till reducerad produktionstid 
samtidigt som ett antal produkter ofta tillverkas innan justeringar och 
omställningar är korrekt utförda.  
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Tomgång och småstopp- Anledningarna till driftstopp och förlust vid tomgång 
och småstopp är många, förluster kan uppstå då exempelvis en produkt fastnar i 
en matningsutrustning. Driftstoppen är ofta okomplicerat åtgärdade men förlusten 
av produktionstid är kritisk då maskinen tvingas invänta operatörer ofta. Det 
problematiska med småstoppen är att de är korta vilket medför dålig 
dokumentation och rapportering.  

Reducerad hastighet, förlängd cykeltid- Denna förlusttyp uppstår då 
utrustning körs i en lägre hastighet än vad den är konstruerad för. Att sänka 
cykeltiden för maskinen är bekvämt då problemen inte infinner sig då. Det kan 
dock vara fördelaktigt att öka cykeltiden för att avslöja de dolda felen. Genom att 
testa gränserna via ständiga förbättringar kan utrustningens hastighet ibland 
överskrida den ursprungliga konstruktionshastigheten.  

Defekter i processen- Defekter uppstår då produkter som tar förädlande 
produktionstid inte blir korrekt bearbetade. Denna typ av förlust innefattar både 
kassation och omarbete. Kassationer ses som en stor förlust då material och 
maskintid går förlorat.  

Reducerat utbyte, uppstartsförluster- Uppstartsförluster klassas som en 
kvalitetsutbytesförlust. Förlusten uppkommer då en maskin är instabil, ofta efter 
omställning, vilket resulterar i att ett antal avvikande produkter tillverkas.  

2.6 Produktstruktur 

Samband mellan artiklar kallas strukturer (Mattsson & Jonsson, 2003). Således 
beskriver en produktstruktur hur artiklar utgör ett uppbyggande av en produkt. 
Hur ingående artiklar fullgör ett samband kallas bestå-av-relationer.  Enligt 
Mattsson och Jonsson (2003) måste utöver struktursamband och strukturnivå, 
uppgifter om kvantitet för varje produktstruktur finnas.  

Mattsson och Jonsson (2003) framhåller nedanstående sammanställning som 
viktiga krav vid strukturuppläggning för att nå ändamålsenliga 
produktionsstrukturer. 

1. Produktstrukturen skall utgöra en modell av hur produktionen är upplagd och 
materialflödena utformade. 

2. Produktstrukturen skall vara så utformad att man vid prognostisering och 
huvudplanering kan arbeta med så få artiklar som möjligt. 

3. Produktstrukturen skall vara så utformad att den stöder kundorderbehandling 
när man tillverkar och levererar kundorderspecifika produktvarianter. 

4. Produktstrukturen skall som minimum omfatta alla de artiklar i produkterna 
som man tillverknings- eller inköpsbeordrar. 

5. Produktstrukturen skall vara så utformad att registeruppläggning och 
registerunderhåll underlättas. 

Beslut om produktmix och variantbredd är av strategisk karaktär, enligt Mattsson 
och Jonsson (2003). Hu, Zhu, Wang och Koren (2008) framhåller att 
monteringslinjer med förmåga att producera många produkter möjliggör hög 
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variation. När varianterna blir många kan monteringslinjen bli komplex, vilket i sin 
tur ökar risken för fel. 

2.7 Säkerhetslager 

Enligt Olhager (2000) samt Jonsson och Mattsson (2012) används säkerhetslager 
för att undvika materialbrist då variationer i efterfrågan uppkommer. Lumsden 
(2012) framhåller även att osäkerhet i ledtidens längd samt saldot i lagerregistren 
som motiv till ett säkerhetslager. Morlock, Schwindt, Trautmann och Zimmerman 
(2006) kopplar samman dimensionering av säkerhetslager till hur hög servicenivå 
till kund ett företag vill hålla. Ett högt säkerhetslager leder till minskning i risk för 
att materialbrist uppstår, däremot ökar kapitalbindningskostnaden. Detta är ett 
övervägande företag måste ta i beaktande vid utformning av ett säkerhetslager.  

Materialbrist betyder som namnet indikerar att material som efterfrågas inte finns 
tillgängligt när det behövs. Jonsson och Mattsson (2012) menar att detta är en 
osäkerhet beroende på tillgång och behov som är svår att synkronisera. Enligt 
Boysen och Bock (2011) bör materialbrist undvikas, eftersom det kan leda till 
driftstopp som tvingar operatörer till att stå stilla och inte utföra något arbete. 
Boysen och Bock (2011) framhåller även att materialbrist på en station är extremt 
kostsamt på grund av detta leder till driftstopp på hela linjen. Enligt Lee och 
Billington (1993) är dock fördröjningen orsakad av materialbrist av kort karaktär, 
men viktig att beakta.  
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för att uppnå examensarbetets syfte. Inledningsvis 
skildras tidsplanen med tidsåtgång under examensarbetets fortlöpande. Därefter beskrivs den 
ansats som använts samt metoder för insamling av data. Avslutningsvis förklaras hur data 
analyserats och en utvärdering gällande kriterierna validitet och reliabilitet utförs.  

3.1 Tidsplan 
Examensarbetet har pågått under vårterminen 2014 med tid fördelat enligt Figur 
3. Förberedelser gjordes även under höstterminen 2013, men det är inget som 
påverkat tidsplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Tidsplan. 

Första fasen i tidsplanen innefattades av en planering där grunden för hur 
examensarbetet fortlöper lades. Denna fas diskuterades och analyserades flitigt för 
att konstruera en gemensam målbild hos författarna. Under den sista delen av 
planeringen formulerades problemet som examensarbetet syftar till med hjälp av 
diskussioner internt och med fallföretag. Med hjälp av att synsätta samma problem 
har författarna och fallföretagets handledare kunnat utvinna en bra 
kommunikation och en strävan mot samma mål. En omfattande litteraturstudie 
har krävts för att ligga till grund i det teoretiska ramverket, men även för att sedan 
hjälpa till i analyseringen av frågeställningarna. Litteraturstudien baserades på 
väletablerade och erkända databaser för att kunna bidra till hög kvalitet. I fasen 
fallstudie har mestadels av tiden lagts, eftersom detta har givit möjlighet att 
evaluera det som litteraturstudien nått fram till. Data har samlats in under 
fallstudien som sedan med litteraturstudiens information analyserats närmre med 
hjälp av en mönsterpassning. Rapportskrivningen har skett löpande under 
litteraturstudien och fallstudien, i den takt som ansetts vara rimlig. Genom att i så 
stor mån som möjligt följa denna tidsplan har författarna haft en god grund att stå 
på. Avslutningsvis framlades sedan examensarbetet i slutet av månaden maj där en 
muntlig presentation och opponering skedde.   
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3.2 Ansats 

Valet av ansats beror på hur informationen som samlats in genereras, bearbetas 
och analyseras (Patel & Davidsson, 2011). Examensarbetets ansats är av både 
kvalitativ och kvantitativ karaktär. Med kvalitativt inriktad forskning fokuserar 
datainsamlingen till tolkande analyser och kvalitativa intervjuer (Patel & 
Davidsson, 2011). Kvantitativ forskning däremot fokuserar på mätningar och 
analysering av statistik (Patel & Davidsson, 2011). Valet av att kombinera dessa 
två ansatser beror på att författarna vill öka förståelsen och vidga perspektiven. 
Den kvalitativa ansatsen har givit författarna möjlighet till tolkande analyser på 
mjuk data i form av verbala analyser. De intervjuer och samtal som utförts har 
noggrant dokumenterats och kunnat analyseras i efterhand. Till detta har den 
kvantitativa ansatsen bidragit med en ökad berikning till examensarbetet med hjälp 
av att tolka hårddata från tidsmätning och statistik. Information har samlats in och 
sammanfattats i diagram och beräkningar har givit examensarbetet en ytterligare 
dimension.  

I ett sätt att relatera empiri och teori har författarna valt att arbeta utefter en 
abduktiv studie. De båda frågeställningarna har kunnat besvaras med hjälp av 
detta abduktiva förhållningssätt. Detta sätt kännetecknas av att utifrån ett enskilt 
fall formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet (Patel & Davidsson, 
2011). Med hjälp av detta förhållningssätt har författarna kunnat jämföra etablerad 
teori med den insamlade empirin. Som tidsplanen skildrar har litteraturstudien och 
fallstudien utförts parallellt. Litteratursökningar har genomförts utifrån insamlad 
empiri för att säkerhetsställa och styrka riktighet.  

3.3 Fallstudie 

Efter diskussioner mellan författarna om hur syftet skulle uppnås valdes det att 
använda sig av en fallstudie. Med hjälp av en fallstudie gavs möjligheten att kunna 
specialisera sig på ett problemområde med anknytning till examensarbetets syfte. 
Genom att definiera utformningen av frågeställningarna kan bäst lämpad 
utredningsmetod väljas. Undersökningen är inriktad på endast en specifik 
verksamhet inom möbeltillverkning som överensstämmer med examensarbetets 
syfte och frågeställningar. Yin (2009) framhåller att genom en enskild fallstudie ges 
möjlighet att skapa en helhetsbild av det undersökta fallet, jämfört med en 
flerfallsstudie. Det huvudsakliga motivet till att utföra fallstudien på denna 
verksamhet grundar sig i att möbelindustrin har hamnat i skuggan av bilindustrins 
utveckling och framfart. Det finns ett begränsat utbud av dokumentationer och 
undersökningar av driftstopp på monteringslinjer inom möbeltillverkning vilket 
gör denna studie relevant.  

Fallstudien har utföras på Nobia Production Sweden AB i Tidaholm, hädanefter 
benämnt Nobia. Nobia producerar kökslösningar för Marbodal, Norema och 
Myresjökök. Fabriken färdigställer cirka 20 000 skåp, varav cirka 15 000 är 
monterade. Både omonterade som monterade kök distribueras från Tidaholm till 
kunder runt om i Sverige och Norge. Inom denna fabrik finns en monteringslinje 
som monterar högskåp. Analysenheten lider i dagsläget av driftstopp och en 
undersökning av driftstoppsorsaker och reduceringsmöjligheter behövs. Detta ger 
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författarna möjlighet att fördjupa sig inom det formulerade syftet med hjälp av 
denna fallstudie.  

3.4 Datainsamling 
Nedan framförs de insamlingstekniker som tillämpats vid fallstudien. 

3.4.1 Intervjuer och samtal 

Som nämnts tidigare finns det ett begränsat utbud av dokumentationer och 
undersökningar inom möbelindustrin. För att vidga kunskapsbasen har 
medarbetare på den studerade verksamheten intervjuats. Intervjuerna har enbart 
utförts med de medarbetare som har anknytning till den undersökta 
monteringslinjen. Eftersom medarbetarna har erfarenhet inom det studerade 
området kan information och kunskap utvinnas. Intervjuer som utförts på 
fallföretaget har både skett på planerade och oplanerade sätt. Information gällande 
de planerade intervjuerna finns att tillgå i Tabell 1. Produktionstekniker 1 är 
författarnas handledare med monteringsområdet som ansvarsområde. 
Produktionstekniker 2 arbetar inom tillverkning och produktionstekniker 3 inom 
lager.  

