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Abstract 
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Abstract 

The report aims to highlight the different methods at hand to release but also to make 

the available capacity visible. The company requested it after having started to produce 

an additional engine at the factory in Jönköping and having been met with difficulties 

in completing all the orders on time. In the factory they assemble electric motors. 

  

To be able to solve the problem a qualitative method was chosen. A case study on the 

company, SEW Eurodrive, has been implemented. During the work interviews and 

observations have been used as a way to find the information needed to carry the work 

forward.   

  

To be able to show the company how to better balance their station, observations were 

made. Based on the observations and measurements made, the students realized that 

step two of the assembly line was the one that took the longest time. Layout proposals 

that proceeds that step two are the problem have been attached to the report. They are 

largely based on how the company could improve the station and therefore free up more 

capacity, thus improving working methods.   

  

Since the work is of a more theoretical nature, it is difficult to point to a clear result of 

the established empirical data. By making small changes in the station's construction 

work, workflow would be improved and would also allow more than one assembler to 

work on the station simultaneously. 

 

The general purpose of this report is restricted due to the fact that a case study has been 

made at a company that applies make to order. The methods contained in the report can 

be used by companies that apply make to stock. But they must be aware of the 

differences between companies that apply make to order and the ones that apply make 

to stock.   

 

 

Keywords – Capacity, Balancing, Make to Order, Value Stream Mapping, Costing 



Sammanfattning 

ii 

Sammanfattning 

Rapporten syftar till att belysa de olika metoder som finns för att frigöra men också 

synliggöra tillgänglig kapacitet. Det efterfrågades av fallföretaget, då de efter att ha 

börjat tillverka ytterligare en variant i fabriken i Jönköping fick problem att göra klart 

alla ordrar i tid. Fallföretaget monterar elmotorer i sin fabrik.  

 

För att lösa problemet har studenterna valt att använda sig av en kvalitativ metod. En 

fallstudie på fallföretaget, SEW Eurodrive, har genomförts. Under arbetets gång har 

studenterna använt sig av intervjuer och observationer för att finna nödvändig 

information för att föra arbetet framåt. 

  

För att kunna visa företaget hur stationen kan balanseras på ett bättre sätt gjordes 

observationer. Utifrån de observationer och mätningar som gjorts insåg studenterna att 

monteringen är uppdelad i tre moment och att det är moment två som tar längst tid. 

Layoutförslagen som bifogas till rapporten utgår från att det är moment två som är 

problemet. De bygger till stor del på hur fallföretaget skulle kunna bygga om stationen 

för att på så sätt frigöra mer kapacitet och förbättra arbetssättet. 

  

Eftersom arbetet är av mer teoretiskt karaktär är det svårt att peka på ett tydligt resultat 

av den uppställda empirin. Genom att göra en liten ändring i stationens uppbyggnad 

skulle arbetet kunna flyta på bättre och möjliggöra att flera personer kan arbeta på 

stationen samtidigt. 

 

Det generella syftet med rapporten begränsas av att en fallstudie har gjorts på ett 

kundorderstyrt företag. De företag som tillverkar mot lager kan använda sig av dessa 

metoder, men måste då vara medvetna om skillnaderna mellan ett kundorderstyrt 

företag och ett företag som tillverkar mot lager. 

 

 

Nyckelord – Kapacitet, Balansering, Kundorderstyrt, Värdeflödesanalys, 

Bidragskalkyl 
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1 Introduktion 

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

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

och avgränsningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur rapporten är disponerad. 

1.1 Bakgrund 

 

För att ha ett konkurrenskraftigt företag i dagsläget, måste kostnaderna skäras ner. Det ställs 

höga krav från marknaden efter kundanpassade detaljer. Genom att effektivisera arbetet mellan 

kundorder och färdig produkt kan många kostnader minskas eller helt elimineras. Lyckas 

företagen tillverka fler produkter på samma tid som förut kommer det medföra ökade intäkter. 

Genom att arbeta med effektivisering kan den tillgängliga kapaciteten utnyttjas på ett bättre 

sätt. Det kräver att den tillgängliga kapaciteten är kartlagd.   

För företag som tillämpar kundorderstyrd produktion är det viktigt att se över 

kapacitetsbehovet. Det är viktigt att skapa en klar bild över hur arbetet utförs i praktiken och 

inte hur det ska utföras i teorin. För att fånga upp förändringar i tid är det viktigt att hela tiden 

vara uppdaterad angående de metoder som finns.   

1.1.1 Företagsbeskrivning (SEW Eurodrive) 

 
Fallföretaget är en del av en stor koncern, vars huvudbolag ligger i Bruchsal, Tyskland. 

Koncernen grundades 1931 och är idag världsledande inom transmissionsbranschen med fokus 

på växeldrivsystem. SEW Eurodrive finns i 48 länder, de har nio verkstäder där komponenter 

tillverkas och över 60 monteringsfabriker. De är ca 15000 anställda varav 80 stycken arbetar i 

Sverige. Fallföretaget bildades 1968 som ett dotterbolag till koncernen i Tyskland. Jönköping 

valdes på grund av dess geografiska läge och närhet till den övriga svenska industrin. Under 

70-talet bildades regionkontor i Stockholm, Göteborg, Skellefteå och Malmö med duktiga 

tekniker. Allt för att få en bättre kontakt med marknaden. Fabriken i Jönköping var den första 

fabriken med montering och lager utanför Tysklands gränser. Genom att ha decentraliserad 

montering kommer företaget närmare marknaden. 

Koncernen har en omsättning på 2,5 miljarder euro per år. De tillverkar och säljer växelmotorer, 

frekvensomformare, kuggväxlar, servodrivsystem och decentraliserade drivsystem.  

 

Det är viktigt att de kan hålla en hög kvalitet och leverera motorerna snabbt. Fallföretaget är 

kända för att vara flexibla, kunderna kan ha i stort sett vilka önskemål som helst då 

produktkatalogen omfattar över 10^28 kombinationer. Fallföretaget försöker tillgodose 

kundernas behov i den utsträckning det är möjligt. Att göra det där lilla extra kan vara det som 

knyter kunden till dem.  

 

Med ledorden ”människor behöver inte produkter, människor behöver lösningar” tillverkar de 

inte bara produkter, såsom frekvensomformare och växelmotorer. De utvecklar och tillverkar 

även elektronik som är skräddarsydd för deras mekaniska produkter. Detta gör att kunderna har 

möjlighet att köpa kompletta drivsystemslösningar från en leverantör. För att knyta ihop paketet 
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erbjuder de även integrerad service. Serviceorganisation finns över hela världen och i många 

områden är inställelsetiden under 24 timmar.  

 

1.2 Problembeskrivning 
 

Att tillverka till order innebär att kapitalbindningar i lager kan hållas nere. Eftersom det är vad 

som har beställts som tillverkas, är det svårt att planera hur mycket kapacitet som behövs. 

Ordrar som kommer in måste planeras noga för att få ett jämt kapacitetsutnyttjande. De ordrar 

som ska levereras görs iordning efter datum och inte efter artikelnummer. Det bör tas i 

beaktande när accepterandet av order görs, då byten från en artikel till en annan och även avbrott 

i en order gör att värdefull tid förloras. 

 

När ordrarna kommer in kan det ibland bli högre belastning än vad det finns tillgänglig 

kapacitet. Det gäller då att ha god överblick på antalet ordrar som tas emot. Att skapa rum i 

orderhanteringen för en extra artikel kan göra att det uppstår problem då det medför att kapacitet 

ska frigöras för att tillgodose ett nytt behov. I en kundorderstyrd tillverkning är fluktuationer 

oundvikliga. Det är en stor fördel att veta vilka produkter som det beställs flest av, vilka som 

kostar mest och vilka som tar längst tid att tillverka.   

 

Tidigare har fallföretaget köpt in en färdigmonterad motor från moderbolaget i Tyskland och 

sålt vidare till de kunder som efterfrågat dessa. På grund av en prishöjning ansågs det vara för 

dyrt att fortsätta köpa in och sälja vidare. De valde istället att montera motorerna i den egna 

fabriken. Något som i sin tur har lett till en högre belastning på monteringsstationen än tidigare. 

Fallföretaget vill ha hjälp med att kartlägga den kapacitet som finns vid stationen. De vill veta 

ifall de kan bygga om, bygga ut den eller på något annat sätt lösa dagens brist på tid. I dagsläget 

används övertid för att få klart alla ordrar i tid. Ett layoutförslag på hur en eventuell 

ombyggnation av stationen skulle kunna se ut önskas av fallföretaget.  

 

Stationen där de fria motorerna monteras är byggd för att bemannas av två montörer, en per 

sida (se bilaga 2). I dagsläget är stationen alltid bemannad av en montör medan övrig personal, 

beroende på vart i den övriga produktionen beläggningen är lägre, bemannar stationen 

temporärt. Det går som mest att vara fem personer, två på varje sida och en som plockar fram 

material. Det är dock inte önskvärt från fallföretagets sida då det innebär att de två montörerna 

på samma sida delar upp montaget av en motor mellan sig. Detta samarbete leder ofrånkomligt 

till en flaskhals. Framför flaskhalsen skapas ett lager av detaljer upp som väntar på vidare 

montering. Detta sker dels för att montörerna inte arbetar i samma takt men även på grund av 

att de olika momenten inte tar lika lång tid. Även risken för felmontage ökar, då montören 

lämnar ifrån sig en halvmonterad motor.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 
I problembeskrivningen framgår det att företaget har svårt att hantera den ökade orderingången. 

Det framgår även att då de tillverkar mot order är det svårt att förutse vid vilka tidpunkter 

stationen blir en flaskhals.  

På grund av detta är syftet med denna studie att säkerställa att kapacitet finns innan en 

ny produkt införs i en redan existerande produktion. 

 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i 3 frågeställningar.  

 

När förfrågan att tillverka ytterligare en produkt kommer kan det vara frestande att acceptera 

direkt utan att först kontrollera ifall det finns tillräckligt med kapacitet. Hur väljs vilken produkt 

som är mest lönsam att tillverka? Till vilket pris ska produkten säljas för att generera en önskad 

vinst? Om kapaciteten är begränsad och flera ordrar har inkommit, hur avgörs det vilken som 

ska börja tillverkas?  Detta ger att studiens första frågeställning är:  

 

[1]   Hur avgörs vilken produkt som ska accepteras?  

 

En viktig aspekt när en ny order ska tas emot är kostnaden men också att det finns kapacitet 

tillgänglig. På vilket sätt kan kapaciteten synliggöras? Hur kan de utnyttja den tillgängliga tiden 

under ett år bättre för att kunna ta emot så många ordrar som möjligt? Om den nya produkten 

liknar en redan existerande produkt finns möjlighet att jämföra tider och arbetsmoment med 

den produkt som redan finns i systemet. Därmed är studiens andra frågeställning: 

 

[2]   Hur säkerställs att det finns tillräckligt med kapacitet på företaget? 

  

Ökad produktionsvolym innebär oftast mer arbete. Kan företaget klara sig med den arbetskraft 

de redan har eller behöver de anställa mer personal? Behöver arbetsstationen byggas om helt? 

Kan de räcka med att balansera om stationen? Kan arbetsmetoden göras om? Företag kan ha 

mycket dold kapacitet i sin fabrik utan att vara medvetna om det. Därmed är studiens tredje 

frågeställning: 

 

[3]   Hur kan kapacitet frigöras? 

 

 För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet har en fallstudie genomförts hos 

företaget SEW Eurodrive i Jönköping. 

 

1.4 Omfång och avgränsningar 

 

I rapporten behandlas hur ett företag eller organisation bör agera vid införandet av en ny 

produkt. Produkt i detta fall syftar på något som gör att kundens önskemål uppfylls, det skulle 

mycket väl kunna vara en tjänst eller service. Rapportens huvudfokus är hur den tillgängliga 

kapaciteten kan utnyttjas för att generera så många ordrar som möjligt. Hur en produkt förs in 
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i ett existerande system utan att påverka arbetsmiljön för de anställda på ett negativt sätt 

kommer även det behandlas. 

 

Fallstudien som genomförs på företaget ska generera i ett förslag på en alternativ layout av 

stationen. Fallföretagets mål är att få fram olika förslag på hur de ska tillverka de “nya” 

motorvarianterna utan att behöva bygga en helt ny station eller göra allt för stora investeringar. 

De önskar kunna utnyttja den tillgängliga kapaciteten på ett bättre sätt.  

 

Avgränsningar:  

Eftersom rapportens syfte är att visa olika sätt en produkt kan föras in i ett existerande system 

behandlas inte metoder för att t.ex. minska felen. På grund av detta används inte sex sigma, 

Ishikawa-diagram eller andra kvalitetsmetoder. Något som heller inte undersöks är hur mycket 

fel eller antal kassationer som görs vid stationen.  

 

På SEW tillverkas det flera olika storlekar och varianter av motorer och växlar. För att inte 

arbetet ska bli för omfattande har det valts att endast fokusera på fria motorer av storleken 71-

80. De motorer som byggs ihop med en växel studeras inte, utan endast de som säljs som en 

motor. Det innebär att de siffror och uträkningar som har gjorts enbart är baserade på vad dessa 

motorer generar. 

 

Även om rapporten beskriver tillvägagångssättet vid en värdeflödesanalys har detta inte utförts 

på fallföretaget, det hade tagit alltför mycket tid i anspråk och gjort arbetet betydligt mycket 

större. Däremot rekommenderas fallföretaget åtgärder utifrån dessa teorier. 

 

Valet att inkludera teori angående självkostnadskalkyler har gjorts på grund av att de är väldigt 

användbara vid prissättning och budgetering. Då fallföretaget inte använder sig av 

självkostnadskalkyler i dagsläget hade det tagit väldigt lång tid att få fram de siffror som 

behövdes för att upprätta en bra kalkyl.   

1.5 Disposition 
 

I rapporten används den lineära dispositionen, vilket innebär att rapporten följer en linje, utan 

att göra några tvära hopp[1].  

För att rapporten ska vara lätt att ta till sig är den uppbyggd på så sätt att den första 

frågeställningen besvaras av teorierna som berör kalkyler, den andra och den tredje 

frågeställningen besvaras av teorierna som berör kapacitet och Lean. I empirin, analysen och 

diskussion behandlas frågeställningarna i kronologisk ordning.  
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2 Metod och genomförande 

Här beskrivs hur valet av metod hänger ihop med de uppställda frågeställningarna. Det finns 
bifogat ett Gantt schema över hur arbetet har lagts upp. Hur arbetet är disponerat och hur analysen 
kommer läggas upp är beskrivet här. Trovärdigheten på arbetet tas upp i slutet på kapitlet.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

 
För att besvara studiens första frågeställning har en litteraturstudie inom området 

kalkylering gjorts. För att få reda på den information, siffror och dylikt, som behövdes 

genomfördes intervjuer med handledarna på fallföretaget.  

 

För att besvara studiens andra frågeställning har litteraturstudier gjorts avseende 

kapacitetsutnyttjande. Beräkningar på hur mycket personal som finns tillgänglig 

respektive hur mycket som skulle behövas har gjorts. Den tillgängliga monteringstiden 

har räknats ut. Studenterna har observerat hur stationen är uppbyggd och hur montering 

utförs. Intervjuer av montörerna gjordes med syfte att höra deras version av problemet.  

 

För att besvara studiens tredje frågeställning har litteraturstudier inom området Lean 

och balansering studerats. Värdeflödesanalyser och PDCA-cirkeln används för att 

analysera resultatet av den tredje frågeställningen. Balanseringen har studerats med 

syfte att visa hur mindre ändringar kan frigöra kapacitet. Observationer av stationen 

gjordes för att ta reda på hur arbetet utförs i dagsläget. Utifrån observationerna ges 

rekommendationer på förbättringsmöjligheter.   

 

Begrepp/metod 1 2 3 

Litteraturstudie X X X  

Intervju X  X  

Fallstudie  X  X  

Observation  X  X  

 

Tabell 1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

2.2 Arbetsprocessen 

 
Tankarna angående vad examensarbetet skulle komma att handla om har funnits sedan 

hösten 2014. Arbetet tog form genom diskussioner angående ämnesval och vilken 

bransch som var av intresse. Kännedom angående fallföretaget fanns sedan innan, då 

de hade varit gästföreläsare under en kurs tidigare i utbildningen. 

 

Efter det första mötet med handledarna på fallföretaget hade ett problem presenterats. 

Datainsamlingen påbörjades och studenterna insåg att ett missförstånd i 

problembeskrivningen hade uppstått. Resultatet av detta blev att syftet och 
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frågeställningarna formulerades om. Ändringarna resulterade i att arbetet handlar om 

kapacitetsutnyttjande för ett kundorderstyrt företag inom tillverkningsindustrin. 

 

Rapporten är uppdelad i sex delar. För att kunna arbeta på ett strukturerat sätt har arbetet 

delats upp över antalet tillgängliga veckor. De kapitlen som har tagit mindre tid i 

anspråk har överlappats med varandra för att arbetet ska flyta på så bra som möjligt.  

 

 

Figur 1 Gantt-schema, tidsplan över examensarbetet  

2.3 Ansats 

 

Arbetet började med två intervjuer. Fallföretaget uttryckte en vilja att få olika 

lösningsförslag på problemet vid deras monteringsstation. Intervjuerna genomfördes 

med avsikten att samla ihop nödvändiga siffror, men även för att få beskrivet på vilket 

sätt problemet löstes i dagsläget. För att öka förståelsen för stationens uppbyggnad 

planerades tid in för att iaktta arbetet och även montera någon motor. På så sätt blev det 

lättare att hitta eventuella problem med stationen.  

 

Vid första besöket hos fallföretaget blev det tydligt att det inte är önskvärt att bygga 

ytterligare en station. Fallföretaget ansåg att det skulle leda till stora kostnader och 

tidvis outnyttjad kapacitet. Kunskap om detta ledde till val av teorier som kan klargöra 

kapacitetsutnyttjande. En tidsstudie planerades in och utfördes, för att få en klar 

överblick över vilka moment som tar längst tid. Teorier inom arbetsmätning lästes in. 

Arbetsmätningar som t ex tidsstudier och elementarstudier har studerats för att bättre 

förstå hur lång tid varje moment tar. En video har spelats in och utifrån videon har en 

SAM-analys genomförts på alla tre moment som montaget innehåller. 
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För att få bättre förståelse för kapacitetsutnyttjande och hur kapacitet kartläggs har 

litteraturstudier inom arbetsmetoder och värdeflödesanalyser gjorts. Där fokus har legat 

på kundorderstyrd produktion, för att ge en bättre bild över hur kapaciteten ska planeras 

och säkerställas. Det ger också en grund till hur en eventuell balansering skulle kunna 

göras.  

 

För att hela processen, i valet av en produkt vid begränsad kapacitet, ska synliggöras 

gjordes valet att inkludera kalkylering. En litteraturstudie genomfördes för att fräscha 

upp och fördjupa kunskaperna inom kalkylering. Syftet var att kunna göra kalkyler, 

både självkostnads- och bidragskalkyler. All nödvändig data är given av fallföretaget, 

dels genom intervjuer men även via mail.  

 

När litteratur lästs och information samlats in kunde arbetet påbörjas.  

2.4 Forskningsmetoder 

 
Kvantitativa och kvalitativa metoder är vanligt förekommande inom forskningen.  

Kvalitativa metoder kännetecknas av att de inte använder sig av siffror eller tal. De 

baseras på intervjuer, observationer och litteraturstudier. Metoden resulterar ofta i 

verbala formuleringar, skrivna eller talade [1]. Den kvalitativa forskningsmetoden ger 

en närmare inblick i området då forskningen görs på plats och interagerar med 

människor. Det blir mer text att ta till sig av de resultat som en kvalitativ metod ger. En 

kvalitativ metod är mer styrd av empirin än teorin. Utgångspunkten är ofta det som 

efterfrågas, inte en speciell teori [2].  

  

Det teoretiska ramverket är uppbyggt genom kvalitativa studier. Genom att studera 

befintlig litteratur inom de aktuella områden har lärdom av det som redan är skrivit 

inom området tillskansats. Då arbetet innehåller en fallstudie har energi lagts på att 

skapa en djupare förståelse för problemet, genom observationer på fallföretaget.  

Observationer kan vara antingen synliga eller dolda, samtidigt som observatören kan 

anta en aktiv eller passiv roll [2]. De observationer som har genomförts har varit 

synliga. Det vill säga att de som arbetar på fallföretaget vet i vilket syfte 

observationerna har gjorts. Frågor har ställts till montörerna som bemannar stationen. 

Under observationerna har även anteckningar förts. I ett försök att göra det mindre 

formellt har intervjuerna genomförts som ett samtal, tankar och funderingar 

antecknades senare.  

 

Information som samlats in från handledarna och monteringspersonalen på fallföretaget 

har delvis samlats in från intervjuer. Det finns olika sätt att genomföra kvalitativa 

intervjuer, det vanligaste är dock den semistrukturerade intervjun. Intervjuerna 

genomfördes med ett antal, på förhand av studenterna bestämda, frågor. De intervjuade 
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tilläts svara fritt på frågorna. Detta sätt att intervjua valdes för att få möjlighet att få 

andra, mer uttömmande, svar än de förväntade.   

2.5 Datainsamling 

 
Under tidens gång har både primär och sekundärdata samlats in. Primärdata kan bäst 

beskrivas som förstahandsinformation, det vill säga, information som samlats in genom 

intervjuer och observationer. Sekundärdata består bland annat av information insamlat 

från böcker eller information given av företaget.  

 

Mycket av den insamlade informationen har fåtts genom intervjuer med handledarna 

och frågor som ställdes till montörerna under observationerna.  

Den första intervjun med fallföretaget utfördes i december, här uttrycktes ett intresse 

att göra ett arbete om effektivisering. Handledarna på fallföretaget tog ställning till detta 

och visade stationen som ett möjligt arbete.   

Kontakten återtogs med fallföretaget efter julledigheten och ytterligare en intervju 

bokades in. Syftet med den andra intervjun var att formulera en problemställning som 

skulle ge en bra grund till examensarbetet.  

Stationen studerades mer noggrant och handledarna berättade mer om hur arbetet utförs. 

En kort beskrivning om uppdelning av arbetet som görs och vad som ingår i montaget 

gavs.  

 

Vid nästa besök gjordes iakttagelser vid stationen och det insågs att arbetet utfördes 

något annorlunda än vad som beskrivits. Handledarna hade beskrivit att stationen 

bemannades av två montörer och att de ibland var en extra person som hämtade detaljer. 

Under iakttagelserna insågs att montaget ofta delades upp mellan montörerna. Och att 

det mycket väl gick att hitta arbete till den tredje montören.   

Eftersom det går att vara fler montörer vid stationen än beskrivet togs kontakt med 

handledarna. Då frågan ställdes uttryckte handledarna att det inte var önskvärt från 

ledningens sida att arbetet delades upp mellan flera montörer då risken för fel ökade. 

 

Ytterligare information visade på att de hade svårt att få klart alla ordrar i tid. I dagsläget 

använde sig fallföretaget av övertid för att lösa problemet. 

Den stationslayout som används idag är tagen från moderbolaget och direkt 

implementerad på fallföretaget. Handledarna uttryckte funderingar på om en ny layout 

kunde vara lösningen på tidsbristen. Det lades också fram en önskan om nya 

layoutförslag.  

 

Arbetet har följts för att få en inblick i vad det dagliga arbetet går ut på. Frågor har 

ställts där det har varit nödvändigt.  

En större förståelse för ordersedlarna och lagret har fåtts genom att studenterna själva 

fått plocka detaljer till ett montage. Lagret innehåller flertalet varianter på de ingående 

detaljerna till en motor, då kunden har stor valmöjlighet. På ordersedeln är det tydligt 

markerat vart i lagerhyllan detaljen återfinns. 
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Information om aktuella teorier samlades in genom litteraturstudier. Data som samlades 

in gjordes genom observationer med teorierna i åtanke.  

2.6 Dataanalys 

 
I en kvalitativ analys måste forskaren undersöka och arrangera sitt datamaterial 

systematiskt för att nå ett resultat. Empirin måste brytas ner och kategoriseras för att bli 

hanterbar. Detta är utmaningen med den kvalitativa analysen. Eftersom varje studie är 

unik innebär detta att även arbetssättet med analysen kommer vara unik. Det viktigaste 

är att använda all sin kunskap för att på ett rättvist och objektiv sätt kommunicera de 

data som framkommit utifrån studiens syfte. Vid kvalitativ forskning har forskaren en 

så stor roll att resultatets kvalitet beror på vilken slags människa forskaren är, detta 

gäller speciellt vid analysarbetet [3]. 

  

Det finns sex olika analysmetoder. Dessa relateras till de data som intervjuer 

frambringar [4]. De fungerar även som ett enkelt och överskådligt upplägg över hur 

arbetet med kvalitativ data kan göras [3]. 

Metoderna som nämns i böckerna är följande: 

 

1. Koncentrering: Det väsentligaste från empiriavsnittet koncentreras och 

omformuleras till färre antal ord. Fokus ligger på att skapa antingen en eller 

flera poänger utifrån insamlad data.  