Tabell 1: Intervjuer 

Datum Arbetsroll Tid (minuter) 

2014-03-03 Produktionstekniker 1 30 

2014-03-03 Produktionsledare 25 

2014-03-03 Kvalitetstekniker 25 

2014-03-03 Operatör 30 

2014-03-24 Produktionstekniker 2 20 

2014-03-24 Produktionstekniker 3 20 

De oplanerade intervjuerna kan i detta fall liknas vid samtal med möjlighet för 
författarna att ställa frågor och få spontana svar från medarbetarna. Dessa samtal 
har utförts i samband med observationer. Inför varje intervju har respondenten 
fått en grundläggande introduktion till intervjuns syfte och bakgrund, med mål att 
förbereda respondenten. Författarna har i de planerade intervjuerna använt sig av 
ett standardiserat datainsamlingssätt. Enligt Trost (2010) karaktäriseras hög grad 
av standardiserade datainsamlingar att intervjuer saknar variation och allt är 
likadant för alla. De intervjuade personerna har därmed getts samma 
förutsättningar gällande frågor och miljö för planerad intervju. Ett standardiserat 
intervjumaterial har använts, se bilaga 1. Däremot har följdfrågor varierat 
beroende på svar från respondenten. Följdfrågor har inte förberetts i förhand, 
utan istället ställts spontant. Under de planerade intervjuerna har författarna 
använt sig av en ljudupptagare. Respondenterna har under alla tillfällen fått 
möjlighet att själva avgöra om de vill bli inspelade eller ej. Trost (2010) benämner 
både för- och nackdelar med denna form av apparatur. Till fördelarna hör bland 
annat att författarna kan fokusera på intervjun utan att anteckna och lyssna till 
intervjun upprepade gånger efteråt. Nackdelar som identifierats är att det kan ta 
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tid att gå igenom det inspelade materialet om en specifik detalj letas efter. 
Intervjuerna har legat till grund för utformningen av nulägesbeskrivningen. 

3.4.2 Litteraturstudie 

Litteratur och teoretiskt underlag har bearbetats och analyserats i ett tidigt stadie 
för att stödja och underlätta besvarandet av frågeställningarna. Underlaget har 
huvudsakligen framtagits från högskolebiblioteket i Jönköping och dess söktjänst 
Primo. Förutom detta har även databasen ScienceDirect använts. Vetenskapliga 
artiklar och tidsskrifter har utvunnits från Google Scholar, Springerlink och 
Scopus. I Tabell 2 nedan visualiseras de sökord författarna främst använt sig av. 

Tabell 2: Sökord 

Svenska Engelska  

Felsäkring Poke yoke, mistake proofing, Lean 

Kontinuerligt underhållsarbete Maintenance, TPM 

Kvalitetskontroll Quality control, TQM 

Materialbrist Material shortage, materialförsörjning 

Materialfel Material errors, defects, TPM 

Monteringsfel Assembly errors, defects, TPM 

Standardiserat arbetssätt Standardized work, standardization, Lean 

Ständiga förbättringar Continuous improvements, Lean 

Säkerhetslager Safety stock 

Utrustningsfel Equipment failure, TPM 

Variantreducering Variants, product structure 

Visualisering av arbetsinstruktioner Visualization, instructions 

Återkoppling Follow-up, feedback 

Sökorden har adderats med assembly, assembly line, downtime och manufacturing för att 
kunna smalna av sökningen till ämnesområdet.  
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3.4.3 Dokument 

Information som krävts och funnits tillgänglig via dokument har samlats in. 
Initialt samlades övergripande information med anknytning till monteringslinjen 
in, rörande beläggning och bemanning. Författarna har inte getts tillträde till 
fallföretagets affärssystem, utan fått den dokumentation som krävts från 
handledaren på företaget. Fortlöpande under examensarbetets gång har dokument 
samlats in rörande högskåpens varianter, monteringsinstruktioner för operatör 
och högskåpens artikelnummer. Dokument om vanligaste stopporsaker 
identifierade av företaget har också tillgivits författarna, med tidsåtgång och 
tillfällen. Med hjälp av monteringsinstruktionerna har författarna kunnat sätta sig 
in i operatörernas arbete och därmed fått en bättre förståelse. Instruktionerna har 
varit av viktig karaktär till nulägesbeskrivningen. Utöver ovanstående har 
information om mest sålda högskåp delgivits från handledare.  

3.4.4 Observationer 

Vid utförd fallstudie har monteringslinjen observerats och varje observation 
dokumenterats. Dokumentationen från observationerna har utförts med hjälp av 
både anteckningsblock och kamera. Hur registrering och notering av 
observationer sker är beroende på vad personen tycker är bäst (Bell, 2005). 
Stillbilder som tagits har legat som grund till observationernas efterföljande analys. 
En del i examensarbetet innefattas av en nulägesbeskrivning och i denna 
beskrivning är momentet observation viktigt. Det dagliga arbete som utförs i 
studerad monteringslinje anser författarna bäst studerats okulärt med hjälp av 
observationer. Enligt Bell (2005) är inte uppgiften klar enbart för att 
observationen är utförd och anteckningarna nedskrivna. Efterföljande arbete med 
att sammanfatta och analysera observationen har även det varit viktigt för att 
kunna fånga viktiga skeenden. Flertalet observationer har utförts och information 
återfinns i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3: Observationer 

Datum Tid 
(timmar) 

Data 

2013-12-13 2 Introduktion 

2014-01-23 2 Montering 

2014-01-31 3 Lager 

2014-02-24 4 Montering 

2014-03-03 7 Mätning 

2014-03-12 2 Tillverkning 

2014-03-24 4 Mätning 
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3.4.5 Felrapport 

Eftersom kassationer inte dokumenterades eller uppmärksammades upprättade 
författarna en felrapport, vars huvudsyfte var att identifiera vilka skåp som 
omarbetats eller kasserats och varför, se bilaga 2. När ett fel inträffat antecknar 
operatören vilket skåpsnummer som är berört och om det krävts omkörning eller 
ej. Därefter noterar operatören vart i linjen det ursprungliga felet inträffat samt en 
kort förklaring av händelseförloppet. När förklaringen är färdigställd ska 
operatören välja en av de fem orsaker till varför felet inträffat. Orsakerna som är 
valbara för operatören är de mest förekommande scenarierna, vilket framgick via 
observationer, men om de inte skulle överensstämma med händelsen kan de välja 
övrigt. Fel som resulterar i omkörning och driftstopp definieras som följande: 
”arbete utfört som avviker ifrån arbetsbeskrivningen”.  Felrapporterna har funnits 
tillgängliga för operatörerna mellan veckorna 10 till 15 under år 2014. Detta har 
gett författarna sex veckors material att analysera. 

3.5 Dataanalys 

Information har samlats in genom både litteraturstudier och empirisk data från en 
fallstudie. I det initiala stadiet av examensarbetet planerades fortlöpandet och en 
problemformulering tog fart. Sörqvist (2004) är noggrann med att betona vikten 
av att hur problem och processer analyseras är situationsanpassat. Specifikt för 
denna situation har författarna valt att under en tid parallellt med en 
litteraturstudie arbeta med en fallstudie. Fallstudien visade sig sedan te sig mer 
tidskrävande än litteraturstudien. Intervjuer och observationer som utförts har 
dokumenterats väl för att underlätta återkoppling och analyseringsmöjligheter. 
Böcker och artiklar har utformat ett teoretiskt ramverk genom att sortera ut det 
mest relevanta till examensarbetets omfång. Detta har sedan analyserats med 
empiri insamlad från en fallstudie. Enligt Yin (2007) är mönsterpassning en av de 
mest önskvärda teknikerna vid en fallstudieanalys. En mönsterpassning betyder att 
en jämförelse mellan ett empiriskt grundat mönster och ett förväntat eller 
förutsagt mönster görs. Författarna har därmed jämfört den empiri som samlats in 
med den teori som finns tillgänglig i ämnesområdet. Under analyseringen av data 
kompletterade författarna det teoretiska ramverket för att kunna utföra 
mönsterpassningen väl. Processen för att nå fram till resultatet via en dataanalys 
syns i Figur 4 nedan. 

Litteraturstudie

Fallstudie

Teoretiskt 

ramverk

Empiri

Dataanalys Resultat

   Figur 4: Examensarbetets dataanalys 
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Analysen är uppdelad efter de två frågeställningarna som besvaras för att nå 
examensarbetets syfte. Den första frågeställningen angående orsaker till driftstopp 
har analyseras på ett djupare plan med hjälp av att utforma en felrapport. 
Driftstoppsorsaker från Nobia har ställts mot de fel som lett till driftstopp för att 
sedan mönsterpassas mot det teoretiska ramverket. Orsakerna har sedan legat som 
grund till frågeställning två som behandlar reducering av driftstopp. Genom att 
analysera de orsaker som finns har författarna kunnat med hjälp av väletablerade 
teorier framställa reduceringsmöjligheter.   

3.6 Validitet och reliabilitet 

Benämningen validitet betecknar vetskapen om vad som undersökts och hur väl 
innehållet i studien mätts (Patel & Davidsson, 2011). Intervjuer på fallföretaget har 
utförts på berörda med störst kompetens, erfarenhet och anknytning till 
problemområdet. I detta fall är problemområdet en monteringslinje. Det är viktigt 
att komma ihåg att validiteten genomsyrar hela forskningsprocessen (Patel & 
Davidsson, 2011). Med detta i åtanke har författarna noggrant dokumenterat och 
reflekterat ingående delars påverkan på examensarbetets validitet. Under hela 
fallstudiens fortlöpande har författarna frekvent återkopplat till handledare på 
fallföretag för att se till att informationen som tillgetts inte är felaktig. Information 
har inhämtats från flera olika baser för att skapa en omfattande grund att 
analysera. Mönsterpassningen har bidragit till en högre validitet, genom att jämföra 
erkända teorier med fallstudien.  

Validiteten kan delas upp i två delar, vid namn intern och extern validitet. Den 
interna validiteten betyder hur väl resultatet av studien är riktig i förhållande till 
verkligheten (Bryman & Bell, 2011). Genom att intervjua flertalet engagerade i 
monteringslinjen har detta hjälpt författarna uppfatta rätt information, än om bara 
en person intervjuats. De intervjuade har varit från olika delar inom verksamheten 
för att säkerställa flera arbetsrollers syn på problemområdet. Flertalet 
observationer har utförts på fallföretaget för bidra till ett vidare perspektiv och 
även validera information som tillgivits. Mätningar har utförts under ett större 
tidsspann för att säkerställa att första mätningen inte varit ett extremfall. Den 
externa validiteten syftar till hur resultatet av studien kan generaliseras på andra 
fall (Bryman & Bell, 2011). Tydliga och noggranna avgränsningar har givit 
författarna möjlighet att fokusera på ett specifikt område och evaluera detta 
grundligt. För att ytterligare bidra till hög extern validitet har tidigare framställda 
och väletablerade teorier använts för att jämföra med fallstudien. Detta 
tillsammans har därmed lagt en god grund till att resultatet på examensarbetet kan 
generaliseras på liknande fall.  
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Studiens tillförlitlighet kallas reliabilitet och handlar om hur väl en mätning kan 
ske ännu en gång med samma resultat (Patel & Davidsson, 2011). Resultat av 
intervjufrågor har dokumenterats genom inspelning och sedan givit författarna 
möjlighet att analysera det inspelade materialet i efterhand. Genom att gå tillbaks 
till det inspelade materialet har författarna haft möjlighet att kontrollera den 
inhämtade informationen kontinuerligt. Datainsamling har skett från väletablerade 
databaser och erkända författare för att bidra till en god reliabilitet. Metoder för 
att samla in information från fallstudien har varierat och detta kan enligt Yin 
(2009) ses som en triangulering. Med hjälp av väldokumenterad utförlig 
metodbeskrivning och flera olika metoder har författarna kunnat jämföra och 
analysera dess utfall mot varandra och utvinna hög tillförlitlighet.  
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4 Empiri 
Inom denna del beskrivs inledningsvis en generell nulägesbeskrivning för att ge läsaren en inblick 
i utförd fallstudie. Därefter förklaras berörda stationer ingående i monteringslinjen. Sedermera 
beskrivs kassationer och felmonteringar och dess påverkan på monteringslinjen. Ytterligare 
framställs information om identifierade driftstopp och slutligen redovisas felrapportens resultat. 