2. Kategorisering: Insamlad data studeras utifrån likheter och skillnader. På så 

sätt reduceras massan insamlad empiri till ett par kategorier.  

3. Berättelse: Empirin organiseras antingen enligt tid, i kronologisk ordning, eller 

enligt gemensamma nämnare.  

4. Tolkning: Forskaren försöker hitta en djupare betydelse än den uppenbara 

innebörden av empirin. I denna metod används en referensram som hjälp vid 

tolkning av ett speciellt stycke. Referensramen kan antingen bestå av en eller 

flera olika teorier, men även av hela empiristycket ifall endast en del ska 

analyseras.  

5. Modellering: Utifrån de data som finns i empirin försöker forskaren förklara 

eller beskriva hur saker och ting hänger ihop.  

6. Ad hoc: För att skapa innebörd i empirin kan forskaren fritt blanda mellan två 

eller fler av metoderna nämnda ovan.   

För att analysera resultatet har en ad hoc metod använts, det vill säga att flera olika 

metoder har använts. De metoder som har använts är tolkning, kategorisering och 

koncentrering. De har inte använts i någon specifik ordning utan används där det passar. 
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2.7  Trovärdighet 

 
Rapporten bygger till stor del på fakta som funnits i vetenskapliga artiklar och böcker 

inom de aktuella områdena. Författarna av dessa arbetar eller har arbetat som 

professorer inom sina områden. Med detta som grund kan det anses att fakta tagen från 

böckerna har hög trovärdighet.  

 

Det är svårt att få en vetenskaplig artikel publicerad i en tidskrift. Artiklarna granskas 

av andra forskare som är sysselsatta inom samma område. Det kan därmed anses att de 

fakta som är tagna ur artiklarna är högst trovärdig.  

 

Personalen på fallföretaget har kunskap om att de blev observerade. Detta kan ha 

påverkat deras arbetsprestation. Det bedöms dock att det är mer troligt att arbetet 

snarare blev bättre under tiden observationerna gjordes än annars.  

 

Det som står skrivet i analys- och diskussionsavsnittet är studenternas tankar utifrån de 

teorier och de fakta som har samlats in. Det är upp till läsaren att bedöma reliabiliteten 

i dessa påståenden.  
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3 Teoretiskt ramverk  

För att kunna uppfylla syftet med denna rapport och svara på de uppställda frågeställningarna 
behövdes teorier på området läsas in.   

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Hur avgörs vilken produkt 

som ska accepteras? ” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: 

Självkostnadskalkyler och bidragskalkyler. Självkostnadskalkyler behandlas dels för 

att underlätta vid prissättning av produkter men kan även användas som underlag vid 

upprättandet av en budget. Bidragskalkyler behandlas för att räkna ut lönsamheten för 

olika avdelningar. Det används också för att välja vilka produkter som ska prioriteras 

vid begränsad kapacitet. 

   

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Hur säkerställs att det finns 

tillräckligt med kapacitet på företaget?” beskrivs följande områden i det teoretiska 

ramverket: arbetsmetoder, kapacitet och arbetsmätning. Arbetsmetoder behandlas 

därför att det bättre definierar vad som är ett bra arbetssätt och hur kapaciteten används. 

Kapacitet behandlas för att definiera vad kapacitet är och hur den planeras. 

Arbetsmätningarna behandlas för att ge en förståelse för hur lång tid momenten tar i 

dagsläget. Det kan även användas som ett underlag för balanseringen.   

 

För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen ”Hur kan kapacitet 

frigöras?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: värdeflödesanalyser 

och balansering. Värdeflödesanalyser behandlas därför att det ger en bättre förståelse 

för de olika delarna av processen och kan frigöra en del kapacitet. Balanseringen 

behandlas för att visa hur ett jämnare flöde kan uppnås och på så sätt frigöra kapacitet.  

 

 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 

Teori 1 x   

Teori 2  x x 

Teori 3  x x 
 
Tabell 2 Koppling mellan valda teorier och frågeställningar 

3.2 Kalkyler 

I och med den konkurrenssituation som finns i dagsläget är det viktigt för företag att ha 

koll på ekonomin. Att veta vilka avdelningar som är mest lönsamma eller vilka 

produkter som är mest lönsamma att acceptera kan företagen stärka sin ställning på 

marknaden ytterligare. 

3.2.1  Självkostnadskalkyler 

 

En kalkyleringsmetod som är utvecklad för och används av tillverkningsföretag är 

självkostnadskalkylen. I en självkostnadskalkyl beräknas alla kostnader förorsakade av 

en produkt. Kostnaderna kategoriseras sedan i direkta och indirekta kostnader, även 
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kallat kostnadsslag. En direkt kostnad är något som tydligt kan knytas an till en specifik 

produkt (kostnadsbäraren), till exempel kostnader för material. Indirekta kostnader kan 

inte knytas an till en specifik produkt utan måste istället fördelas där de uppstår, på 

kostnadsställen. Ett företag kan ha flera kostnadsslag, kostnadsställen och 

kostnadsbärare. Med hjälp av en fördelningsnyckel kan de indirekta kostnaderna 

omvandlas till fördelade kostnader [5]. 

 

Den vanligaste indelningen av kostnadsslag är kalkyltrappan, där tillverkningsföretag 

visar upp steg för steg hur stor självkostnaden blir. I kalkyltrappan beskrivs de direkta 

kostnadsslagen som Direkt Material (DM), Direkt Lön (DL) och speciella direkta 

kostnader. Resterande kostnadsslag beskrivs då antingen som omkostnader av olika 

slag eller indirekta kostnader [5]. 

Kostnader för operationer utförda av en extern eller tredje part faller vanligen in under 

kostnadsslaget speciella direkta kostnader [6]. 

 

Tillverkningskostnaden för en produkt består av DM, DL, materialomkostnader (MO), 

tillverkningsomkostnader (TO) och speciella direkta kostnader. För att räkna 

ut självkostnad för en produkt räknas även administrationsomkostnader (AO) och 

försäljningsomkostnader (FO) med i kalkylen. Dessa kostnader kan slås ihop, då kallas 

de för Affärsomkostnader (AFFO) [5]. 

Påläggskalkylering innebär att de indirekta kostnaderna ibland fördelas med de direkta 

kostnaderna som fördelningsnyckel. De indirekta kostnaderna fördelas proportionerligt 

på de direkta kostnaderna. Den vanligaste tillämpningen innebär att: 

 

 MO fördelas på DM 

 TO fördelas på DL 

 AO fördelas på tillverkningskostnaderna  

 FO fördelas på tillverkningskostnaderna 

 

För att fördelningen ska fungera antas det att de direkta och indirekta kostnaderna 

varierar beroende av varandra. Detta innebär att en produkt med hög materialkostnad 

enligt detta synsätt har hög materialomkostnad [5].  

Påläggsbasen måste inte väljas så som gjort ovan, även om det är vanligt förekommande 

[6]. 

 

Grundtanken är att varje produkt ska bära de kostnader som den orsakar [5].  

När företag ska ta beslut angående vilket pris de ska ta för produkten, vilken order de 

ska välja eller när de ska lämna en offert är det vanligt att självkostnadskalkyler 

används.  

Vid beräkning av resultat görs det antingen som en marginal av försäljningspriset eller 

ett pålägg på självkostnaden. Viktigt att komma ihåg är att en självkostnadskalkyl 

endast är en schablon, den bör och ska anpassas till den aktuella situationen [5]. 
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3.2.2 Bidragskalkyl  

 

Vid beräkning av hela företagets resultat används ofta en totalkalkyl. För att beräkna 

enskilda avdelningars resultat används bidragskalkyler [7]. I den allra enklaste 

varianten av en bidragskalkyl beaktas endast de kostnader som är beroende på volym 

och de rörliga kostnaderna. De fasta kostnaderna anses vara oberoende av hur många 

artiklar som tillverkas och säljs. Det anses även att dessa kostnader inte på något logiskt 

sätt kan fördelas på de olika artiklar som tillverkas. Ytterligare ett antagande som görs 

är att de indirekta kostnaderna tillhör samkostnaderna. Beräkning av detta ger en bild 

över vilka direkta kostnader en artikel förorsakar i en befintlig organisation [6]. 

  

En bidragskalkyl består av särkostnader och samkostnader. Särkostnaderna är 

kostnader som på ett tydligt och naturligt sätt kan fördelas på en enskild produkt. Dessa 

kostnader kan i sin tur delas upp i både rörliga och fasta. De rörliga kostnaderna kan 

t.ex. vara kostnaderna för en vara eller provisionslön. Värdeminskningen på maskinerna 

och kostnad för lokaler är exempel på fasta kostnader. Samkostnad, eller 

overheadkostnad, kallas de utgifter som är gemensamma för flera olika avdelningar och 

svåra att dela upp. Dessa är oftast fasta, t.ex. kostnader för företagets ledning och 

administration [7].  

 

De väsentligaste kostnadsposterna i en bidragskalkyl är de som har ett direkt samband 

med en enskild produkt, det vill säga särkostnaderna. Direkt material (DM) är ofta den 

viktigaste kostnadsposten. Andra poster som en bidragskalkyl omfattar kan vara 

licenstillverkning eller direkt lön (DL) i produktionen. I många moderna industriföretag 

är DM en stor och viktig kostnadspost vid bidragskalkylering. Detta för att den i 

allmänhet faller bort då produktionsvolymen minskar. Vissa företag väljer att ta bort 

DL från särkostnaderna, då de anser att lönekostnaden är beroende av beslut och inte 

volym [8]. 

 

Täckningsbidrag (TB) räknas ut som särintäkter - särkostnader. TB beskrivs som det 

bidrag en produkt ska generera för att täcka företagets samkostnader. Ett högt TB är 

inte alltid bäst, även om det generellt sätt anses vara det. En avdelning som har ett högt 

TB kan även orsaka en stor del av företagets samkostnader. Genom att jämföra TB för 

olika avdelningar hittas de som genererar för lågt TB. Det kan löna sig att lägga ner en 

avdelning med för lågt TB och använda de överblivna resurserna till att göra övriga 

avdelningar mer lönsamma.  

 

Täckningsgraden är ett så kallat relationstal, där ett belopp sätts i förhållande till ett 

annat. Vid uträkning av täckningsgraden används följande formel: 

Täckningsgrad (TG) = 
𝑇ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 (𝑇𝐵)

𝑆ä𝑟𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
 ∗ 100 
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Med hjälp av relationstal kan lönsamheten i olika avdelningar, av varierande storlek, 

beräknas. Den avdelningen med den högsta täckningsgraden är ofta den som är mest 

lönsam att utveckla. 

 

Begreppet lönsamhetspunkt visar hur mycket en organisation måste sälja av en viss 

produkt för att uppnå ett önskat täckningsbidrag. Detta kan antingen beräknas för en 

del av organisationen eller för organisationen som helhet [7]. 

 

Organisationer önskar att ha marginal vid prissättning.  

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑠ä𝑟𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 − 𝑣𝑎𝑟𝑢𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 

 

Kostnader som ingår i varukostnaden är t.ex. tull, försäkring för transporten och 

fraktkostnader [7]. 

 

När priset redan är givet av marknaden, av personalens kännedom om marknaden eller 

genom befintliga kontrakt fungerar bidragskalkylen som bäst. Kortsiktigt är 

bidragskalkyler ett bra verktyg då de visar vilken produktmix det lönar sig att tillverka. 

På lång sikt har bidragskalkyler en allvarlig nackdel då de inte redovisar andelen 

indirekta kostnader produkten orsakar. På grund av detta lämpar sig bidragskalkyler 

sämre vid prissättning av produkter [8]. 

 

Något annat som bidragskalkylen också lämpar sig för är som underlag vid 

produktionsbeslut, vilka produkter eller ordrar som ska prioriteras, när kapaciteten är 

begränsad. När organisationen på något sätt inte klarar av att möta det som efterfrågas 

av kunden. Det kan bland annat bero på att råvaror saknas, brist på kunnig personal 

eller för stor efterfrågad volym [6]. 

3.3 Kapacitet 
 

I en kundorderstyrd produktion startar produktionen först när kundordern har kommit 

in. Därför är det onödigt att spekulera i vad kunden vill ha, när unika produkter 

tillverkas, för inget tillverkas på prognos. Informationen i följande avsnitt baseras på 

tankarna från Jan Olhager [6]. 

 

Kapacitetsbehovet i en kundorderstyrd produktion beräknas utifrån leveransprecision 

och korta leveranser. Det kräver att kapacitetsbehovet skattas lite högre än det 

genomsnittliga och ligger närmare det maximala behovet. Kostnaden för 

överkapaciteten måste dock vägas mot de merintäkter som kan inbringas genom att ha 

korta leveranstider och mot de besparingar som görs på att inte ha ett färdigvarulager. 

Möjligheten att få produkterna i tid och att kunna välja produktkonfiguration nästan hur 

som helst medför att kunden är beredd att betala lite mer än för en standardprodukt. 

Behovet att ta ett högre pris bestäms av hur mycket överkapacitet som används. 
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Överkapacitet behövs för att hantera den varierande efterfrågan i en kundorderstyrd 

produktion. Kapacitetsutnyttjandet anpassas efter variationen på efterfrågan och beslut 

om vad som internt räknas som acceptabel leveranstid. Desto högre kapacitetsmarginal 

ju säkrare leveranstider kan erbjudas och desto bättre kan variationerna hanteras.  

Det är inte av lika stor vikt att hålla ett jämt resursutnyttjande i en kundorderstyrd 

produktion som i en produktion mot lager. Företag får acceptera ett lägre utnyttjande 

av resurser då efterfrågan ändras med tiden. För att säkerställa tillgänglig kapacitet finns 

det en rad olika metoder att använda sig av. Studerandet av arbetsplatsen och att 

ifrågasätta om arbetet görs på ett optimalt sätt står i fokus. 

3.3.1 Balansering 
 
Ett vanligt sätt att arbeta inom industrin idag är att använda sig av ”line-montering”. 

Arbetssättet är vanligt när efterfrågan på organisationens produkter är jämn och relativt 

hög under en längre tid. Om det endast är en slags produkt som tillverkas och 

variationsmöjligheterna är stora kan monteringen utformas helt utifrån denna produkt. 

Vid massproduktion av standardiserade produkter lämpar sig denna metod ypperligt. 

De resurser och verktyg som krävs för montering av produkten placeras i anslutning till 

varandra, i den ordning operationerna ska utföras, i en linje. Stationerna kan eventuellt 

bindas samman med en automatiserad transportör av materialet.  

Det finns två olika typer av linor, styrande och flytande band. Styrande band är mer 

känt som ”löpande band”. Det innebär en direkt koppling mellan de olika 

arbetsstationerna och transport sker med hjälp av en mekanisk transportanordning. 

Styrande band har länge varit en frekvent använd modell vid tillverkning av stora partier 

inom industrin. Flytande band reglerar materialet manuellt och ger möjlighet till att 

hålla buffertar mellan olika stationer. Ett flytande band är inte lika känsligt för 

störningar och arbetet blir inte lika bundet som vid styrande band. 

 

Specialiserade produktionslinor medför ofta betydande investeringar i verktyg och 

annan utrustning som krävs för montering. Genomloppstiden blir kortare medan 

flexibiliteten i produktmix och volym blir sämre. Det beror på att stationen enbart är 

byggd för att klara en viss produkt. 

 

På grund av de stora investeringar som görs vid införandet av en monteringslina är det 

viktigt att den är balanserad, för att den ska vara så effektiv som möjligt. För att 

bibehålla en effektiv produktion är det viktigt att regelbundet se över och balansera 

flödet [9].  

 

Ett vanligt problem vid utformning av liner kallas för linjebalansering. I korta drag 

innebär detta att de moment som är nödvändiga för färdigställandet av produkten ska 

fördelas på ett bestämt antal stationer. Syftet med detta är att uppnå ett högt 

resursutnyttjande och hög produktionstakt. Innebörden blir att alla stationer ska ha så 

lik arbetsbörda som möjligt.  
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Operationsföljden är viktig och är något som det måste tas hänsyn till vid balanseringen. 

Ibland måste även hänsyn tas till att en del operationer endast kan utföras på en sida av 

produkten, t.ex. för att produkten är för stor. Alternativt att den fasta utrustningen, t.ex. 

lyftanordningar eller pressar, måste vara placerade på en viss plats i produktionen. 

  

Eftersom montörerna befinner sig på olika skicklighetsnivåer gällande arbetet behöver 

även detta tas i beaktande. En viss kombination av moment kan kräva för mycket av 

montören, särskilt om det är önskvärt av företaget att de kan alla moment. Det är även 

viktigt att arbetsmiljön blir bra för montörerna [9]. 

 

Den tid det tar att montera produkten per station kallas för cykeltid. Om linan befinner 

sig i perfekt balans så är arbetsinnehållet per station lika med cykeltiden. Det finns två 

sätt att formulera problemet med linjebalansering. Dessa är: 

 

 Vid en angiven cykeltid ska antal stationer minskas 

 Vid givet antal stationer minskas cykeltiden 

 

Det är vanligast att arbeta utifrån den första problemställningen. Det är vad marknaden 

efterfrågar som styr produktionstakten, det vill säga, cykeltiden. Effektiviteten av 

balanseringen mäts genom uträkning av balanseringsförlusten d. För att räkna ut d 

behövs viss data. Nödvändig data är:  

 

 Antal stationer (n)  

 cykeltiden (c)   

 operationstiden för en viss operation (ti)  

 

Balanseringsförlusten räknas ut genom användning av denna formel: 

 

d = 
𝑛∗𝑐− ∑ 𝑡𝑖𝑖

𝑛∗𝑐
 

 

Där det totala arbetsinnehållet fås som en summa av alla operationstider. När cykeltiden 

väljs bör den befinna sig inom detta intervall: tmax ≤ 𝑐 ≤ ∑ 𝑡𝑖𝑖  . I intervallet är tmax den 

längsta operationstiden. En undersökning ifall det finns ett minimivärde som befinner 

sig i närheten av den cykeltid som motsvarar den önskade produktionstakten och som 

är anpassad till den förväntade efterfrågan bör göras. 

Cykeltiden räknas ut enligt formeln nedan: 

 

c = 
1

𝑃
 =  

𝑇

𝐷
 

P = antal tillverkade detaljer per tidsenhet 

D = efterfrågan 
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T = tidsperiod 

 

Två vanliga metoder för linjebalansering är positionsviktsmetoden och ”längsta 

operationstid först”. Vid användande av positionsviktsmetoden grupperas 

arbetsmomenten till stationer. De arbetsmomenten som grupperas väljs ut genom 

användning av positionsvikter och precedensrelationer. Det innebär att de 

arbetsmoment som följs av lång bearbetningstid prioriteras. 

Den andra metoden som nämns är ”längst operationstid först”. Det är en enkel metod 

som går ut på att av alla tillgängliga arbetsmoment som kan placeras på en station, väljs 

de moment som har längst operationstid tills tiden för stationen är uppnådd. Hänsyn 

måste tas till precedensrelationer, det vill säga att momentet inte kan göras utan ett 

föregående steg. 

 

Om en station har en cykeltid som är betydligt längre än de övriga kan detta lösas genom 

parallella stationer. Det vill säga, den station som har längst cykeltid dupliceras för att 

på så sätt minska flaskhalsen. För att detta ska fungera optimalt behöver det förberedas 

plats för en buffert både framför och efter stationen med längst cykeltid [9].  

 

Linemontering av olika varianter av samma produkt är vanligt då en produkt oftast finns 

i fler än ett utförande. Saker som skiljer kan t.ex. vara olika ingående detaljer, färg eller 

storlek. Omställningar på stationen är inte nödvändiga, men material till de olika 

varianterna behöver finnas tillgängligt. Det material som kan användas till flera olika 

varianter kan finnas framme vid stationen, medan det som är specifikt förvaras i lagret 

och plockas fram när de varianterna ska monteras.  

3.3.2 Metodstudier  

 

I metodstudier är det samspelet mellan människor, material och anläggningar som 

studeras. Syftet med undersökningen är att påvisa de olika faktorerna som påverkar 

samspelets effektivitet och visa vilket resultat som kan uppnås när det fungerar som 

bäst. Goda arbetsmetoder och arbetsförhållanden ger förutsättningar för en effektiv 

produktion. 

 

Metodstudierna ska ge bättre förståelse för de arbetsmetoder som används och hur 

rörelseekonomin, det vill säga ett effektivt rörelsemönster, kan förbättras. Det gäller för 

medarbetarna att kunna göra sitt arbete utan att ta skada. 

  

Tillvägagångssättet är som följer: 

 

1. Välj vilken del av arbetet som är i behov av förbättringar. 

2. Genom att genomföra intervjuer, iaktta arbetet och även göra en detaljerad 

processflödesanalys fås en tydlig bild av hur arbetet utförs idag. 

3. Analysera informationen som samlats in. Det är viktigt att vara källkritisk och 

att ha ett öppet sinne. Ifrågasätt varför arbetet utförs som det gör. Allt arbete 
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som anses olämpligt ska tas bort. Målet är att skapa omväxling, 

arbetstillfredsställelse och en bättre arbetsmiljö.  

4. Ta fram nya arbetsmetoder. 

5. Genomför förändringar. 

6. För att säkerställa och underhålla arbetssättet bör regelbundna uppföljningar 

göras.  

 

Arbetet ska studeras utifrån de rörelsemönster som används. Studierna av rörelser, 

arbetsplatsen, verktyg och annan utrustning ska resultera i metodförbättringar och ge 

idéer till nya metoder.  

God rörelseekonomi innefattar: 

 

Kroppsrörelser 

 Höger och vänster hand skall börja och avsluta sina rörelser samtidigt.  

 Armrörelserna skall ske samtidigt och vara symmetriska eller motriktade. 

 Mjuka, kurviga rörelser föredras framför raka och knyckiga. 

 Ögonfixeringar skall vara så få och ligga så nära varandra som möjligt.  

Arbetsplatsutformning 

 Arbetsställningen skall kunna varieras, t ex genom att omväxlande stå upp och 

sitta ned på stol.  

 Arbetsplatsen skall ha god belysning. 

 Verktyg, material och kontrollinstrument skall ha fasta platser nära 

utnyttjandeområdet.  

 Arbetsplats och stol skall ha lämplig höjd.  

Utformning av verktyg och utrustning  

 Händerna skall frigöras från sådant arbete som kan utföras med fixturer och 

jiggar. En fixtur är något som kan hålla arbetsstycket på plats under tiden som 

arbete utförs på det.  

 Tyngdkraften och rörelseenergi hos verktyg bör utnyttjas.  

 

Genom att ställa frågor som  

 Vilket arbete är onödigt eller olämpligt och vilket av det kan elimineras? 

 Kan några moment slås ihop? 

 Kan det göras ändringar i operationsföljden? 

kan nya idéer på enklare och effektivare arbetsmetoder tas fram.  

Att studera arbetsplatsen utifrån de arbetsmetoder som används med ett öppet sinne och 

verkligen ifrågasätta varför arbetet ser ut som det gör idag, kommer leda till nya 

möjligheter att förbättra arbetet.  

3.3.3 Arbetsmätning 

 

Arbetsmätningar görs för att ta fram standardtider till arbetsmoment. Tider som används 

till kapacitet- och beläggningsplanering och även till produktkalkyler. Det är viktigt att 
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få en så noggrann uppskattning av tiden som möjligt då både över- och underskattning 

av kapacitetsbehovet leder till ökade kostnader. Det finns fyra huvudsakliga sätt att göra 

en arbetsmätning på: 

 

 Tidsstudier 

 Frekvensstudier 

 Elementarstudier 

 Tidformler 

 

I rapporten kommer fokus ligga på elementarstudier. 

 

Elementarstudier 
 

PMTS (Predetermined Motion Time System) är ett generellt samlingsnamn på 

arbetsstudier som innefattar erfarenhetsmässigt tidsunderlag för elementarrörelser.  

MTM (Methods Time Measurement) är det mest använda och utvecklade systemet. Det 

är ett generellt system och har uppdaterats i takt med att världens krav har ändrats. 

Grundprincipen är att bryta ner arbetsmoment till sina beståndsdelar, dessa rörelser 

kallas elementarrörelser. De olika rörelserna har sedan getts en förutbestämd tid, som 

beror på både avstånd och rörelsens natur.  

 

De rörelser som ingår är: 

1. Sträcka 

2. Flytta 

3. Vrida 

4. Anbringa tryck 

5. Gripa 

6. Inpassa 

7. Släppa 

8. Lösgöra 

9. Röra ögonen 

10. Röra på fot, ben eller kropp 

 

Dessa delas sedan in i kategorier beroende på t ex rörelseavstånd och svårighetsgrad. 

Elementartiderna mäts i Time Measurement Unit (TMU) och motsvarar 1/100000 

timme. 

MTM har sedan utvecklats till MTM-2 och MTM-3. Där har vissa rörelser slagits 

samman till sekvenser. Syftet med det är att göra analysarbetet snabbare. I MTM-2 är t 

ex “ta” = sträcka + gripa + släppa och “placera” = flytta + eventuellt inpassa. I MTM-

3 har dessa ytterligare slagits ihop till hämta. 