4.1 Nulägesbeskrivning  

Examensarbetet innefattas av en monteringslinje på Nobia som producerar 
högskåp till kök. För att underlätta för läsaren att förstå monteringslinjen har 
författarna valt att utföra en nulägesbeskrivning. Monteringsprocessen initieras av 
ett buffertlager med högskåpens vänster och höger sida. Med hjälp av en 
robotstyrd plockare tas de sidor som innefattas av det valda högskåpet. Körplaner 
hämtas ifrån Nobias MES-system, vilket innefattar en dags produktion. 
Monteringslinjen inbegripes av fyra stationer; förmontering, press, inrede och 
palletering, se bilaga 3 och Figur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fyra stationerna är bemannade med operatörer som är fastanställda och 
inhyrda, monteringslinjens bemanning varierar dagligen och bestäms efter linjens 
takt. Det finns ett upprättat bemanningstak som vid normalbemanning är bestämt 
till nio heltidsoperatörer som jobbar i treskift. Takttiden bestäms utifrån 
inkommande order och är därför aldrig statisk och bestämd, arbetsfördelningen 
kan alltså variera kraftigt mellan skiften. Nobia har en uttalad ambition att öka 
arbetsrotationen i monteringsanläggningen. En högre rotation resulterar i ett 
minskat beroende av monteringspersonal anknuten till en specifik 
arbetsbefattning.  
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När operatörerna inleder ett skift hämtas information innehållande skiftets order 
och via informationen sätts takten. Det finns tre typer av takter; låg, mellan och 
hög, se Tabell 4. Vid hög takttid nyttjas alltså en extra operatör än vad som är 
normalbemanning, dvs. mellan-takten, vid linjen för att hantera den höga 
frekvensen av skåp.  

Tabell 4: Takt 

Takt Skåp/h Antal 
operatörer 

Hög 38 10 

Mellan 34 9 

Låg 27 7 

När skiftets takt och order är planerade skrivs orderna ut på etiketter som placeras 
vid förmonteringen. Etiketterna omfattar information som definierar vilket skåp 
som ska monteras och initierar monteringen, se Figur 6. Etiketten följer med 
skåpet genom monteringslinjen vilket ger operatörerna möjlighet att identifiera 
vilket skåp som ska monteras och via monteringsinstruktioner uttyda vilka 
komponenter som ingår. Monteringsinstruktionerna är i dagsläget utplacerade vid 
förmontering, press och inrede. En monteringsinstruktion vid palleteringen är inte 
aktuell då det inte krävs några ingående instruktioner för hur arbetet på stationen 
ska utföras. 

 

Figur 6: Etikett 
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Etiketten beskriver även vilket inrede som ska ingå i högskåpet samt vilken kund 
som har beställt högskåpet. Nobias monteringssektion monterar synkroniserade 
kundorder t.ex. ett högskåp ifrån Marbodal kommer slutligen paketeras med 
återstående komponenter ifrån de övriga monteringslinjerna och bilda en 
kökslösning. Det är alltså viktigt att takten hålls jämnt över monteringslinjerna så 
att orderna blir kompletta. 

När operatörerna identifierat vilket skåp som ska monteras kan de via 
artikelnumret matcha skåpet med monteringsinstruktioner. Instruktionerna 
beskrivs nedan vid respektive monteringsavsnitt. 

4.1.1 Förmontering 

Förmonteringen initieras av att högskåpssidor förs fram till operatör 1 via ett 
automatiskt rullband. Operatör 1 arbetar med en högerskåpssida i ett horisontellt 
läge och har således hyllplanshålen närmst sig. Hyllplanshålen följer en mall i 
arbetsbänken som är numrerade efter hålen, se Figur 7.  

 

Figur 7: Arbetsbänk 
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Numreringen underlättar för operatörerna då de lätt kan identifiera i vilket hål de 
ska skruva. Skruvarna som används av operatörerna är stationerade i behållare 
ovanför skåpssidorna. Bakom operatörerna finns olika typer av skenor som 
skruvas fast av operatörerna med hjälp av en fast positionerad skruvdragare. 
Operatör 2, som är stationerad till höger om operatör 1, utför motsvarande arbete 
men på en vänsterskåpssida. När båda sidorna är bearbetade förs de automatiskt 
vidare på monteringslinjen via ett knapptryck. De två operatörerna utläser 
monteringsinstruktionerna, som är uppsatta vid varje arbetsstation, och kan via 
instruktionerna b.la uttyda vilka hål de ska skruva i. Förmonteringen sätter 
grunden för skåpets inrede med skruvar och skenor. När monteringsfel inträffar 
medför detta följdfel under hela linjen då inredet i slutändan kommer positioneras 
på felaktig position.  

Som nämnts tidigare identifierar etiketten vilket typ av skåp som ska monteras. 
När skåpet har identifierats läser operatörerna av monteringsinstruktioner för 
aktuellt skåp via en uppsatt instruktionshänvisning, se Tabell 5. Instruktionerna 
visualiserar vilken typ av skåp som ska monteras och med hjälp av skåpsnummer 
kan ytterligare information avläsas. Instruktionen visar (från vänster) i vilka hål 
sammanhållningshyllan ska skruvas i. Som tabell 4 illustrerar ska skåp 7600:s 
sammanhållningshylla skruvas i hål 23 och 39, ingen låda/ utdrag front ska 
monteras alltså lämnas den kolumnen tom. Kolumnen som benämns ”Antal 
luckor” beskriver hur många luckor som ska monteras på skåpet. Nästkommande 
kolumn avgör vilken typ av klaff som är förmonterad på skåpet, klaffen avgör 
vilken typ av lucka som ska monteras. Höjden på luckan i millimeter beskrivs i 
kolumnen ”front”. ”Lösa hyllor” är antalet hyllor som ska placeras i skåpet, 
hyllorna monteras ej utan kunden får själv montera hyllorna på lämplig position 
med hjälp av hyllbärarstiften som följer med skåpet.  

Tabell 5: Monteringsinstruktion, förmontering 

Best 
nr. 

Sammanh. 
Hylla 

Låda/ 
utdrag 
front 

Antal 
luckor 

Klaffgångjärn Front Lösa 
hyllor 

Övrigt 

Plac.hål 
från 

u.kant 

Plac. 
hål 
från 

u.kant 

7600 23, 39   2   124 4   

7114 3, 47 4, 
13 
(M) 

1 Klaff 124 0 Silvergaller 
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4.1.2 Press 

Station 2 inleds av att en högersida automatisks vänds 180° och lyfts upp för att 
positioneras parallellt ovanför vänster skåpssida. Därefter förs de två sidorna i 
fortsatt parallellt läge in i en press, se Figur 8. Operatör 3 förser sedan sidorna 
med sammanfogande reglar, hyllplan, botten och topp. Genom att läsa 
monteringsinstruktionerna för pressen kan operatörerna urskilja vart hyllan ska 
positioneras. Delarna finns bakom operatören i ett buffertlager anknutet till 
stationen. Sedan pressas sidorna automatiskt ihop efter ett knapptryck från 
operatör 3. Skåpet förs sedan vidare till operatör 4 som monterar rygg och 
plastskydd till botten med hjälp av en häftpistol. 

 

Figur 8: Press 

Vilken typ av rygg som ska monteras kan operatörerna utläsa med hjälp av 
monteringsinstruktionerna, se Tabell 6. Operatören läser av etiketten och kan 
genom att urskilja skåpstypen utläsa vilka och var komponenterna ska monteras.    

Tabell 6: Monteringsinstruktion, press 

Best nr. 
 

Sammanh.hylla Rygg Övrigt 

Plac.hål från u.kant Längd (mm) 

7114 3, 47 455 578   

7600 22, 39 710 742   
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4.1.3 Inrede 

I station tre förs skåpet vänt med ryggen nedåt efter att skåpet vänts automatiskt 
horisontellt 90°. Detta görs för att underlätta operatör 5:s arbete med inredet till 
skåpet. Monteringen av inrede sker på ett manuellt rullband vilket innebär att 
operatören inte skjuter vidare skåpet förrän hen är klar med inredet. Material som 
inkluderas i inredet återfinns bakom operatör 5 och 6 i ett buffertlager. 
Monteringen av inredet utförs med en manuell skruvdragare. I nästa skede hjälps 
operatör 5 och 6 åt att montera dörren till skåpet. Operatör 6 säkerhetsställer 
sedan att skåpets dörrsida emballeras av en wellpapp- och en bandningsmaskin 
förser skåpet med fasthållande plastband. Som beskrivet i föregående stationer 
kan operatörerna även urskilja monteringsinstruktionerna genom att identifiera 
skåpsnumret, se Tabell 7. 

Tabell 7: Monteringsinstruktion, inrede 

Best nr. Låda/ utdrag 
front 

Antal luckor Lös front Lösa 
hyllor 

Övrigt 

Plac.hål från 
u.kant 

Höjd 
(mm) 

7114           

7600   2 124 4 Inframe 22, 38 

4.1.4 Palletering  

Operatör 7 tar emot det emballerade skåpet som vänts automatiskt på högkant. 
Med hjälp av en automatisk lift förflyttas sedan skåpet manuellt till tillhörande pall 
och plastas in i en automatisk emballeringsmaskin. Efter detta placeras sedan 
pallen för utgående gods eller på lager.  
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4.2 Kassationer och felmonteringar 

I dagsläget finns det ingen dokumentation över kassationer och felmonteringar. 
När ett skåp identifieras som felmonterat eller om materialbrister upptäckts förs 
skåpet vidare via linjen och sätts slutligen på en kassationspall. Det finns ingen 
uttalad metod för att informera nästkommande stationer att ett fel har inträffat, 
operatörerna sprider i dagsläget vidare informationen verbalt. Detta medför att det 
saknas en order i orderstocken och ett nytt skåp måste då monteras. När denna 
typ av händelse inträffar stoppas monteringslinjen och samma order måste läggas 
in i systemet, en ny etikett skrivs ut och skåpet monteras på nytt. Det finns dock 
tillfällen då skåpet går att ”rädda”, operatörerna kan då åtgärda felet som uppstått 
och hindrar då utförandet av en omkörning av ordern. Det finns även ett tredje 
scenario då takten är hög och en skadad komponent på skåpet har upptäckts, vid 
en hög takt finns inte alltid utrymme i körplanen för en omkörning. Operatörerna 
bearbetar i detta fall skåpet utan den skadade komponenten och den komponent 
som saknas vid monteringen appliceras separat vid det tillfälle då kundordern 
sammanfogas. Det finns dock tillfällen då den separata komponenten inte kan 
monteras i efterhand då flödet är högt och det råder tidspress. Lösningen blir då 
att komponenten monteras hos kunden efter att ordern har levererats. Som 
nämnts ovan medför en omkörning ett stopp i linjen, därför försöker 
operatörerna i så stor mån som möjligt lösa problem som uppstår utan 
omkörning.  

De odokumenterade kassationerna leder till inkorrekta lagersaldon. När en 
omkörning utförs plockas komponenterna på nytt vilket resulterar i att det saknas 
en komponent som monterats på skåpet. Hur många komponenter som saknas 
beror på hur långt skåpet har gått igenom linjen samt hur många skåp som körts 
om. Effekten på linjen blir således att det kan uppstå materialbrist även om 
buffertlagerna är korrekt balanserade mot antalet order.   
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4.3 Driftstopp 

Dokument insamlade från Nobia har givit författarna information om vilka 
driftstoppsorsaker som finns beroende på tid och tillfälle, se bilaga 4. Detta är 
orsaker operatörer fyller i information om när driftstopp uppstår för att ligga som 
underlag till en lagtavla placerad i anknytning till monteringslinjen. Ifyllandet av 
information av driftstopp har pågått under tolv veckor och som bilagorna visar 
står pressen och materialförsörjningen för en stor andel av den totala stopptiden 
på monteringslinjen. Materialförsörjning definieras som den tid då driftstopp 
uppstått pga. att material fattas. Operatörerna kan då inte utföra något arbete 
förrän det saknade materialet anlänt till monteringslinjen. När driftstoppet uppstår 
måste operatörerna vänta in räddarna, även kända som materialhanterarna, vilka 
måste förse monteringslinjen med nytt material. Om materialet finns i lager går 
processen relativt fort men om materialet måste produceras på nytt medför detta 
att linjen stoppas under en längre tid. Det finns även driftstopp som orsakas av 
bristfällig materialförsörjning vilka presenteras som ”saknas luckor” och är 
registrerat som separat.  