 

1938 lanserades SAM som står för Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys. Detta 

är ett svenskutvecklat elementartidssystem. SAM påminner om MTM-2 i storleken på 
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elementen men betonar enkelhet. I SAM-analysen införs en ny tidsenhet s.k. faktor som 

motsvarar 5 TMU. SAM-analysblanketten innehåller endast elementen gripa (G), 

avståndstillägg (D), placera (P), sekvens, anspänning (A) samt kroppsrörelse (B och S). 

En sekvens syftar på något som upprepas x antal gånger, t ex vid åtdragandet av fyra 

skruvar multipliceras momentet med fyra. Det är enkelheten som ska vägleda 

analysarbetet och på så sätt göra det snabbare. Framtagningen av SAM-analysen syftar 

på att göra det möjligt för vem som helst att utföra analysarbetet och inte bara utbildade 

experter inom området. Det är ett ypperligt verktyg som kan ge en bild över vilken 

effekt olika förändringar kan ge, men också för att räkna ut standardtider när 

beräkningar av kostnader görs [10].   

 

De olika elementartidssystemen kan jämföras med en s.k. mätfaktor. Denna mätfaktor 

anger hur lång tid som går åt att analysera en viss tids arbete. Tar analysarbetet för en 

minuts arbete en timme ger det en mätfaktor på 60.  

 

Analysverktyg MTM MTM-2 MTM-3 SAM - analys 

Mätfaktorer 350 150 50 50 

Tabell 3 Utveckling av MTM 

Utvecklingen av nya verktyg har fått mätfaktorn att sjunka drastiskt. 

Tidsstudie 
 

Tidsstudien är en så kallad direktanalys. Det betyder att den görs genom att studera och 

analysera arbetet direkt när det händer. Det ger en god noggrannhet, men det innebär 

att metoden inte kan användas i syfte att planera ett nytt arbetssätt. 

Syftet med att göra en tidsstudie är att kartlägga rörelsemönstret vid ett specifikt 

arbetsmoment och att se hur lång tid det tar. Ur ett kvalitets-, metod- eller 

säkerhetsmässigt perspektiv kan rörelserna behöva styras. Då är det viktigt att de är väl 

definierade och möjliga att visa för medarbetarna. 

 

Stoppur eller videoupptagning är fördelaktiga verktyg vid en tidsstudie. Tidtagningen 

kan göras operation för operation eller allt i en sekvens med en notering efter varje 

operation. Detta för att klart och tydligt avgöra hur lång tid varje operation tar.  

 

En tidsstudie innefattar: 

1. Bestämt antal objekt för tidsstudien, t ex montering av 80 motorer 

2. Skatta medelvärde och standardavvikelse för objektet 

3. Bestäm önskvärd noggrannhet i studien, konfidensgrad och risknivå 

4. Beräkna hur många observationer som krävs 

5. För att med bättre noggrannhet kunna skatta medelvärde och standardavvikelsen 

krävs att nya mätningar görs kontinuerligt under studien. 
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Formeln för att räkna ut nödvändigt antal mätningar: 

n = [(
k

r
) ∗ (

σ

t
)]  

Där: 

n = nödvändigt antal mätningar 

k = konfidensgrad 

r = risknivå (Anges som den felandel av det sanna värdet som accepteras) 

σ= standardavvikelsen 

t = förväntat medelvärde för tidsstudien 

Idag används inte tidsstudier så ofta då det är ett stort arbete att sätta igång. 

Elementarstudier är mer frekvent nyttjat då det går relativt fort att använda och det är 

också tillämpbart i planeringsarbetet. 

3.4  Lean 

 

Lean är en verksamhetsstrategi, det vill säga en definition på hur verksamheten 

tillgodoser kundbehov. Lean ska inte ses som en affärsstrategi, då den ska definiera 

kundbehoven som verksamheten ska tillgodose. Verksamhetsstrategin realiserar 

affärsstrategin och definierar hur värde ska produceras [11].  

Toyota Production System (TPS) och Lean likställs ofta då båda bygger på 

flödeseffektiva processer. Lean har dock vuxit fram under decennier av studerande av 

Toyotas sätt att hantera sin produktion. Lean inspirerades av att Toyota, för att utnyttja 

de tillgängliga resurserna, såg till att ha en köpare till bilen innan den tillverkades. För 

att undvika att skicka defekta bilar till kund och för att spara på resurserna, gjordes 

satsningar på att undvika fel från början. En rad metoder togs fram för att förhindra 

uppkomsten av fel men också för att effektivisera verksamheten[11], [12]. 

Dessa metoder belyste att det inte alltid krävs avancerad teknologi för att ha en effektiv 

verksamhet. Fokus bör istället ligga på att försöka skära ner på alla aktiviteter som inte 

adderar värde till produkten [11], [12]. En värdeflödesanalys syfte är att göra just detta, 

det är också den metod som är mest använd för att implementera Lean i företag. En 

aktivitet som inte är värdeskapande är något som genererar kostnader men inte tillför 

värde för kunden. Det är viktigt att ställa frågan varför utförs uppgiften på det här 

sättet? Finns det ett bättre sätt? [13].  

3.4.1 Värdeflödesanalys 

 

En värdeflödesanalys syftar till att identifiera de aktiviteter som utgör 

tillverkningsprocessen. Dessa aktiviteter delas in i: Värdeadderande, icke 

värdeadderande men nödvändiga och icke värdeadderande och onödiga aktiviteter [13], 

[14]. 
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Det beräknas att endast 10 % av de aktiviteter som utförs är värdeadderande. Med 

värdeadderande aktivitet menas det som kunden är villig att betala för. Genom att utföra 

en värdeflödesanalys kan de värdeadderande aktiviteterna öka med upp till 15 % [13].  

 

Inom Lean pratas det om de sju slöserierna som leder till dålig kvalitet. De är 

överproduktion, inventarier och lager, förflyttningar för arbetare, felaktigheter, 

transporter, överbearbetade detaljer och produkter som väntar på att bli behandlade. Det 

finns fler aktiviteter som inte adderar värde, men som många företag ändå inte räknar 

som icke värdeadderande som tester, kontroller samt dokumentering av data, för att 

nämna några [13].  

Till de icke värdeadderande men ändå nödvändiga aktiviteterna räknas tiden det tar att 

hämta detaljer samt moment som att plocka en skruv för att fästa den på produkten. 

Övriga aktiviteter som tillhör kategorin är riskhantering, revisioner och andra aktiviteter 

som inte kunden är beredd att betala för, men som är nödvändiga för organisationens 

fortsatta verksamhet [13].  

 

Värdeflödesanalysen är och ska ses som ett ständigt pågående arbete på samma sätt som 

övriga moment i Lean. Flödet som åsyftas är inte bara råmaterial eller komponenter, 

utan också information och data som rör sig genom en organisation. Detta innebär att 

flödet både uppströms och nedströms måste identifieras och analyseras. Det slösas med 

tid för pappershantering såväl som transporter för ingående detaljer. Ett hjälpmedel för 

att strukturera analysen är PDCA - cirkeln. PDCA står för Plan, Do, Check och Act. Att 

de är arrangerade i en cirkel symboliserar att det är ett pågående arbete, se figur 1.  

 

Plan - Ta fram en strategi för att kunna eliminera slöseri inom organisationen. Fasens 

syfte är att informera personalen om nyttan med att använda Lean i organisationen. Det 

viktigaste är att definiera vad som är slöseri och att göra alla medvetna om slöserierna 

för att aktivt kunna motverka det.  

 

Do - Utse en värdeflödesansvarig, vars uppgift är att bidra med en ny och objektiv syn 

på flödet. Välj ut en process/produkt/service där värdeflödesanalysen ska utföras, det 

är viktigt att processen är lättöverskådlig. Identifiera hur processen ser ut och fungerar 

i dagsläget. Det är viktigt att göra det synligt via ett diagram eller liknande för att visa 

hur flödena ser ut. När det är färdigt, börja med att eliminera så många aktiviteter som 

möjligt i de icke värdeadderande och onödiga aktiviteterna. Nästa steg är att se över de 

nödvändiga men icke värdeadderande aktiviteterna för att om möjligt göra justeringar 

för att minska dess inverkan. Genom att identifiera de tre graderna av aktiviteter 

kommer en ny process att växa fram. Sista steget är att implementera förändringarna på 

processen som framkommit ur analysen.  

 

Check - Mätresultatet, som den nya processkartan medför, uppkommer genom 

användning av Leans system av mätningar (Lean Metrics). Det innefattar bland annat 

att göra mätningarna enklare och medarbetarna kunnigare i analyserandet av data. Även 
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den ekonomiska och finansiella resultatbilden ska undersökas genom Lean Accounting, 

det finansiella mätverktyget. Lean Accounting räknar bara med direkta kostnader, då 

indirekta kostnader ofta innefattar faktorer som egentligen kan räknas som slöseri.  

 

Act - Förmedla resultatet av förändringen till alla inom organisationen. Många företag 

har tavlor eller skärmar där de olika förbättringsresultaten syns. Bestäm ett nytt område 

att analysera och gör en ny värdeflödesanalys. Nu börjar processen om från början [13].  

 

Sammanfattningsvis kommer en satsning på värdeflödesanalyser leda till en mer 

engagerad personal och större besparingar. En överskådlig process underlättar det 

framtida arbetet för att effektivisera flödet.  

 

 

Figur 2 PDCA-cirkeln [15]. 
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4 Empiri 
Här presenteras och redogörs för alla resultat som har samlats in under arbetets gång. 

De har samlats in dels genom observationer på station men även genom intervjuer av 

handledare på fallföretaget. 

4.1 Intervjuer 
 

Ur intervjuerna har följande fakta framkommit. Stationen är byggd med två linor, den 

ena bygger motorer av storlek 90 och 100 och den andra bygger storlekarna 71 och 80. 

Stationen är tillverkad för att nyttjas av en montör per lina, men det går att vara två. När 

beläggningen på stationen är hög är de fler montörer. Det finns dessutom verktyg för 

en tredje storlek på den sida där 71 och 80 tillverkas. Den storleken tillverkas idag på 

en annan station i fabriken. Varje storlek har en stor möjlighet till olika varianter, 

beroende på ingående delar.  

Uppgifter om antal motorer som tillverkas per år, hur lång tid montaget tar och antal 

timmar en montör arbetar har också fåtts genom intervjuer med handledarna. All fakta 

som samlats in presenteras nedanför. 

4.2 Kalkyler 
 

Detta avsnitt har tagits bort ur den officiella rapporten på grund av sekretess. 

4.2.1 Bidragskalkyler 
 

Detta avsnitt har tagits bort ur den officiella rapporten på grund av sekretess. 

4.2.2 Mätningar 
 
En tidsstudie på tio stycken motorer, fem stycken per gång, har genomförts. En mätning 

där alla delar redan var framplockade och en då montören själv hämtade delarna 

gjordes. Vid den första studien var alla motorer av samma sort, d.v.s. storlek 80. 

Stationen är uppdelad i tre moment. Resultatet av den första mätningen kan ses i tabell 

7.  

 

 1 2 3 4 5 Medelvärde 

Moment 1 59 sek 54 sek 52 sek 43 sek 164 sek 74.4 sek 

Moment 2 190 sek 127 sek 156 sek 156 sek 246 sek 175 sek 

Moment 3 104 sek 60 sek 76 sek 231 sek 66 sek 107,4 sek 

 

Tabell 4 Första tidsstudien, likadan modell (80) och allt material framplockat 

 

Den andra studien genomfördes även den på fem stycken motorer. Denna gång var det 

olika motorvarianter och inget material var framplockat. Resultatet av den andra 

mätningen kan ses i tabell 8. 
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 1 2 3 4 5 Medelvärde 

Moment 1 124 sek 128 sek  73 sek 61 sek 141 sek 105,4 sek 

Moment 2 152 sek 393 sek 116 sek 153 sek 175 sek 197,8 sek 

Moment 3 90 sek 181 sek 98 sek 93 sek 181 sek 128,6 sek 

 

Tabell 5 Andra tidsstudien, olika modeller och inget material framplockat 

 

Den tid det tar för montören att gå och hämta detaljer på lagret har även den klockats. 

De flesta detaljerna hämtas på lagret. En del motorer kräver dock detaljer som inte är 

standard eller lagerförs av fallföretaget. Dessa beställs in speciellt och hämtas vid en 

angiven plats vid godsmottagningen. 

 

Storlek 71 71 80 80 71 80 80 

Plocktid i 

sekunder 

90  320  263  131  109  276  159  

 

Tabell 6 Plocktider för olika motorer 

 

En SAM- analys har utförts baserat på videoupptagningen som har gjorts. De tider som 

räknats fram redogörs för i tabell 10. För att se hur tiderna räknades fram se bilaga 1.  

 

Moment: Teoretisk tid: 

1 30.2 sek 

2 67.5 sek 

3 39.6 sek 

 

Tabell 7 Den uträknade teoretiska tiden från SAM-analysen 

Fallföretaget uppger att det tillverkas ca 10500 motorer på stationen per år. Enligt deras 

uppskattning är den genomsnittliga tiden för plockning av delar samt montage 17 

minuter per motor. Tiden ändras beroende på hur mycket specialdetaljer kunden önskar 

på sin motor. För en ren motor är tiden ungefär tio minuter. Om det t.ex. ska monteras 

på en broms räknar fallföretaget att detta tar fem minuter extra. För att räkna ut hur 

många monteringstimmar som behövs på stationen per år används följande formel: 

 

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 ∗ 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 
 

 

Enligt beräkningar med fallföretagets siffror fås:   
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(
10500∗17

60
) = 2975 timmar per år. 

 

Företaget räknar med att en montör arbetar ca 1500 timmar per år vid heltidstjänst. Den 

montör som är stationerad på station arbetar deltid, 75 % för att vara exakt, vilket 

resulterar i 1125 timmar/år. I dagsläget är det ofta två montörer som bemannar 

stationen, men inte varje dag. Orderingången fluktuerar dessutom och beläggningen på 

stationen ändras efter detta.  

4.3 Stationen 

 

I fabriken i Jönköping monteras motorer och växlar. De monterar inget mot lager och 

ordrarna kan omfatta allt från en motor till över 50 motorer. Allt de tillverkar är direkt 

till kund, således är det kundordern som sätter igång processen. De får i dagsläget in en 

order per motor. Vilket innebär att om de får en order på 50 motorer har de 50 

ordersedlar att hantera.  

4.3.1 Layouter 

I dagsläget är stationen uppbyggd som ett u. Två av sidorna består av monteringslinor 

som är placerade parallellt mot varandra. Den rullbanan som är närmast i bilden 

används som en buffert för färdiga motorer innan de går vidare till fortsatt montage 

eller kontroll. På de rullbanor som är närmast väggen laddar de plattorna med detaljer 

innan montage. Det finns plats för tre plattor innan respektive lina.  

 

 

Figur 3 Stationen 

 

Linorna består av en rullbana som är 92 cm hög, 59 cm djup och 444 cm lång. En platta 

används för att transportera delarna mellan momenten. Plattan används som en fixtur 
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under montaget. Plattan är 71x51 cm och har försänkningar där de olika delarna ska 

placeras. Mätningar har gjorts på de avstånd som montörerna måste sträcka sig för att 

nå detaljerna vid motormontaget.  

 

Stationen är byggd med fasta hyllor bakom rullbanan (se bild 4) där kullager, skruvar 

och verktyg samt de fetter och säkringar som krävs för alla varianter lagerhålls. Vidare 

finns en hylla till 71-motorn och en till 80-motorn, där detaljerna skiljer sig åt 

storleksmässigt. Hyllorna är 92 cm höga och 46 cm breda. De verktyg som används 

finns lättillgängliga i anslutning till hyllorna, på speciellt avsedda platser. För att dra åt 

skruvar finns dragare som hänger ovanför hyllsystemet. De hänger på en höjd av 120 

cm från rullbandet, vilket innebär att de hänger 212 cm från golvet. Det sitter dessutom 

en dragare för sexkantskruvar i en hållare vid kanten av rullbandet. Sexkantskruvarna 

används för att fästa fläktkåpan. 

 

 

Figur 4 Överblick på stationen 

 

Alla större detaljer som fläns, rotor, stator, fläkt och fläktkåpa hämtas, med hjälp av en 

vagn, i lagerhyllor i närheten av stationen. I lagret är de mest frekvent använda 

detaljerna placerade i midjehöjd. De som inte används lika ofta är placerade i hyllan 

under och de som används mer sällan är placerade i hyllan ovanför. Enligt detta system 

fortsätter lagret i flera hyllor. Se figur 5. 
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Figur 5 Lagret 

 

En del kunder önskar ha en ändring utförd på en komponent, t ex annan frekvens i 

statorn. Dessa specialdetaljer beställs styckvis och förvaras därför inte i lagerhyllorna i 

anslutning till stationen. De får istället hämtas från en hylla ute på godsmottagningen, 

vilket tar cirka fem minuter för personalen att hämta. 

 

 

Stationen som den ser ut idag, är designad av koncernens överhuvud. Designen är 

baserad på standardmått och är fullt funktionell.  

 

De motorer som det monteras flest av är de av storlek 71 och 80. Den linan är bemannad 

varje dag. Då ordrar för 90- och 100 motorerna inkommer arbetar en person på den 

linan. Normalt är de två som bemannar stationen, en på varje lina. 

 

Figur 6 Specialdetaljer på 

godsmottagningen 
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4.3.2 Montering 
 

Även om det tillverkas många olika varianter på stationen är monteringssättet stort sett 

likadant för de olika varianterna. De utgår från en gemensam grund för att senare 

utvecklas enligt kundernas önskemål, se figur 7. 

 
Moment 1: 

Den första operationen är att ställa upp de ingående detaljerna på plattan (se bild 9). 

Nästföljande operation att sätta ner en värmekloss (se bild 10) i flänsens öppning, 

klossen ska vidga flänsen för att underlätta monteringen av rotor med lager på. Under 

tiden som flänsen värms monteras två kullager på rotorn, en i vardera änden. Dessa sätts 

fast med hjälp av en press. Nästa operation är att fästa rotorn i flänsen. Ett lager olja 

penslas på flänsen där rotorn ska fästas. Det kan behövas ett slag med plastklubba för 

att rotorn ska hamna på rätt plats. En säkring ser till att rotorn sitter fast ordentligt och 

en fjäderring läggs över det övre lagret.  

 

 Figur 8 Plattan med ingående detaljer 

Figur 7 Sprängskiss över en motor. 

Figur 9 Värmeklossar 



Empiri  

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Moment 2: 
Statorn fästs sedan på flänsen med ett lim, den orange flaskan (se figur 11). Det krävs 

lite precision för att få statorn på rätt plats då skruvhålen måste hamna rätt. En packning 

och ett lock fästs och säkras med fyra skruvar, dessa tas ur 71 eller 80 hyllan beroende 

på motorns storlek. Näst ska fläkten monteras på rotorn, den slås dit med ett speciellt 

verktyg. Fläkten hålls på plats med en säkring. Avslutningsvis monteras fläktkåpan fast, 

den skruvas dit med fyra skruvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Moment 3: 
I det sista momentet ska elanslutningen fästas på motorn. Det ska sitta en packning 

undertill och alltihop fästs med fyra skruvar (placering ses på figur 13). Slutmontaget 

sker på rotorn som kommer ut ur flänsen. En säkring fästs för att hålla allt på plats. 

Sedan sätts en simmerring, som fettas, dit. Den sätts dit för att förhindra smuts och 

damm från att komma in i statorn. Det ska också på en slungbricka, det första skyddet 

för att förhindra att något kan ta sig in i motorn. Det sista som fästs är en kil, i ett spår 

på rotorn. Efter det är motorn färdigmonterad.  

Figur 11 Hyllan för 

detaljer till 71 motorn. 

Figur 12 Hyllan för 

detaljer till 80 motorn. 

Figur 10 Förvaring av 

kullager 
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Ordern skrivs under och motorn placeras i bufferten för vidare montage eller kontroll. 

När motorn har kontrollerats och godkänts registreras de ingående detaljerna som 

uttagna ur lagret. Sedan är motorn redo att levereras till kund. 

   

 

 

 

Figur 13 En nästintill 

färdigmonterad motor. 
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5 Analys 

I det här kapitlet analyseras de resultat som har framkommit genom observationer och intervjuer 
på fallföretaget. Resultaten analyseras utifrån den teori som är beskriven i kapitel tre. Analysen 
sker enligt de metoder som nämns i metodkapitlet. 

5.1 Hur avgörs vilken produkt som ska accepteras? 
 

Som beskrivet i teoriavsnittet görs en självkostnadsanalys med målsättningen att ta reda 

på vilket pris produkten kan säljas för. Då priset redan är känt, antingen av marknaden 

eller av medarbetarnas kunskap om produkten, lämpar sig en bidragskalkyl 

bättre.  Under studiens gång framkom det att fallföretaget inte använder sig av 

självkostnadskalkyler. Det kan däremot nämnas utifrån den insamlade teorin som finns 

att självkostnadskalkyler är ett bra underlag vid upprättandet av en budget och vid 

prissättning av nya produkter.  

5.1.1 Kostnader för att tillverka själva eller köpa in motorer 
 
I empiriavsnittet kan det se ut som att det i själva verket är billigare att köpa in färdiga 

motorer från Tyskland än att tillverka dem själva. De priser som står angivna är 

batchpriser, fallföretaget har med andra ord inte möjlighet att köpa in alla varianter till 

detta pris. Det är det som hände med modellen DRE80M, förut fanns möjligheten att 

köpa in den färdig och sälja vidare. Som en konsekvens av att fallföretaget valde att 

tillverka produkten själva har stationen där de mindre motorerna tillverkas har fått en 

beläggning som inte klaras av i dagsläget. Ett alternativ för att minska beläggningen på 

stationen vore att försöka komma överens med moderbolaget om att de ska få köpa in 

motorn för samma pris som de gjorde innan. Något som bör tas i beaktande är att om 

de väljer att köpa in en färdig motor igen ger fallföretaget bort arbetstillfällen.  

5.1.2 Bidragskalkyler 
 
En bidragskalkyl är fördelaktig när beslut om vilken produktmix som är mest lönsam 

att tillverka ska tas. Generellt sätt ser företag som tillverkar mot order till att acceptera 

så många ordrar som möjligt. Att göra en bidragskalkyl är till hjälp då begränsad 

kapacitet råder och flertalet ordrar har inkommit. Kalkylen avgör då vilken av dessa 

ordrar som företaget tjänar mest på att tillverka.  

I teoriavsnittet finns beskrivet att ett täckningsbidrag ska täcka de samkostnader som 

fallföretaget har. En bidragskalkyl på två av de motorer det tillverkas flest av på 

stationen har gjorts i empirin. Båda motorerna har ett täckningsbidrag som är ungefär 

tio gånger större än de overheadkostnader som motorerna orsakar. Utifrån det som 

nämns i teorin kan antagandet göras att företaget tjänar på att tillverka dessa motorer. 

När kapaciteten är begränsad rekommenderas att välja någon av dessa motorer framför 

andra med mindre täckningsbidrag.  
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5.2  Hur säkerställs att det finns tillräckligt med kapacitet på 

företaget? 

5.2.1 Kapacitet 

 

Fallföretaget har en kundorderstyrd produktion vilket gör att alla veckor ser olika ut. 

Beläggningen kan vara hög den ena till att vara låg nästa. Det går inte att förutsäga när 

kunden ska lägga sin order. Att ge kunden stor valmöjligheten får som följd att 

kapacitetsutnyttjandet måste överskattas. Det gör också att resursutnyttjandet inte blir 

jämt. Fallföretaget har som mål att vara flexibla i utbudet av motorer och kunden kan 

välja mellan en rad kombinationer. Detta är grunden till deras framgång. Det gör också 

att deras kunder är beredda att betala lite mer än om det var en standardmotor. 

Fallföretaget använder sig i dagsläget av övertid för att säkerställa att alla motorer blir 

klara i tid. De täckningsbidrag som motorerna genererar gör att de har råd att sätta in 

övertid. Det ska dock inte vara en permanent lösning. För att undvika utnyttjandet av 

övertid måste kapaciteten ses över igen. 

 

I snitt tillverkas det 10500 motorer om året på stationen. För att färdigställa dessa krävs 

det 2975 timmar/år, vilket motsvaras av ca två heltidstjänster. Det är en uppskattad 

siffra och den ska behandlas som sådan. Att stationen är stadigt bemannad 1125 timmar 

om året gör att det andra 1850 timmarna måste fyllas efter behov. Är det hög beläggning 

i hela produktionen kommer stationen bli lidande. De tillverkar flest motorer av storlek 

71 och 80 och det är där bemanningen är jämnast. När ordrar kommer på motorer av 

storlek 90 och 100 går personal från andra stationer in och monterar dessa. Montören i 

fråga hjälper också till vid den andra linan när det inte finns behov av motorer av storlek 

90 eller 100. 