Multimaskinen, vilken är placerad vid förmonteringen, är en automatiserad maskin 
som förser skåpssidorna med gångjärn. Under vecka tre stoppade maskinen 27 
gånger pga. att gångjärnen fastnade, syns i Figur 9. Driftstoppen uppstod till följd 
av att maskinens karuseller var trasiga vilket medförde att gångjärnen fastnade i 
multimaskinen. Problemet åtgärdades men som bilagorna och diagrammen visar 
uppstod problemet upprepade gånger de nästkommande veckorna.  

Bilaga 4 visar att plockaren stod för 16 % av den totala stopptiden men det ska 
tilläggas att ett MES-system infördes i slutet av december vilket medförde långa 
avbrott för plockaren då systemet inte var helt i bruk. MES-systemet 
(Manufacturing Execution System) är ett övergripande system som styr och 
övervakar produktionsprocesser. Detta illustreras tydligt på bilagan för driftstopp 
då vecka två står för 98 % av plockarens driftstopp. I rapporten utesluter 
författarna plockarens driftstopp under MES-systemets uppstartsfas, därför 
återfinns inte det data med i diagrammen nedan.  

Trasig/fel lucka är ett driftstopp som uppstår när monteringslinjen har blivit 
försedd med en felaktig/inkorrekt producerad lucka. Det finns många olika typer 
av scenarier vid detta driftstopp t.ex. när en lucka har spruckit vid borrning eller 
när luckan har limmats felaktigt vilket medför att luckan blir missfärgad. Detta 
driftstopp klassificeras som materialfel och kan vara svårt för operatörerna att 
upptäcka. Då det defekta materialet upptäcks i tid kan produktionen kontaktas 
och nya luckor kan produceras, detta medför driftstopp då linjen inväntar material. 
Det finns ännu ett scenario på Nobia då materialfelet inte upptäcks på linjen, 
vilket innebär att kunden får en defekt produkt.  
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Materialhantering innefattas av operatörernas hantering av monteringslinjens 
material. Detta driftstopp kan bero på monteringsfel vilket innefattas av alla typer 
av misstag som operatörerna utför. De vanligaste monteringsfelen som 
observerats är; skruvning i fel hål vid förmonteringen, felaktig positionering av 
hyllplan vid pressen samt montering av felaktigt inrede vid inredet. Övriga fel 
klassificeras som materialhantering enligt Nobia och representerar 5 % av den 
totala driftstoppstiden.  

Vid allvarliga fel på högskåpen krävs det omkörningar, en omkörning innebär att 
en omprogrammering i körplanen måste uträttas. Det defekta eller felaktiga 
högskåpet måste alltså läggas in i körplanen på nytt för att fullständiga kundorder. 
Detta driftstopp står för 7 % av det totala antalet driftstopp och representerar 3 % 
av den totala driftstoppstiden. Det kan även förekomma driftstopp då 
programmeringen av körplanen är felaktig vilket medför att fel högskåp monteras.   

Möte klassificerar författarna som planerat driftstopp och fokus kommer därför 
inte ligga på att reducera detta driftstopp.    

Som beskrivits tidigare sker det omkörningar av skåp då operatörerna identifierat 
ett felaktigt skåp. Denna typ av driftstopp innefattas av hopp i körplan och utgör 
3 % av den totala stopptiden enligt Nobia, vilket illustreras i Figur 10.  

Vid inredesstationen där bland annat högskåpen bandas och emballeras sker det 
korta driftstopp. Driftstoppen uppstår då plastbanden till bandmaskinen tar slut 
och nya plastband måste insättas. Som figurerna visar är det ett driftstopp som 
uppstår vid 8 % av det totala driftstoppsantalet. Dock är inte driftstoppet särskilt 
tidskrävande då det endast representerar 3 % av den totala driftstoppstiden.  

Monteringslinjen är beroende av att de förädlande stationerna är synkroniserade. 
Vid de fall då en station får problem och stagnerar medför detta problem 
resterande stationer på monteringslinjen. Inredesstationen, vilket är flaskhalsen, 
kan fylla de manuella rullbanden med högskåp vilket medför att de resterande 
stationerna förhindras från att föra färdiga högskåp framåt på linjen. Detta 
driftstopp klassificeras som ”buffert full”.                                                                                  
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Figur 9: Antalet driftstopp under tolv veckor 

             Figur 10: Driftstoppstid under tolv veckor 
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4.4 OEE 

För att mäta Nobias utrustningseffektivitet av monteringslinjen har en författarna 
genomfört en OEE-mätning. Mätningen är en metod för att urskilja vilka faktorer 
som stagnerar monteringslinjens effektivitet. OEE-mätningen är utförd stationsvis 
vilket underlättar för identifieringen av slöserier samt lokaliserar problemområdets 
positionering i linjen. Det är således lättare att angripa slöserier då positionen är 
given. Mätningarna av stationerna har utförts vid två tillfällen och mättes under 20 
minuter vid de båda tillfällena. Genom observationer och intervjuer med 
operatörer uppskattas antalet kassationer till 1 högskåp/timme, vilket återfinns i 
beräkningarna nedan. Eftersom mätningen är gjord under 20 minuter kommer 
kassationerna presenteras som 0,33 st. För att utvinna den teoretiska cykeltiden 
utgick författarna från den takttid Nobia nyttjar idag. Mätningen utfördes under 
hög takt dvs. 38 skåp/timme vilket innebär att ett skåp monteras på 1,57 minuter, 
detta tal representerar den teoretiska cykeltiden/cykel.  

4.4.1 Förmontering 

Mätningen fokuserades inledningsvis på förmonteringen vilket är en komplex 
station med många moment. Enligt intervjuade operatörer är förmonteringen den 
station som kräver mest erfarenhet. Förmonteringen mättes under 20 minuter och 
under tidsintervallet passerade tolv skåp stationen. I förmonteringen monteras 
skåpssidor separat vilket innebar att cykeltidsmätningen innefattades av två 
skåpssidor, sidorna monteras i genomsnitt på 1,66 minuter. Totala stopptiden 
mättes då operatörerna stod arbetslösa vilken uppmättes till 5,28 minuter. 

Operativ tid               

Tidstillgänglighet  
     

  
              

Operationseffektivitet  
       

     
               

Slutligen beräknades förmonteringens kvalitetsutbyte vilket fokuserar på 
stationens kassationer.  

Kvalitetsutbyte  
       

  
               

Den sammanställda utrustningseffektiviteten för förmonteringen blir således: 

OEE                                
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4.4.2 Press 

Pressen mättes vid två tillfället under 20 minuter och under tidsintervallet 
passerade i genomsnitt 12 skåp stationen. Cykeltiden för pressen uppmättes i 
genomsnitt till 1,25 minuter. Totala stopptiden mättes då operatörerna stod 
arbetslösa vilken i genomsnitt uppmättes till 9,85 minuter. 

Operativ tid               

Tidstillgänglighet  
     

  
              

Operationseffektivitet  
       

     
            

Kvalitetsutbyte  
       

  
               

Avslutningsvis blir utrustningseffektiviteten för pressen blir således: 

OEE                               

4.4.3 Inrede 

Inredet mättes vid två tillfället under 20 minuter och under tidsintervallet 
passerade i genomsnitt 13 skåp stationen. I inredet monteras högskåpen av två 
operatörer vilket innebar att cykeltidsmätningen är ett genomsnitt på två 
operatörer. Den cykeltiden för monteringen uppmättes i genomsnitt till 1,25 
minuter. Totala stopptiden mättes då operatörerna stod arbetslösa vilken i 
genomsnitt uppmättes till 3,71 minuter. 

Operativ tid               

Tidstillgänglighet  
     

  
               

Operationseffektivitet  
       

     
            

Kvalitetsutbyte  
       

  
               

Den sammanställda utrustningseffektiviteten för inredet blir således: 

OEE                               
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4.5 Felrapport 

Felrapporten som är direkt kopplad till driftstopp, eftersom ett fel resulterar i 
driftstopp, placerades på varje utav monteringslinjens fyra stationer. Operatörerna 
har självmant fyllt i rapporterna och gett författarna ett vidare perspektiv till de fel 
som orsakar driftstopp. I Tabell 8 nedan visas vilka driftstoppsorsaker som 
identifierats på respektive arbetsstation. Eftersom det inte identifierades några 
driftstopp på palleteringen återfinns inte stationen i tabellen. Driftstoppsorsaken 
”fel skåp monterat” noterades inte under mätperioden och är därför inte av 
intresse att presentera. 

         Tabell 8: Felrapport 

 

 

 

 

 

Förmontering 

Enligt felrapporten kopplad till förmonteringen, har det framkommit att det mest 
frekventa felet som lett till driftstopp är kopplat till utrustningsfel. 
Förmonteringen är beroende av att den automatiska plockaren och att maskinen 
som monterar gångjärn ska fungera. I flertalet av fallen är driftstopp på stationen 
föranlett av att karusellen som förser multimaskinen inte förses med gångjärn. 
Istället för att förse multimaskinen med material fastnar gångjärnen i maskinen 
och på så sätt utgör ett driftstopp i förmonteringen. Det sker även att 
gångjärnsmonteringen inte utförts korrekt av multimaskinen och det upptäckts då 
av operatören efter detta steg. Utöver detta har ett fåtal fall av materialfel 
påträffats. Material som placeras för den automatiska plockaren besitter i dessa fall 
inte tillräckligt hög kvalitet och identifierats av operatören i förmonteringen, som 
därefter påtvingat en omkörning. En annan anledning till driftstopp som 
upptäckts i denna station är materialbrist hos den automatiska plockaren, som 
föranlett till att processen avstannat. I och med att detta är den initiala processen i 
kedjan har fel som upptäckts varit i anknytning till denna process.  

Press 

I den nästkommande stationen vid namn press har det identifierats att det 
vanligaste felet varit kopplat till monteringsfel från föregående station. Fel som 
leder till driftstopp beror på att förmonteringen utför en montering som är felaktig 
enligt den etikett som följer med skåpet. Felet upptäckts av operatör i pressen som 
får initiera en omkörning av skåpet. Det andra felet beror på att materialbrist 
upptäcks. När operatören i pressen monterar det som är kopplat till bearbetat 
högskåp är material som krävs inte funnits tillgängligt och därmed har ett 
driftstopp orsakats. Avsaknad av ryggar var den vanligaste rapporterade 
materialbristen i pressen. 

Orsak Förmontering Press Inrede 

Utrustningsfel X     

Materialfel X   X 

Monteringsfel   X X 

Materialbrist X X   
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Inredesmontering 

I det näst sista steget i kedjan som är inredesmonteringen är det vanligaste felet 
som upptäckts materialfel. De fel som upptäckts är kopplade till en trasig sida eller 
en dålig lucka. När operatören utfört sitt arbete har det identifierats att den lucka 
som operatören ska montera inte har varit av tillräckligt hög kvalitet. I dessa fall 
stoppas linjen och operatörerna får vänta på att nya luckor ska anlända. I de fall 
när en trasig sida upptäcks kasseras skåpet och en omkörning av skåpet sker. 
Monteringsfel har även upptäckts i denna station, som operatören okulärt 
identifierat från föregående stationer. När en lucka ska monteras har det 
identifierats att föregående stationer utfört felaktig montering, vilket leder att 
luckan inte monteras. Det finns även materialbrist dokumenterat på 
inredesmonteringen. Operatörerna har klargjort att det i många fall saknas korrekt 
lucka, vilket medför driftstopp i monteringslinjen.  

Palletering 

Denna station har inte identifierat några fel, eftersom skåpet kommer halvt 
emballerat och operatören inte kan se om något är fel utfört. 