5.2.2  Metodstudier 
 

Studierna syftar till att ge förståelse för samspelet mellan människor och de verktyg 

som används i arbetet. I det här fallet mellan stationen och montören. För att få en bra 

rörelseekonomi studeras arbetsplatsens utformning, placeringen av verktyg och 

utrustning, såväl som de kroppsrörelserna som krävs. Detta har gjorts i enlighet med 

den teori som lästs i ämnet. 

De iakttagelser som gjorts visar att arbetsplatsen är väl upplyst. Alla verktyg som 

används har sin specifika plats och är dessutom smidiga att greppa och använda. 

Eftersom arbetsplatsen utgörs av en rullbana går det inte att göra den höj- och sänkbar. 

Stationen är i så lång utsträckning som möjligt byggd för att underlätta arbetet för 

montörerna men montören får anpassa sig till stationen också.   

 

Stationens rullbana och hyllsystem medför hinder för en god rörelseekonomi. På grund 

av rullbanans djup, måste personalen sträcka sig för att nå de verktyg och detaljer som 

finns i hyllorna.  Montören måste luta sig över rullbanan för att komma närmare arbetet.  
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Att placera verktyg på både vänster och höger sida gör att kroppen belastas jämt. Många 

operationer kräver att kraft appliceras, här utnyttjas gravitationen och rörelseenergin för 

att inte anstränga montören mer än nödvändigt. 

Själva motorn står i bra höjd för att arbetet ska ske med god rörelseekonomi. Plattan 

fungerar som en fixtur för att hålla motorn på plats under montaget.  

I de flesta operationerna rör sig båda armarna samtidigt och med mjuka rörelser. Detta 

minskar risken för slitskador och gör arbetet lättare att utföra.  

Rullbanans djup skulle kunna minskas, detta för att montören inte ska behöva sträcka 

sig lika mycket. Plattan är utformad för att rotorn, som är den längsta detaljen, ska få 

plats. Genom att göra plattan smalare men längre skulle stationens djup kunna minskas.  

5.2.3 Arbetsmätning 
 

I empiriavsnittet beskrivs vilka siffror som framkommit vid tidsstudien. I teoriavsnittet 

finns det beskrivet hur en tidsstudie ska genomföras. Vid närmare kontroll av 

tidsstudien i empirin ses att den inte följer beskrivningen exakt. Detta eftersom antalet 

nödvändiga observationer skulle ha gjort arbetet för omfattande. Med hjälp av teorier 

om elementarstudier och videoinspelningen har en SAM-analys gjorts möjlig. SAM-

analysen valdes då den ansågs vara smidigast av de verktyg som finns. För att 

komplettera tidsstudien, gjordes en SAM-analys. Detta för att se om tiderna mellan 

tidsstudien och SAM stämde överens. Utifrån SAM-analysen som gjorts går det att 

finna att moment två är det moment som tar längst tid. Något som även tidsstudien 

stödjer. 

 

Genom att göra en fullskalig tidsstudie kan en kartläggning av hur lång tid varje 

operation tar göras. Detta tillsammans med en SAM-analys skulle möjliggöra en 

balansering av stationen. 

5.3 Hur kan kapacitet frigöras?  

5.3.1 Värdeflödesanalyser 
 

Teorin behandlar nyttan med att utföra värdeflödesanalyser för att identifiera möjliga 

tidsbesparingar. Att göra en värdeflödesanalys skulle medföra att arbetet kan utföras 

mer effektivt. Genom att ordna alla operationer i de tre kategorierna, värdeadderande, 

icke värdeadderande men nödvändiga och icke värdeadderande och onödiga, kommer 

en bättre överblick skapas. Denna överblick är oerhört viktig i processen för att frigöra 

kapacitet. 

 

Det som kunden är villig att betala för är själva motorn. Allt som görs för att färdigställa 

motorn ska ske så kostnadseffektivt som möjligt. De värdeadderande aktiviteterna är de 

som tar motorn ett steg närmare färdigställandet. 

Många moment som görs är nödvändiga men inte sådant kunden är beredd att betala 

för. Som den extra tid det tar att passa in hål och sätta dit skruvar. Fästandet av skruven 
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är värdeadderande, att passa in den för att kunna fästa den är det inte. Tiden det tar är 

omöjlig att eliminera då det är något som måste göras. 

 

Då fallföretaget erbjuder många olika sammansättningar av motorer för kunden att välja 

mellan är lagerhyllorna ganska omfattande. Allt som erbjuds måste i så lång 

utsträckning som möjligt finnas hemma. Att hämta detaljer från lagret är inte något 

kunden är villig att betala för. Det måste hur som helst göras. Förvaring för de mindre 

detaljerna i anslutning till stationen gör att dessa inte behöver hämtas till varje montage. 

Det är en bra lösning som gör att det inte går åt fullt lika mycket tid.  

 

Specialdetaljerna hämtas idag ute på godsmottagningen. Detta är inte värdeadderande 

och absolut inte nödvändigt. De detaljerna skulle kunna hämtas närmare stationen. 

Att hantera en order för varje motor är heller inte värdeadderande och frågan är om det 

är nödvändigt. För mycket information att hantera gör att fokus läggs på fel saker. 

En värdeflödesanalys tar tid och kräver nya ögon och en vilja att se på arbetet objektivt. 

 

5.3.2 Utformning av stationen 

 

Som teorin belyser lämpar sig fallföretagets motorer ypperligt att monteras i en så 

kallad lina. De erbjuder ett stort utbud av motorer, men många moment ingår i de flesta 

varianterna. Det gör att alla verktyg som krävs kan hållas i anslutning till stationen. 

Fallföretaget använder sig av ett flytande band, vilket innebär att förflyttningen av 

motorn sker manuellt men också att arbetet inte är lika känsligt för störningar. Det ökar 

också möjligheten att använda sig av buffertar mellan momenten.  

5.3.3 Balansering  

 

För att stationen ska bli utformad på ett bättre sätt bör en linjebalansering göras. 

Innebörden av detta är att alla ingående operationer ska fördelas jämnt på antal 

tillgängliga moment. 

Iakttagelserna som gjorts på företaget visar att montaget idag delas upp i fyra distinkta 

moment. Montaget i sig är uppdelat i tre moment och plockning av detaljer räknas som 

ett moment. Arbetsmätningen, som redovisas i empirin, visar att det är det andra 

monteringsmomentet som tar längst tid. Det tar nästan lika lång tid som det första och 

tredje momentet tillsammans.  

 

Idag räknas plocktiden med i den uppskattade monteringstiden för en motor. Det 

momentet tar också tid, men påverkar inte flödet i lika stor utsträckning. Fokus har lagts 

på montaget och balanseringen av stationen och inte på plocktiden.  

Som tidigare nämnts i empirin är det ofta två montörer som bemannar stationen. När de 

bemannar samma lina delar de upp montaget så att den ena hämtar detaljer och utför 

det första momentet. Den andra montören utför sedan resterande två moment. Enligt de 

iakttagelser som gjorts uppstår flaskhalsen efter det första momentet.  Utifrån uppgifter 

från arbetsmätningen kan olika layoutförslag tas fram. 
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Layouter  
 

En balansering av stationen skulle medföra ett bättre flöde. Ett bättre flöde skulle i sin 

tur kunna möjliggöra att fler ordrar kan accepteras på lång sikt. I bilaga 2 behandlas de 

olika layoutförslagen.  

Det första förslaget bidrar till en bättre rörelseekonomi, då förflyttning av vagnen 

underlättas. Montören kan gå direkt från stationen ut på lagret i en rak rörelse istället 

för en krokig rörelse. Detta sparar tid. 

 

En annan möjlig lösning, utifrån teorierna, är att göra två parallella stationer för moment 

två och på så sätt kunna montera två motorer samtidigt. Detta skulle eliminera 

flaskhalsen som tidvis uppkommer idag. Investeringar i uppbyggandet av en delvis ny 

station och verktyg skulle behövas. Det här förslaget ger möjligheten att hålla buffertar 

framför och bakom flaskhalsen. 

 

För en bättre balansering utifrån de teorier som behandlas bör istället montaget delas 

upp i fyra moment istället för tre så att alla moment tar exakt (+/- 5 sekunder) lika lång 

tid. Detta sätt skulle medföra att det går att arbeta 2 stycken utan att de stör varandra 

eller att de behöver ta över en halvfärdig motor från någon annan. Det borde således 

minska risken för felmontage och även den tid det tar för att kontrollera vad den andra 

har gjort. 

  

Det sista layoutförslaget behandlar möjligheten att bygga två fasta stationer istället. En 

där 71 och 80 monteras och en för 90 och 100. Utifrån teorin om arbetsmetoder skulle 

stationen då kunna göras höj- och sänkbar och dessutom anpassas till montören på ett 

bättre sätt. Med en fast station skulle antalet verktyg som behövs kunna minskas och 

uppdelningen av montaget skulle förhindras.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Här diskuteras de metoder som använts, samt de resultat och slutsatser som arbetet har 

resulterat i. Även de begränsningar och implikationer som arbetet medför har 

diskuteras. Studenterna ger förslag på vad de rekommenderar att fallföretaget 

fortsätter att arbeta med efter avslutat examensarbete. Förslag ges även på hur fortsatt 

forskning inom området skulle kunna bedrivas.  

6.1 Metoddiskussion 
 

Valet att använda en kvalitativ metod för undersökning föll sig naturligt då syftet med 

arbetet är att beskriva olika metoder för att lokalisera kapacitet för företag inom 

tillverkningsindustrin. Arbetet hade kunnat genomföras som t.ex. en intervjustudie 

istället för en fallstudie. Det ansågs att en intervjustudie hade kunnat ge missvisande 

data, då de flesta anställda på fallföretaget har arbetat där under en längre tid och saknar 

därför en del av den objektivitet som en utomstående kan bidra med. Risken med att 

bara göra intervjuer i detta fall hade varit att insikt i hur det egentligen såg ut hade 

missats, då bara fallföretagets version av dagsläget hade fåtts. Värdefull information 

angående hur arbetet går till hade gått förlorad. Genom att studera hur montörerna 

arbetar kan saker upptäckas som de själva inte tänker på att de gör.  Att montera en 

motor ökade förståelsen för hur stationen är uppbyggd och vilka moment som blir extra 

jobbiga, något som hade gått förlorat i en intervjustudie. 

 

En experimentell studie hade blivit svår att genomföra. Eftersom fallföretaget 

efterfrågade olika metoder, för att senare kunna välja själva vilken de tyckte var 

passande för deras organisation, har inte några egentliga förändringar gjorts hos 

fallföretaget. Valet att arbeta utifrån fallföretagets önskemål gällande metodvalet har 

gjorts. De olika metoderna för att frigöra kapacitet har beskrivits, data har samlats in 

från företaget och dessa har analyserats på ett så bra och beskrivande sätt som möjligt 

för att underlätta val av metod för fallföretaget.  

6.2 Resultat 

Metoderna har analyserats och diskuterats utifrån vilka för- respektive nackdelar de har 

gentemot faktorer så som miljö, ekonomi och personal.  
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6.2.1 Kalkyler  

De referenser som nämns inom kalkyleringsområdet kan anses ha för låg vetenskaplig 

höjd. Det har dock inte skett någon större utveckling av varken självkostnadskalkyler 

eller bidragskalkyler under de senaste åren. Med detta som grund ansågs det vara okej 

att använda sig av de teorier som går att finna inom området.  

 

Fallföretaget skulle spara pengar på att inte tillverka motorerna i fabriken i Jönköping, 

men genom att se till både företaget och samhällets intressen inses att de inte tjänar 

något på att köpa in motorn färdig från Tyskland. Att köpa en färdig motor innebär 

mindre arbete för fabriken i Jönköping, vilket på lång sikt kan leda till att det inte lönar 

sig att ha kvar fabriken. Det skulle innebära att stora investeringar har gjorts på en fabrik 

som står oanvänd. Många arbetsmöjligheter skulle också försvinna.  

 

Om fallföretaget skulle ha möjligheten att köpa in alla varianter till batchpriser skulle 

de istället bli en återförsäljare av produkterna istället för en producerande fabrik. Med 

denna lösning skulle fler kostnader, som fallföretaget inte hade innan, uppkomma. Om 

inte kunnig personal fanns på plats skulle det bli dyrt för företaget att skeppa tillbaka 

motorer vid eventuella reklamationer. Det skulle även vara negativt ur miljösynpunkt 

att frakta delarna fram och tillbaka när det finns en bättre lösning. 