   



Analys 

41 

5 Analys 
I detta avsnitt analyseras frågeställningarna separat för att nå examensarbetets syfte. De 
identifierade driftstoppsorsakerna beskrivs enskilt i den första frågeställningen. Därefter 
presenteras reduceringsåtgärder för respektive driftstoppsorsak. 

5.1 Frågeställning I 

Vilka möjliga orsaker finns det till att driftstopp uppstår i monteringslinjer? 

I Tabell 9 nedan finns en sammanställning över möjliga orsaker identifierade. I 
tabellen visas vilken referens som är kopplad till respektive driftstoppsorsak. 
Driftstoppsorsakerna styrks av empiriska undersökningar vilket illustreras i högra 
delen av tabellen, vilken visar att alla driftstoppsorsakerna har identifierats i 
empiriska studier. I frågeställning 1 analyseras driftstoppsorsakerna och kopplas 
samman med framtagen teori och empiri. Empirin som presenteras består främst 
av information hämtad ur felrapporten och Nobias driftstoppsorsaker.  

Tabell 9: Identifierade orsaker 

Orsak Referens              Empiri 

Felrapport Driftstoppsorsaker 

Utrustningsfel Ljungberg, (2000) X X 

Materialfel Ortiz, (2006) X X 

Monteringsfel Hu et. al.(2008) 
Ljungberg (2000) 

X X 

Materialbrist Boysen och Bock 
(2011)  

X X 

5.1.1 Utrustningsfel 

Ljungberg (2000) framhåller sex förluster kopplade till driftstopp. Förlusterna är 
indikationer på varför ett driftstopp sker. Utrustningsfel kan leda till sporadiska 
eller kroniska driftstopp (Ljungberg, 2000). I starten av implementeringen av 
Nobias MES-system noterades utrustningsfel som ledde till långa och kostsamma 
driftstopp. Ytterligare utrustningsfel är kopplat till multimaskinens förseende av 
gångjärn som stannade 35 gånger, enligt Nobias driftstoppsmätning. Under en 
vecka inträffade driftstoppet 27 gånger vilket är relaterat till multimaskinen, men 
en nedgång i driftstoppsantal har sedan kunnat urskiljas. Däremot har inte 
driftstoppsorsaken kunnat elimineras helt.  Detta tyder på att Nobia inte gått till 
grunden med orsaken, utan istället åtgärdat driftstoppet temporärt. Utrustningsfel 
består även av mer frekventa småstopp som ej kräver någon större åtgärd. I fallet 
med gångjärnen är driftstoppen av kort karaktär, men summerat leder det till att 
Nobia går miste om värdefull produktionstid. Utrustningsfelet är även kopplat till 
förlusten tomgång och småstopp som sällan dokumenteras eller följs upp på 
grund av dess korta karaktär (Ljungberg, 2000). Med observationer som stöd, 
utformade författarna en felrapport som i sin tur identifierade det berörda 
driftstoppet. 
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Utformad felrapport identifierade likt Nobias driftstoppsmätning det nämnda 
driftstoppet utrustningsfel, men med hjälp av felrapporten kunde det utvinnas vart 
driftstoppet upptäckts. Förmonteringen var den station som identifierade 
driftstoppet, eftersom det var relaterat till multimaskinen vid denna station. 
Eftersom driftstoppet sker i förmonteringen påverkar detta hela monteringslinjen 
och avstannar monteringsprocessen. Srinivasan (2012) menar att ett slöseri är en 
aktivitet som inte adderar värde till produkten eller tjänsten. En operatör som 
tvingas vänta under ett utrustningsfel adderar inget värde till produkten och 
därmed måste detta slöseri elimineras. Sammanfattningsvis har både Nobias 
driftstoppssammanställning och författarnas felrapport identifierat utrustningsfel 
relaterat till förseende av gångjärn till multimaskinen. 

5.1.2 Materialfel 

Information hämtad från både felrapport och identifierade driftstopp från Nobia 
visar att defekt lucka är tidskrävande och ett återkommande problem. Liker och 
Meier (2006) framhåller sju slöserier, varav fel och omarbete, onödiga transporter 
och väntan är starkt förknippade till driftstoppet materialfel. Lucka som tillverkas 
inom anläggningen och inte håller tillräckligt hög kvalité är ett direkt fel som leder 
till omarbete. Eftersom operatörer får vänta och någon måste förse 
monteringslinjen med nytt material bidrar driftstoppet till outnyttjad 
produktionstid då hela monteringslinjen tvingas avstanna. Eftersom identifiering 
av materialfel på monteringslinjen medför att en materialförsörjare måste förse 
monteringslinjen med nytt material uppstår väntan för operatörerna eftersom de 
inte kan utföra något annat arbete. Monteringslinjen är beroende av alla stationer 
och står en still medför det ett stillestånd hos alla. Liker och Meier (2006) 
bekräftar två ytterligare slöserier benämnda onödiga transporter samt fel och 
omarbete. Ortiz (2006) framhåller att fel på grund av produkter som avviker från 
det korrekta kan leda till driftstopp, som understryks i detta scenario. Mattson och 
Jonsson (2003) betonar vikten av kvalitetskontroll innan positionering i lager. 
Eftersom de defekta luckorna inte kvalitetskontrolleras upptäckts inte felet och 
medför driftstopp i monteringslinjen. Nämnt ovan har driftstoppsorsaken 
materialfel identifierats via både felrapport och driftstopp från Nobia. 
Felrapporten har identifierat att driftstoppsorsaken materialfel noterats på de två 
stationerna förmontering och inredesmontering. Stationen förmontering 
identifierade att materialfel relaterat till att material placeras till plockaren inte 
håller tillräckligt hög kvalité när den förs till förmonteringen. Som beskrivits 
tidigare fanns det tillfällen då en lucka blivit felaktigt limmat vilket komplicerar 
monteringsprocessen. En missfärgad lucka innebär att nya måste produceras och 
linjen avstannar. Inredesmonteringen däremot noterade materialfel relaterat till de 
luckor som monteras på högskåpet. Materialfel angående trasig eller felaktig lucka 
härrör även från identifierade driftstopp av Nobia. Detta driftstopp stod under en 
tolv veckors period för 13 % i antal och 10 % i tidsmängd.  
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5.1.3 Monteringsfel 

Driftstoppsorsaken monteringsfel är direkt kopplat till slöseriet fel och omarbete 
och en reducering av driftstoppet leder till en eliminering av detta slöseri. Detta 
kan utföras med olika tillvägagångssätt. Förmonteringen är enligt operatörerna den 
svåraste stationen att behärska, vilket delvis beror på den djupa artikelstrukturen. 
Hu et. al. (2008) menar att när varianterna ökar kan monteringslinjen bli komplex 
och svårhanterlig, vilket i sin tur ökar risken för fel. Varianterna ett högskåp kan 
resultera i är tusentals i Nobias kunderbjudande och det gör arbetet för 
operatörerna svårare att utföra.  Förmonteringen är den första stationen på 
monteringslinjen och lägger grunden för fortsatt arbete. Ortiz (2006) understryker 
det faktum att tidig identifiering av problem och fel är nyckeln till att 
monteringslinjen flyter jämnt och undviker negativ påverkan på den dagliga 
produktionen. En av förlusterna är enligt Ljungberg (2000) kopplad till defekter i 
processen. Detta beror på att produkter som tar förädlande produktionstid inte 
blir korrekt bearbetade.  

Enligt felrapporten urskildes det att pressen och inredesmonteringen identifierat 
monteringsfel som vanlig orsak till driftstopp. Stationen press upptäckte 
monteringsfel från förmonteringen när nästföljande arbete skulle utföras. 
Stationen inredesmontering noterade däremot monteringsfel när dess montering 
skulle utföras och det inte var möjligt på grund av en felmontering från 
föregående stationer. De felmonterade högskåpen måste kasseras om inte felet 
kan åtgärdas på monteringslinjen. Felrapporten ger författarna möjlighet att få 
information om de dolda driftstoppen. Ett av de dolda driftstoppen är när fel 
högskåp monteras, operatörerna kan i vissa fall läsa fel på etiketten och montera 
fel högskåp. Detta medför ett driftstopp som resulterar i monteringsfel men 
medför även att en omkörning måste utföras.  

5.1.4 Materialbrist 

Materialbrist definieras som den tid då driftstopp uppstått pga. att material fattas 
och definieras som bristande materialförsörjning enligt Nobia. Enligt Boysen och 
Bock (2011) bör materialbrist undvikas eftersom det leder till driftstopp som 
tvingar operatörer att vänta och inte utföra något arbete. Lee och Bellington 
(1993) menar att fördröjningen orsakad av materialbrist är av kort karaktär men 
viktig att beakta.  

I Nobias fall förekommer detta driftstopp framförallt i pressen och 
inredesmonteringen, bristen på material försenar monteringsprocessen och 
medför ett tillfälligt driftstopp. I pressen noterade operatörerna att det fattades 
ryggar till högskåpen, vilket innebär att operatörerna inte kan montera högskåpen 
till fullo. Då material inte infinner sig på monteringslinjen måste operatörerna 
invänta materialet från materialförsörjarna. Denna typ av driftstopp resulterar i en 
låg tidstillgänglighet då hela monteringslinjen måste invänta materialet innan 
monteringslinjen kan återuppta monteringen. Enligt Nobia visar det sig vara det 
mest tidskrävande driftstoppet står för 20 % av den totala stopptiden. 
Felrapporten som författarna fördelade ut på stationerna visade sig 



Analys 

44 

överensstämma med Nobias driftstoppsorsaker. Felrapporten understryker 
problematiken med materialbrist i press och inrede där materialbrist av ryggar och 
luckor är vanligt förkommande. Det finns en koppling mellan odokumenterade 
kassationer och materialbrist då det i dagsläget inte dokumenteras kassationer. 
Den bristande dokumentationen medför problematik i lagersaldon då Nobia inte 
vet vad som kasseras vilket medför att lagersaldon är svåra att uppskatta. Bristande 
kontroll på lagersaldon medför i detta fall driftstoppet materialbrist.  

5.1.5 OEE 

För att uppskatta hur väl Nobia utnyttjar monteringslinjen har författarna utfört 
en OEE-mätning. De tre mätta stationerna uppnådde OEE-värden på 92-100 % 
vilket ses som väldigt bra värden. Eftersom examensarbetet fokuserar på att 
identifiera och reducera driftstopp ligger störst fokus på att analysera 
tidstillgängligheten. Mycket stopptid dvs. driftstopp medför ett lågt värde på 
tidstillgängligheten. Den uppmätta tidstillgängligheten på stationerna visas i Tabell 
10 nedan. 

Tabell 10: Tidstillgänglighet 

Station Stopptid Tidstillgänglighet 

Förmontering 5,28 min 73,6 % 

Press 9,85 min 50,7 % 

Inrede 3,71 min 81,5 % 

Som tabellen visar så genererar de beskrivna driftstoppsorsakerna hög stopptid. 
Stopptiden är mest påtaglig i pressen där stopptiden står för över 50 % av den 
totala tillgängliga monteringstiden. Tabellen illustrerar tydligt vilken effekt 
driftstoppsorsakerna har på den tillgängliga tiden. OEE-värdena på stationerna är 
något missvisande eftersom en hög stopptid innebär att operatörerna måste jobba 
snabbare än planerat för att uppnå takten, operationseffektiviteten blir således 
väldigt hög vilket leder till ett totalt högt OEE-värde. Exempelvis är 
operationseffektiviteten 186 % (se sida 38) på pressen vilket innebär att 
operatörerna nästan jobbar dubbelt så snabbt för att hinna med planerade order. 
Sammanfattningsvis påvisar den låga tidstillgängligheten möjligheter till förbättring 
och utveckling av monteringslinjen.  
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5.2 Frågeställning II 

Vilka åtgärder kan tillämpas i monteringslinjer för att reducera driftstopp? 

I den andra frågeställningen presenteras driftstoppsorsakerna följt av 
reduceringsåtgärder. De åtgärder som beskrivs nedan är framtagna via det 
teoretiska ramverket samt författarnas empiriska studie. Åtgärderna är kursiverade 
för att ge läsarna möjlighet att lätt uttyda dem i texten.  

5.2.1 Utrustningsfel 

Reducering av driftstoppsorsaken utrustningsfel är starkt kopplat till det 
underhållsarbete TPM förespråkar. Arbetet med förebyggande underhåll är en gren 
inom förbättringsarbetet som fokuserar på underhållsarbete och driftsäkerhet. 
Sörqvist (2004) menar att driftstopp, haverier och låg tillgänglighet skapar höga 
och onödiga kostnader som kan spridas genom hela verksamheten. Det är därmed 
av ytterst viktig karaktär att genom effektiva underhållsarbeten minska 
driftstoppen. En kombination av ständig och kontinuerlig förbättring av 
utrustning är avsikten att minska behovet av underhåll. Ljungberg (2000) menar 
att kontinuerliga uppföljningar av driftstopp och driftstörningar är en central 
metod inom TPM. Det är även viktigt att involvera operatörerna i 
underhållsarbetet via operatörsunderhåll. Genom att involvera operatörerna i 
reduceringen och uppföljningen av detta driftstopp kan en ökad förståelse och 
delaktighet uppnås. Inom monteringslinjen på Nobia har gångjärn fastnat i 
förseendet till multimaskinen. Detta kan reduceras med hjälp av att arbeta med 
ständiga förbättringar i form av ett underhållsarbete och återkoppling. Genom att gå till 
botten med problemet och inte lösa det temporärt kan detta driftstopp elimineras 
och inte vara ett återkommande problem. Sörqvist (2004) anser att ständiga 
förbättringar är ett arbetssätt som är viktigt att nyttja för att optimera såväl 
processer som kvaliteten. I ett led att hålla sina maskiner med tillhörande 
processer i gott skick kan ständiga förbättringar utnyttjas. Två motpoler förklaras 
enligt Sörqvist (2004) som styrning och säkring samt utveckling och förbättring. 
Genom att utnyttja dessa två motpoler i ett led att förbättra utrustningen kan 
Nobia reducera de utrustningsfel som uppstår. Konsekvensen av att reducera 
detta utrustningsfel resulterar i att slöseriet väntan kan elimineras. 
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5.2.2 Materialfel 

Driftstoppet materialfel identifierat av författarna har bestått av icke 
tillfredställande kvalitet på det material som krävs till monteringen av ett högskåp. 
Sörqvist (2004) drar en tydlig koppling mellan kvalitet och ekonomi genom att 
kvalitetsbrister genererar höga kostnader. Det är därför viktigt att minska denna 
kostnad med hjälp av att reducera de kvalitetsbrister som uppkommer. Mattsson 
och Jonsson (2003) påvisar att det är väsentligt att kvalitetskontrollera levererad 
kvantitet före produktion eller utleverans till kund. I Nobias fall behövs 
kvalitetskontrollerna utföras på ett mer tillfredställande sätt. Det gods som 
upptäcks vara av dålig kvalitet i monteringsstationerna upptäcks för sent, eftersom 
det är den sista processen innan utleverans. Genom att införa mer detaljerade 
kvalitetskontroller i tillverkningen innan operatörer på monteringslinjen upptäcker 
det är att föredra. Trasig lucka är ett återkommande problem på monteringslinjen 
och det ska upptäckas tidigare än i den sista processen. Den materialförsörjare 
som förser monteringslinjen med materialet bör kvalitetskontrollera materialet 
från lagerpunkten innan den når monteringslinjen. Genom att upprätta en 
tillfredställande kvalitetskontroll före monteringslinjen kan driftstoppsorsaken 
materialfel. 

5.2.3 Monteringsfel 

Hu, Zhu, Wang och Koren (2008) anser att monteringslinjer med förmåga att 
producera många produkter möjliggör hög variation. Med många varianter kan 
monteringslinjen bli komplex och svårhanterlig, vilket i sin tur ökar risken för fel. 
Nobia har tusentals varianter ett högskåp kan utformas till och en variantminskning 
kan medföra att risken för fel reduceras. En operatör som enbart har några få 
varianter att montera får ett enklare arbete att utföra med mindre variationer. Ett 
ytterligare sätt att reducera driftstoppsorsaken monteringsfel är att felsäkra 
processen. Enligt Srinivasan (2012) ska felsäkring förebygga att defekta produkter 
sänds vidare in till nästa process.  

Operatörer utför inte arbetet felaktigt med avsikt, utan av diverse anledningar sker 
det ändå. Liker och Meier (2006) menar att det inte är mänskliga fel som medför 
fel, utan att det är systemet och metoderna. I Nobias fall sänds produkter vidare 
trots monteringsfel, men inte avsiktligt. Enligt Srinivasan (2012) kräver felsäkring 
att kvalitetskontroller finns att tillgå som om det krävs stoppar processen vid 
upptäckt fel. Desto tidigare i processen ett monteringsfel upptäcks desto bättre är 
det. Efter varje station bör tid finnas att kvalitetskontrollera produkter efter att 
montering är utförd. 
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Den största utmaningen ligger i att upptäcka rotorsaken och använda sin fantasi 
för att effektivt eliminera felet. Med hjälp av att involvera operatörerna i 
felsäkringsprocessen kan det utvinnas stora fördelar, eftersom det är de som utför 
monteringsarbetet. Det felsäkringsarbete med kopplad kvalitetskontroll bör 
standardiseras i ett sätt att se till att arbetet sker kontinuerligt. Enligt Sörqvist (2004) 
kan metodfel uppstå genom att olika operatörer utför arbetet på olika sätt. 
Operatörer som identifierat bättre tekniker och har lång erfarenhet bör dela med 
sig av sin kunskap. Det skulle i sin tur leda till att monteringsarbetet utförs på det 
mest fördelaktiga sättet. Srinivasan (2012) understryker detta påstående med att få 
operatörer att utföra monteringsarbetet på det bästa sättet utan att frånta 
operatörerna sin kreativitet. Nyanställda på Nobia kan lära sig det förutbestämda 
och bästa sättet istället för att initiera ett mindre fördelaktigt monteringsarbete.  

5.2.3.1 Visualisering av arbetsinstruktioner 

Nobia har i dagsläget arbetsinstruktioner placerade i anknytning till varje station. 
Ortiz (2006) påvisar tyngden i hur viktigt det är med lättförståeliga och följbara 
instruktioner. Med att enbart se de instruktioner som finns tillgängliga i dagsläget 
på Nobia, kan det urskiljas att de är tämligen svårtolkade. De operatörer som 
arbetat på linjen under lång tid utför sitt arbete genom att urskilja skåpsnummer 
på den etikett som följer med. Nobia vill kunna öka sin arbetsrotation på 
anläggningen och göra det enklare för nyanställda att montera de 
högskåpsvarianter som finns. Srinivasan (2012) påvisar även att som en del i att 
felsäkra en process, kan visuella instruktioner om hur ett arbete ska utföras 
upprättas. Den osäkerhet som en operatör kan känna på grund av krångliga 
instruktioner ökar risken för felmonteringar, som i sin tur leder till ett driftstopp i 
form av en omkörning. Osäkerheten hos operatörerna intensifieras ytterligare av 
de tusentals varianter ett skåp kan resultera i.  

Författarna har valt i samråd med Nobia att bidra med förbättrade 
arbetsinstruktioner i form av LED-skärmar på varje arbetsstation. Enligt Ortiz 
(2006) är det viktigt att arbetsinstruktionerna vägleder operatörerna genom alla 
steg nödvändiga för att utföra dess specifika uppgift på arbetsstationen. Med hjälp 
av att följa visuella instruktioner på alla steg kopplade till arbetsstationen på en 
LED-skärm, slipper operatörerna läsa på medföljande etikett och sedan leta efter 
den information som krävs för att utföra sitt arbete. 

Gemensamt för alla arbetsstationer behöver operatören få information om vilket 
skåpsnummer som monteringen gäller med tillhörande ritning. Nedan beskriver 
författarna vad som behöver finnas på de visuella instruktionerna kopplade till LED-
skärmarna.    

Förmontering 

På denna arbetsstation läggs grunden för nästkommande arbete längs linjen. 
Multimaskinen före denna station fastsätter gångjärn och förser hål med lim. 
Operatörerna i förmonteringen kan via visualisering av arbetsinstruktioner på 
skärmen uttyda var dessa gångjärn ska sitta. Därmed kan operatörerna kontrollera 
att multimaskinen inte placerat gångjärnen fel, eller inte placerat de alls. 
Operatörerna på denna station monterar sedan skruvar, skenor till lådor och 
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placerar medföljande beslagspåse till kund. Exakt var dessa komponenter ska 
placeras bör sedan visualiseras på LED-skärmen, för att minska risken för att 
felmontering sker.  

Press 

Visualiseringen på arbetsstationen ska bestå av vilken botten, topp, hylla, rygg och 
vilka reglar som ska användas för angivet skåp. Positioneringen av dessa ska 
visualiseras tydligt på LED-skärmen. 

Inredesmontering 

Inkommande bearbetat skåp till stationen förses med tillhörande komponenter. 
Här är det viktigt för operatören att få information om korrekt lucka som ska 
monteras. Eftersom trasig lucka är ett vanligt fel bör visuella instruktionerna 
instruera operatören att utföra en noggrann okulär besiktning på tillhörande lucka 
innan den monteras. Om lådor, klädstång och medicinskåp ska monteras på 
angivet skåp ska information om exakt komponent finnas på LED-skärmen.  

När operatören är klar med skåpet som ska monteras, skickar de sedan iväg det till 
nästa station via ett knapptryck. Efter knapptrycket visualiseras sedan nästa skåp i 
processen. Ytterligare kan det ses en fördel för operatörerna att få information om 
det är ett skåp de monterar som vanligtvis reklameras eller monteras fel. 
Kvalitetsavdelningen kan därmed frekvent uppdatera de visuella instruktionerna 
med information om vanliga reklamationer. Därmed kan det väcka ytterligare 
uppmärksamhet hos operatörerna som monterar skåpet. 

5.2.4 Materialbrist  

Materialbrist är en driftstoppsorsak som utgör en stor del av Nobias totala 
stoppstid. Via observationer och intervjuer med de anställda med anknytning till 
monteringslinjen kunde författarna uttyda att det inte finns någon fastställd 
dokumentation av kassationer på monteringslinjen. Genom att dokumentera och 
sammanställa varje kassation anser författarna att Nobia kan minimera 
driftstoppet materialbrist. I sammanställningen måste skåpstyp noteras då det via 
denna information går att urskilja vilka komponenter som kasseras. Detta medför 
att Nobia får en översikt på vilket material som saknas och som måste produceras 
på nytt för att lagersaldona ska överensstämma med antal beställda order. 
Informationen i kassationsdokumentationen måste alltså vidarebefordras till 
produktionsanläggningen för att fungera. Denna typ av dokumentation sänker inte 
bara driftstoppen utan ger även en överskådlighet i ett ekonomiskt plan. Nobia 
kommer alltså att ha en bättre kontroll över utgifter gällande kassationer. Lumsden 
(2012) understryker att osäkerhet i lagersaldo är ett motiv till att införa 
säkerhetslager. Enligt Olhager (2000) och Mattsson & Jonsson (2012) används 
säkerhetslager för att reducera materialbrist då variationer i efterfråga infinns. 
Eftersom Nobia lider av driftstoppet materialbrist, vilket orsakar hög stopptid, 
finns det goda möjligheter att reducera driftstoppet med hjälp av ett 
säkerhetslager. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras examensarbetets resultat och metod. Inledningsvis presenteras en 
diskussion kring frågeställningarna följt av en metoddiskussion. Därefter framlägger författarna 
slutsatser och rekommendationer. Avslutningsvis belyser författarna möjligheter för vidare 
forskning.      

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Driftstoppsorsaker 

Syftet med den första frågeställningen är att identifiera de orsaker som ligger till 
grund för driftstopp inom monteringslinjer. Via litteraturstudier har författarna 
kunnat skapa sig en generella uppfattning av driftstoppsorsaker och med stöd av 
en fallstudie styrkt orsakerna. För att besvara frågeställningen har teorin 
analyserats gentemot den empiri författarna erhållit ifrån Nobia, vilket framställts i 
analysen.  

Den första orsaken som presenteras i analysen är utrustningsfel. Driftstoppet 
karakteriseras framförallt av tomgång och småstopp där stor vikt ligger vid att gå 
till rotorsaken med problemet istället för att lösa det tillfälligt. Författarna anser att 
det är betydelsefullt att operatörerna tar sig tid med problemet, vilket kan visa sig 
kostsamt på linjen kortsiktigt men är en hållbar lösning långsiktigt. I Nobias fall 
var detta typ av driftstopp det mest frekventa och stod för 22 % av det totala 
antalet driftstopp. Eftersom driftstoppen inträffar vid repeterande tillfällen kan 
inte en jämn montering ske. Med hjälp av felrapporterna har författarna 
identifierat gångjärnskarusellen som den mest bidragande faktorn till driftstoppet. 
Det är därför viktigt att Nobia angriper problemet för att förhindra framtida 
småstopp och tomgång.  

Materialfel vilket även identifierades som en orsak till driftstopp som leder till 
väntan på monteringslinjen då operatörerna saknar korrekt material. Då det i 
dagsläget råder bristande kvalitetskontroller finns det en risk att kunden får 
defekta produkter om inte operatörerna upptäcker materialfelet i tid. Som 
beskrivits tidigare är det viktigt att produkterna överensstämmer med kundkraven 
för att bibehålla konkurrenskraft. När materialfel upptäcks rapporteras detta 
vidare till produktionsanläggningen som måste tillverka nytt material. Detta 
driftstopp påverkar inte bara monteringslinjen utan försvårar även 
produktionsanläggningens planering i tillverkningen. Materialfel identifierades 
både i felrapporten och i Nobias driftstoppsorsaker, vilket styrker att det är ett 
problem på monteringslinjen.  
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Materialbrist är en driftstoppsorsak som presenteras i examensarbetet och nämns i 
det teoretiska ramverket som driftstoppsorsaker. Via felrapporten framkom det 
tydligt att materialbrist var ett problem som orsakade driftstopp på 
monteringslinjen. Det fanns en tydlig koppling mellan kasserade högskåp och 
materialbrist. Eftersom kassationerna inte dokumenteras uppstår det materialbrist 
då lagersaldona blir inkorrekta. I ett led att reducera driftstoppsorsaken 
materialbrist kan även säkerhetslager utnyttjas för att hantera den osäkerhet och 
variation i efterfrågan som kan uppstå.  

Monteringsfel är ett driftstopp som författarna uppmärksammade i ett tidigt skede 
via observationer. Driftstoppet bekräftades även med hjälp av Nobias 
driftstoppsorsaker i kombination med felrapporten. Monteringsfel var ett känsligt 
ämne att undersöka under examensarbetets gång. Eftersom operatörerna inte vill 
göra sig skyldiga till en förlorad order pga. monteringsfel kan det förekommit att 
en annan orsak än monteringsfel noterades. Komplicerade 
monteringsinstruktioner i kombination med en djup produktstruktur leder i 
dagsläget till monteringsfel på Nobia. Inlärningskurvan för montering skiljer sig 
givetvis åt mellan operatörer men svåra instruktioner medför att upplärning av nya 
operatörer försvåras.   

OEE mätningarna som presenterades i examensarbetet kan, som nämnts tidigare, 
vara något missvisande då värdena är väldigt höga. Enligt författarna är den 
bakomliggande orsaken att operatörerna inte håller en jämn arbetstakt. Eftersom 
tidstillgängligheten över lag är låg och outnyttjad på grund av driftstopp måste 
operatörerna jobba med ett högre tempo under den operativa tillgängliga tiden. 
Detta medför att operatörerna jobbar väldigt effektivt vilket påvisas av hög 
operationseffektivitet. Om monteringslinjen varit automatisk hade inte 
operationseffektiviteten varit lika hög och därför medfört ett lägre OEE-värde. 
Eftersom en automatisk maskin bearbetar material i en jämn takt kan den alltså 
inte ta igen missad operativ tid med en ökad arbetstakt, vilket operatörer kan. Det 
relevanta med OEE-mätningen är hur mycket tid som går förlorat på grund av 
driftstoppen.  
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6.1.2 Driftstoppsreduktion  

Syftet med den andra frågeställningen var att reducera identifierade driftstopp. 
Genom att identifiera möjliga driftstoppsorsaker i den första frågeställningen gavs 
det utrymme för utveckling av metoder för reducering av driftstopp. 
Reduceringsmetoderna är baserade på de driftstopp som författarna identifierat på 
Nobia men har även utvunnits ifrån litteraturstudien. Reduceringen kan alltså inte 
appliceras på alla typer av driftstopp utan är begränsade till de driftstopp som är 
presenterade i examensarbetet.  

Utrustningsfel är ett driftstopp som är starkt kopplat till småstopp och tomgång. 
Vid reducering av detta driftstopp krävs kontinuerligt underhållsarbete och 
uppföljning. Det ligger stor vikt vid att åtgärda problemet direkt istället för att 
hitta tillfälliga lösningar. Författarna anser att det krävs återkoppling för att 
säkerhetsställa att rotorsaken är åtgärdad. I Nobias fall kan det vara lämpligt att 
antingen involvera operatörerna i återkoppling och underhållsarbetet eller 
möjligtvis tillsätta anställda som blir tilldelad denna arbetsuppgift. Denna typ av 
uppföljning möjliggör en bättre kontroll vilket kan förhindra framtida driftstopp. 
Det måste finnas forum för att lyfta denna typ av problematik då det bevisligen är 
ett återkommande problem som kräver åtgärder. Genom att sträva mot ständiga 
förbättringar och ett kontinuerligt utvecklingsarbete kan monteringslinjen 
förebygga framtida utrustningsfel. Om operatörerna tillges ett större ansvar 
gällande utrustningen kan ett effektivt förbättringsarbete inledas.  

Eftersom Nobia i dagsläget inte har någon utvecklad kvalitetskontroll för 
inkommande material till monteringslinjen förekommer det materialfel. Som 
beskrivits tidigare säkerhetsställer en kvalitetskontroll att det ingående materialet 
består av rätt kvalitet. Med hjälp av kontrollen undviks det driftstopp på 
monteringslinjen som annars uppstår då operatörer tvingas invänta nytt material. I 
vissa fall då materialfelen inte upptäcks av operatörerna kan slutkunden bli lidande 
av bristande kvalitet på högskåpen. Operatörerna tvingas inte heller att undersöka 
de inkommande materialet utan kan montera ostört. Vilken typ av 
kvalitetskontroll som ska utformas är inte belyst i denna studie utan bara ett 
konstaterande att det krävs en kontroll för att för att förebygga driftstopp.  

Författarna har valt att utföra en mönsteranpassning för att jämföra de 
identifierade driftsoppsorsakerna från empiri och teori. Det syns i Tabell 9 att 
driftstoppsorsakerna identifierats i empirin och i teorin. Det är känt att bristande 
dokumentation av kassationer medför driftstoppet materialbrist. Därmed behövs 
det utformas någon form av dokumentation över kassationerna. 
Dokumenteringen kan lämpligtvis föras vid palleteringen då detta är den slutgiltiga 
stationen och den station där defekta skåp avlägsnas från linjen. Eftersom det 
uppskattningsvis sker en kassation i timmen kommer detta inte vara något större 
arbetsbörda för palleteringen. Som nämnts tidigare måste även skåpstyp 
dokumenteras då ingående komponenter är viktiga att notera för att bibehålla 
korrekta lagersaldon. Reducering med hjälp av dokumentation är något som kan 
appliceras på andra typer av företag som lider av samma problematik, metoden är 
alltså inte fallspecifik.  
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Monteringsfel är ytterligare en driftstoppsorsak som identifierats och behöver 
reduceras. Nobia monterar tusentals varianter i sin monteringslinje och detta ökar 
risken för monteringsfel. Ett sätt att minska risken för monteringsfel är att 
reducera de möjliga varianter ett skåp kan resultera i. Däremot bör det givetvis ta i 
beaktning de kundkrav som finns på högskåp. Nobia kan inte reducera sina 
varianter om det medför ett missnöje och minskat inköp hos kund. De 
monteringsfel som sker på monteringslinjen sänds utan medvetenhet vidare i 
processen om ingen upptäckt sker. Detta kan förebyggas genom att felsäkra 
monteringsarbetet med att säkerställa att inget gods förs vidare i processen om det 
inte är rätt utfört. Operatörer som arbetat längre och har större erfarenhet har 
identifierat effektivare arbetsmetoder som bör spridas vidare på övriga operatörer. 
Författarna anser det vara essentiellt för operatörerna att sprida sin kunskap i ett 
led att förbättra hela monteringslinjen. Ett monteringsfel av en operatör som leder 
till driftstopp påverkar alla operatörer på monteringslinjen och det är därför viktigt 
att kunskapen sprids mellan operatörerna.  

Visualiseringen av arbetsinstruktioner har författarna i samråd med Nobia valt att 
upprätta i ett sätt att underlätta det arbete en operatör utför. Eftersom Nobia har 
en målsättning att öka arbetsrotationen inom monteringsanläggningen bör denna 
form av förenkling av arbetsinstruktioner hjälpa. Det är inte givet att visualisering 
av arbetsinstruktioner kommer att helt reducera driftstoppsorsaken monteringsfel, 
men det finns belägg för att det i viss mån kan reducera detta. Det varierar mellan 
person och person om vad som är enklare att förstå gällande en arbetsinstruktion, 
men författarna har via utformningen och i samråd med Nobia kommit fram till 
att detta är det mest lämpliga sättet.  

I en monteringslinje arbetar operatörer i samverkan med maskiner och det är 
viktigt att förstå att operatörerna är människor. Vid en effektivisering gällande att 
reducera driftstoppsorsaker bör arbetsmiljö beaktas. En människa har inte 
oändligt med fysisk kapacitet och en variation i människans kapacitet finns. Mål 
som sätts bör vara förankrade med anknytning till arbetsmiljö annars kan de få en 
negativ inverkan på operatörerna. Negativ inverkan kan identifieras som ökad 
stress och fysiska men.  
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6.2 Metoddiskussion 

I det initiala stadiet av examensarbetet skapades en tidsplan för att forma en god 
plan att kunna följa. Detta gav författarna möjlighet att kunna återkoppla och se 
till att examensarbetet följde den tidsåtgång som funnits tillgänglig. En god 
planering har möjliggjort att fokus har kunnat läggas på rätt saker för att nå 
examensarbetets syfte.  

Examensarbetets ansats har varit en förening mellan kvalitativ och kvantitativ 
karaktär. Med hjälp av att bruka dessa två olika ansatser har möjligheter givits att 
kunna analysera både tolkande analyser i form av observationer med kvalitativa 
intervjuer. Därtill har författarna kunnat berika examensarbetet med tidsmätning 
och statistik. Detta har kunnat tillföra nyttiga ämnen till examensarbetet och 
adderat ytterligare en dimension än om enbart en av dessa två ansatser använts. 
Analysen har därmed kunnat förstoras och vidgat perspektiven genom 
examensarbetets syfte att identifiera och reducera driftstoppsorsaker i 
monteringslinjer. För att kunna relatera den inhämtade teorin med den erhållna 
empirin har ett abduktivt förhållningssätt använts. Detta gjordes för att med hjälp 
av redan etablerad teori kunna jämföra och analysera samband mellan det enskilda 
fallet som studerats. Detta sätt att arbeta utifrån upplevdes som det mest passande 
sättet, för att med hjälp av teori kunna skapa ett mönster som kan förklara det 
enskilda fallet.  

En fallstudie har utförts för att insamla empiri till examensarbetet. Detta utfördes 
på Nobia i dess högskåpsmonteringslinje. Eftersom driftstopp är vanligt 
förekommande inom denna monteringslinje upplevdes det naturligt att använda 
sig av just denna fallstudie. En reducering av dessa eftertraktas även inom det 
studerade fallet, vilket gav författarna möjlighet att fullborda sitt syfte med 
examensarbetet. Det hade dock varit en fördel att kunna studera fler fall för att 
kunna utvinna ett mer generaliserbart resultat från fallstudien. Däremot har 
författarna kunnat fokusera och placera mer tidsåtgång på detta fall för att utvinna 
ett holistiskt perspektiv.  

Datainsamlingen i fallstudien har utförts på olika sätt. Dessa har bestått av 
intervjuer, dokument, observationer och en felrapport. De intervjuer som gjorts 
har bestått av ett förberett frågeformulär och alla intervjuade fick svara på samma 
frågor. Personer som blivit tillfrågade har haft anknytning till monteringslinjen och 
därmed problemområdet. Detta upplevdes som ett måste, i ett led att få svar på de 
frågor författarna formulerat. Intervjuerna var inte enbart planerade, utan även 
oplanerade. Dessa oplanerade intervjuer kan liknas vid ett ordinärt samtal. 
Fördelen med att intervjua personer enligt ett frågeformulär var att alla intervjuade 
personer gavs samma förutsättningar att besvara dessa. Förmånen med att 
använda sig av samtal vid monteringslinjen var att personerna var i anknytning till 
sitt arbetsområde och kände sig bekväma. Intervjuerna spelades in för att 
underlätta analyseringen av dessa i efterhand. Nackdelen med att inspela 
intervjuerna är att de intervjuade personerna kan känna sig obekväma och bli 
försiktiga i sina uttalanden. Författarna var därför noggranna med att först fråga 
om den intervjuade personen kände sig bekväm med att bli inspelad.  
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Observationer på Nobia har givit författarna möjlighet att öka förståelsen i hur 
monteringslinjen fungerar och för att besvara frågeställning ett. Eftersom 
frågeställning ett består av att identifiera de möjliga orsakerna till driftstopp stod 
observationerna för en viktig insamlingskälla. Detta beror på att denna 
insamlingsmetod möjliggjorde en ökad insikt i vad som sker vid ett eventuellt 
driftstopp. Mätningar utfördes även under observationerna som använts för att 
kunna beräkna monteringslinjens OEE-tal. Detta kan upplevas som negativt för 
de operatörer involverade i mätningen, eftersom de kan känna sig iakttagna och bli 
stressade. Författarna anser dock att mätningarna är tillförlitliga och noterade inte 
någon skillnad i arbetstempo eller utförande under, efter eller innan mätningarna.  

Insamlingen till frågeställning ett bestod inte enbart av observationer utan även 
dokument tillhandahållna från Nobia med en egenutformad felrapport. Med hjälp 
av dokument från Nobia kunde statistik om de driftstopp Nobia identifierat 
utvinnas. Här gavs både tillgång till tillfällen och tidsåtgång. Författarna ansåg det 
viktigt att analysera både tillfällena och tidsåtgången, eftersom ett driftstopp kan 
vara av både lång och kort karaktär beroende på vilket det är. Däremot saknades 
det information från dessa dokument, så som monteringsfel och vilken station 
driftstoppet inträffade på. Med det i åtanke skapade författarna en felrapport för 
att identifiera vart i processen driftstoppet sker för att göra analyseringen bredare. 
En nackdel identifierad med detta tillvägagångssätt är att operatörerna själva fyllde 
i felrapporterna och vid exempelvis ett monteringsfel är inte operatörerna alltid 
villiga att skuldbelägga en annan operatör. I starten fylldes inte felrapporten i 
tillräckligt mycket, men desto längre tiden gick blev det en rutin bland 
operatörerna och författarna har kunnat utvinna värdefull information från denna.  

Den litteratur som brukats har bestått av flertalet erkända källor och kunnat 
analyseras mot varann för att säkerställa tillförlitligheten. Författarna har använt 
sig av både vetenskapliga artiklar och böcker. Eftersom tillgången till litteratur 
kring det studerade problemområdet varit begränsad har författarna fått lägga stor 
tid på detta för att utvinna passande teorier.  

Mönsterpassning har bidragit till att bekräfta den utvunna empirin med tillgänglig 
teori. Författarna har kontinuerligt återkopplat till handledare på Nobia för att 
säkerställa att ingen felaktig information har uppfattats. De intervjuer som gjorts 
har utförts på personer med en relation till monteringslinjen, för att kunna erhålla 
relevant och riktig information. Det har varit fördelaktigt att jämföra de olika 
respondenternas svar och på så sätt skapa ett tillfredsställande analysunderlag.  
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En hög reliabilitet har skapats genom att använda sig utav en metodtriangulering. 
Flertalet olika datainsamlingssätt har använts för att inte gå miste om någon 
värdefull information. Observationerna och intervjuerna har noggrant 
dokumenterats i tabellform. Denna utformning underlättar för framtida studier 
inom samma ämnesområde. Genom att följa författarnas metodik och 
observationer kan lätt studien rekonstrueras. Intervjuer har spelats in för att kunna 
återkoppla till dessa och säkerställa att ingen icke tillförlitlig data fått utrymme i 
examensarbetet. Författarna har enbart använt sig av en fallstudie. Fler fall hade 
kunnat studeras för att på så sätt möjliggöra större generaliserbarhet. Däremot har 
generaliserbarheten ökats med hjälp av att styrka utvunnen empiri med tillförlitliga 
källor, vilket utmynnat i examensarbetets slutsatser. Driftstoppsorsaker 
identifierade i empiri har bekräftats av teori och därmed kan det uttydas att dessa 
är generella och inte enbart fallspecifikt. Teorin är inte inriktad på en specifik 
industri eller verksamhetsområde, vilket underlättar för gränsöverskridande 
användning. Reduceringsåtgärderna är utvunna ur både empiri samt teori och kan 
därmed appliceras på verksamheter med identifierade driftstoppsorsaker.  
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6.3 Slutsatser och rekommendationer 

I examensarbetet har driftstoppsorsaker i monteringslinjer identifieras för att 
sedan ligga till grund för vidare möjlig reducering av driftstopp. Utifrån 
litteraturstudier och empiri har författarna identifierat fyra huvudsakliga 
driftstoppsorsaker. Driftstoppsorsakerna har sedan bekräftats via en felrapport, 
utformad av författarna. De fyra driftstoppsorsakerna som examensarbetet 
grundar sig på är; utrustningsfel, materialfel, materialbrist och monteringsfel. Med 
kännedom av de identifierade driftstoppsorsakerna har författarna framställt, via 
empiri och teori, reduceringsmöjligheter för driftstoppen. Nedan visas Tabell 11 
sammanställd med driftstoppsorsaker och respektive reduceringsåtgärder. 

Tabell 11: Driftstopp & reduceringsåtgärder 

Driftstopp Reduceringsåtgärder 

Utrustningsfel   Kontinuerligt underhållsarbete 

 Återkoppling 

 Ständiga förbättringar 

Materialfel  Kvalitetskontroll 

Materialbrist  Kassationsdokumentation 

 Säkerhetslager 

Monteringsfel  Visualisering av 
arbetsinstruktioner 

 Variantreducering 

 Standardiserat arbetssätt 

 Felsäkring 

Examensarbetets syfte, vilket var att identifiera och reducera bakomliggande 
orsaker till driftstopp i monteringslinjer har uppnåtts genom att besvara 
frågeställningarna. Författarna anser att syftet med examensarbetet är uppfyllt då 
frågeställningarna är besvarade. Examensarbetet har inte tillfört någon ny teori 
gällande driftstoppidentifiering och reduceringsmöjligheter av driftstopp, däremot 
har examensarbetet bekräftat och styrkt etablerad teori kring området. 
Avslutningsvis föreslår författarna att ytterligare en OEE-beräkning bör utföras 
efter att reduceringsåtgärderna är utförda. 
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6.4 Vidare forskning  

Vidare studier kan bestå av att utöka de studerade fallen för att kunna jämföra 
flertalet monteringslinjer med varandra. Därmed kan samband och skillnader 
mellan dessa utvinnas och berika analysen ytterligare. Författarna har inte haft 
möjlighet att komplettera examensarbetet med fler fall, men det hade varit ett bra 
komplement. Det hade även varit fördelaktigt att studera fler typer av 
monteringssystem, så som helautomatiska och semi-automatiska. Skillnader kan 
finnas i dessa olika monteringssystem och det hade varit intressant att studera 
vidare. Författarna har valt att inte undersöka dimensionering av säkerhetslager, 
vilket lämnar utrymme för vidare forskning. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 

 Hur länge har du arbetat på företaget? Både på Nobia och med anknytning till monteringslinjen. 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Hur ser upplärningsprocessen ut för en ny operatör? 

 Vilka moment är svårast att lära sig som nybörjare? 

 Finns det några problem på monteringslinjen? I så fall, vilka? 

 Hur ofta sker driftstopp? Vilken är den vanligaste anledningen? 

 Hur vanligt är det med felmonteringar och driftstopp?  

 Om fel upptäcks, vad händer då? 

 Finns det några övriga tankar kring monteringslinjen du vill dela med dig av? 
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8.2 Bilaga 2: Felrapport 

  

 

 
 

    
       Datum   

     
Skåpsnummer 

Omkörning 
(ja/nej) Station inträffat 

Orsak 
(nr) Kortfattad förklaring Nr Orsak 

          1 Materialfel 

          2 Materialbrist 

          3 Monteringsfel 

          4 
Fel skåp 
monterat 

          5 Utrustningsfel 

          6 Övrigt 

          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

 
        

  

Felrapport 
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8.3 Bilaga 3: Monteringslayout  
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8.4 Bilaga 4: Driftstopp 

Tid 
             Vecka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summa Andel 

Press 185 350 0 0 0 0 20 0 80 15 0 650 21% 

Materialförsörjning 0 50 20 30 55 75 40 160 30 95 60 615 20% 

Plockare 490 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 500 16% 

Multimaskin 95 130 15 0 0 0 0 10 0 35 75 360 12% 

Trasig/fel lucka 0 15 10 45 5 75 90 10 30 20 0 300 10% 

Materialhantering 0 10 0 15 20 0 20 10 30 30 10 145 5% 

Möte 0 0 30 0 15 20 60 0 0 0 0 125 4% 

Bandmaskin 5 0 10 10 10 0 0 0 0 70 0 105 3% 

Hopp i körplan 0 0 25 0 10 0 0 20 0 50 0 105 3% 

Saknas luckor 0 0 0 8 0 35 0 15 0 0 0 58 2% 

Buffert full 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 40 1% 

Felprogramering 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 1% 

Pallmagasin 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 1% 

Plastmaskin 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0% 

Saknas lådor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Lyftbord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Summa 775 555 120 158 115 225 230 255 170 335 145 3083 100% 
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Tillfällen 
             Vecka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summa Andel 

Multimaskin 3 27 1 0 0 0 0 1 0 1 2 35 22% 

Materialförsörjning 0 2 2 2 4 5 2 2 3 9 3 34 22% 

Trasig/fel lucka 0 2 2 4 1 3 4 1 2 2 0 21 13% 

Materialhantering 0 1 0 1 2 0 2 1 3 3 1 14 9% 

Press 4 4 0 0 0 0 1 0 2 1 0 12 8% 

Hopp i körplan 0 0 2 0 2 0 0 2 0 5 0 11 7% 

Bandmaskin 1 0 4 1 0 0 0 0 0 4 0 10 6% 

Möte 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 6 4% 

Plockare 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3% 

Saknas luckor 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 4 3% 

Buffert full 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1% 

Pallmagasin 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1% 

Felprogramering 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1% 

Plastmaskin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1% 

Saknas lådor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Lyftbord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Summa 11 36 14 11 10 12 10 9 12 26 6 157 100% 

 

 

 