 

Som en konsekvens av att fallföretaget valde att tillverka produkten själva har stationen 

där de mindre motorerna tillverkas blivit överbelastad. I dagsläget löser fallföretaget 

det med frivillig övertid på helgerna. Den bästa lösningen för fallföretaget vore om de 

kunde fortsätta att tillverka motorerna i sin fabrik, samtidigt som stationen skulle 

balanseras/byggas om så att de kan sluta arbeta på helgerna. Att slippa ha övertid på 

helgerna skulle de kunna spara mycket pengar på. Det skulle också minska slitaget på 

personal. Att inte få tillräckligt med återhämtning kan i det långa loppet leda till 

sjukskrivningar. Med det som grund är det därför viktigt att företaget noga tänker över 

sitt beslut. Det alternativet som de sparar mest pengar på behöver inte vara det som är 

det bästa ur ett samhälleligt eller mänskligt perspektiv. 

6.2.2 Metodstudier 
 

Utifrån de iakttagelser som gjorts angående metodstudier på fallföretaget kan slutsatsen 

dras att det finns en del saker som är bra, men även en del saker som skulle kunna 

förbättras. I dagsläget får montörerna sträcka sig över rullbandet för att nå verktygen. 

Eftersom station bemannas av samma montör på heltid så är avstånden anpassade efter 

hans längd. Då alla montörer är olika långa innebär detta att en del får sträcka sig mer 

medan andra nästan riskerar att få dragarna i huvudet. För att personalen ska känna sig 

motiverade att gå till arbetet och utföra ett bra jobb är det viktigt att rörelseekonomin 

är god. Det ska inte kännas ansträngande eller tungt att utföra sitt arbete. När 

rörelseekonomin är god minskar risken för förslitningsskador, vilket i sin tur minskar 

antalet längre sjukskrivningar.  
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6.2.3 Arbetsmätning 

 

Tidsstudien gjordes med syftet att visa hur lång tid de olika momenten tar, inte hur lång 

tid de ingående operationerna tar. I tidsstudien klockades dels motorer av varierande 

storlek och svårighetsgrad men även några exakt likadana för att kunna jämföra 

tidsskillnaden. Det var även olika montörer som monterade dem. För att få fram exakta 

tider skulle många fler klockningar behövts. Det kan tyckas missvisande att jämföra en 

SAM-analys med en tidsstudie, men syftet med det är att visa likheterna mellan de två 

analyserna. De båda analyserna visade oberoende av varandra att moment två är det 

som tar längst tid.  

 

Anledningen till att tiderna som är framtagna med hjälp av SAM-analysen är såpass 

mycket kortare än de som framkommit under klockningarna beror delvis på att SAM-

analysen endast är gjord på en motor. Det beror också på att det är förutbestämda tider 

utifrån teoretiska värden, eventuella marginaler är inte medräknade. De förutbestämda 

tiderna lämpar sig för planeringsarbete, då effekterna av ändringar kan uppskattas. En 

viktig sak att hålla i åtanke är att det som teoretiskt sett är möjligt behöver inte gå att 

genomföra i verkligheten.  

Videon över arbetet är fem minuter lång medan SAM-analysen säger att det ska ta två 

minuter och 17 sekunder. Om det är de faktiska stationstiderna som eftersöks 

rekommenderas att en tidsstudie av stationen görs. Det är flera faktorer som spelar in 

på hur pass fort det går att montera en motor. Montörens vana, ålder och dagsform är 

bara ett fåtal av de faktorer som spelar in. Att veta att de blev filmade alternativ 

klockade kan även det ha påverkat tiden det tog för montörerna att montera en motor. 

Att arbeta under press kan medföra att det tar längre tid att montera, då det är lättare att 

göra slarvfel under påverkan av stress. En möjlighet är även att de arbetar fortare än 

normalt då de vet att de är iakttagna.  

 

I teorin beskrivs hur en utförlig tidsstudie bör utformas. För att den ska vara tillförlitlig 

bör långt fler mätningar göras av fallföretaget. Tidsstudien, beskriven i empirin, gjordes 

med syftet att se ifall tiderna givna av fallföretaget stämde. Även om en tidsstudie har 

gjorts på fallföretaget tidigare kan det löna sig att göra ytterligare en. Monteringstiderna 

förändras i takt med att montörerna blir skickligare. Tiderna kan även ändras till följd 

av en ändring i vilka motorvarianter det tillverkas flest av eller på grund av en ändring 

i montaget. Den uppskattade medeltiden som gavs av fallföretaget är 17 minuter för 

montage inklusive plockning. Observationerna visade inte någon variant som tog så 

lång tid. Det är dags att uppdatera tiderna.  

 

Att kontinuerligt arbeta med att försöka identifiera slöserierna och förbättra arbetssättet 

har flera fördelar. De största fördelarna är ekonomiska, det finns mycket pengar att 

spara med endast små förändringar. Om arbetssättet ändras kan även arbetsmiljön för 

montörerna förbättras. Något som i längden leder till att de arbetar bättre och är sjuka 

mindre. Mindre sjukskrivningar innebär mindre kostnader för ersättare och avgifter för 

den sjukskrivne.  
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6.2.4 Stationen 

 

Att kopiera ett redan existerande koncept som fallföretaget har gjort med sin station är 

både bra och dåligt. Det går snabbt att implementera och konceptet fungerar 

tillfredsställande på annan plats. Med det som grund är det lätt att anta att det kommer 

fungera här också. 

Nackdelen är att stationen inte har byggts utifrån de förutsättningar som finns på 

fallföretaget. Den är byggd för ändamålet, men det är inte nödvändigtvis den bästa 

lösningen. Stationen är fullt fungerande och låter montören göra sitt jobb. Vilket gör att 

det inte är en prioritering att ändra arbetsmetod. 

Idag utförs arbetet som det alltid har gjort. Det är inget montörerna själva har reflekterat 

över, utan de arbetar på det sätt som de är vana att göra. De delar upp montaget som de 

gör idag för att de anser att det är smidigast. Ledningen är inte förtjust i att montaget 

delas upp mellan två montörer och har därför inte lagt ner tid på att undersöka ifall 

arbetet kan delas upp på ett bra sätt. Det har heller inte lagts någon energi på att 

undersöka hur stationen skulle kunna byggas om.  

 

Det kan hjälpa att ledningen tillsammans med montörerna går igenom och analyserar 

varför arbetet utförs på det sätt som det görs idag. Att samla de saker som görs bra och 

de som görs mindre bra och sedan utvärdera hur dessa kan ändras skulle leda till en 

effektivare station.  

Det är viktigt att studera arbetet på plats och se hur det utförs dagligen. Analyserna av 

arbetet blir bättre och mer verklighetstrogna än om beräkningar görs på en teoretisk 

station.  

 

Genom att bygga om stationen ges möjligheten att utforma den på ett så bra sätt som 

möjligt utifrån de personer som bemannar stationen oftast. Att involvera montörerna i 

ombyggnation skulle medföra att de känner sig delaktiga. Delaktighet i arbetet ökar 

motivationen och skapar på sikt en bättre arbetsmoral. 

6.2.5 Layouter 
 

Det första förslaget kan vara bra att kombinera med något av de andra då det egentligen 

inte är en förändring av själva montaget. Det enda som layouten bidrar med är en bättre 

väg ut på lagret. Det gör också att vagnen som de lastar detaljer på till ordrarna, inte 

behöver köras där det är som trängst.  

 

Det andra förslaget skulle kräva lite investeringar i verktyg och byggmaterial till hylla 

och rullbanan. Det är ett bra alternativ till att bygga en ny lina, då det endast är ett tillägg 

till den befintliga linan. Om förslaget väljs finns möjligheten att arbeta två montörer på 

linan samtidigt utan att de stör varandra eller behöver förmontera. Detta leder i sin tur 

till att fel undviks. Om beläggningen skulle vara låg är det endast en del av linan som 

står outnyttjad och inte hela.  
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Förslag nummer tre är egentligen bara en förändring i hyllsystemet och leder till ett mer 

balanserat flöde. Den är därför kompatibel med förslag ett. Om monteringen delas upp 

i fyra moment underlättar det för montörerna att montera utan förmontage. Genom att 

flödet blir bättre ökar även känslan av att arbetet inte blir lika tungt tidvis. 

 

Nummer fyra ska ge en bild över möjligheten att implementera fasta stationer. Det är 

inte det bästa från montörernas perspektiv då de blir stillastående, men har sina fördelar 

i anpassningsbarhet. Det tar också mindre plats i anspråk. Eftersom montörerna i 

dagsläget är vana att röra mycket på sig skulle detta medföra en stor förändring. Detta 

kan leda till motstånd från montörerna. Att bygga om stationerna skulle inte kräva inköp 

av nya verktyg eller byggmaterial då allt redan används i dagsläget. När montören blir 

stillastående är det lätt hänt att fel inte upptäcks, då det är lätt att tappa fokus på 

uppgiften. Att arbeta med samma moment dag ut och dag in utan större variation 

kommer i längden att leda till förslitningsskador. För att undvika det så rekommenderas 

inte fallföretaget att vidareutveckla detta layoutförslag.  

6.2.6  Lean 
 

Lean ses ofta som det som görs i Toyotas fabriker då det är ett naturligt steg att beskriva 

det som kan ses. Många av de böcker som finns inom området är som en verktygslåda 

med Toyotas samlade tillvägagångssätt. Faran med att ta emot verktygslådan är att 

miljön som verktygen har växt fram i inte finns i den produktion där verktygen ska 

implementeras [10].  

Svårigheterna ligger också i att japanska företag inte har samma företagsstruktur eller 

syn på arbetarna som svensk industri har. Det hierarkiska synsättet, detaljstyrningen 

och den patriarkiska företagskulturen som kräver att de anställda ska stanna länge på 

företaget är praxis i Japan, men inte här. Det är lätt att säga att all personal ska engageras 

i ständiga förbättringar osv när ledningen hotar med uppsägning om det inte följs. 

“Utgår man från Ford och Taylor innebär Lean visserligen i vissa avseenden 

förbättringar av arbetsvillkoren, men jämfört med våra svenska koncept innebär Lean i 

flera avseende försämringar.” [11, s.32]. Det gäller att med omsorg välja förebilder. I 

Sverige har vi en arbetskultur att vara stolta över, den har lagts ner mycket tid och kraft 

på att bygga upp. Motsvarigheten till satsningar finns inte i Japan. Den öppenhet, som 

finns i svensk företagskultur, som gör att arbetarna har rätt att säga ifrån utan att riskera 

att förlora arbetet är inget som ska föraktas [11].   

 

Det finns valda delar som fallföretaget kan satsa på. Principen att “göra rätt från början”, 

innebär att problemen löses där de uppstår. Även verktyg som 5S, för att skapa ordning 

på arbetsplatsen, är tillämpbara i den svenska industrin. Det sätt som standardiseringar 

används på bl.a. Toyota är ganska extremt med svenska mått mätt. Lean är ett koncept 

som styr de krav som ställs på de anställda. För att få en verksamhet som är effektiv 

och inte sliter ut personalen, måste organisationen ha en bra balans mellan system och 

humankrav [11].  
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Teorin som har lästs inom Lean har skiftande åsikter. Den ena belyser fördelarna medan 

den andra håller sig mer kritisk. Problemet med Lean som fallföretaget ser det är just 

att det innehåller en helt annan syn på personalen. Personalen ska trivas på arbetet och 

med de arbetsuppgifter som utförs. Det är omöjligt att tvinga arbetarna att öka takten 

och jobba fortare. Både ur ett etiskt perspektiv men också ur ett fackligt perspektiv. Det 

som ska vara i fokus är att se över arbetet och minska de tider som läggs på moment 

runt omkring montaget. Kan dessa skäras ner sparas tid in. Även om Lean inte kan 

implementeras fullt ut kan de ingående metoderna tillämpas och användas med stor 

framgång.  

6.2.7 Värdeflödesanalyser 
 

Värdeflödesanalysen som gjorts i analysavsnittet ska inte ses som fullständig. Det är en 

början som belyser att det finns behov och nytta av att utföra en fullständig analys. Att 

definiera vilka operationer och moment som inte adderar värde är det första steget i en 

PDCA-cirkel. För att fullfölja första steget krävs dock att personal och ledning 

gemensamt går igenom arbetet och definierar alla moment tillsammans för att få en 

gemensam förståelse för processen. Att involvera personalen i arbetet medför att de 

känner sig mer delaktiga i förbättringsarbetet och på så vis presterar bättre. 

 

En god inblick i hur arbetet utförs är bara positivt. Det ger bättre förutsättningar för att 

frigöra kapacitet. Studerande av arbetet och insamlande av fakta ger en tydligare bild 

av hur fortsatt arbete kan utföras. Det som är den största fördelen och den största nyttan 

med att utföra värdeflödesanalysen är den ständiga återkopplingen. Uppföljningen av 

arbetet säkerställer att det verkligen fungerar bättre och att arbetet inte faller tillbaka i 

gamla vanor.  
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6.3  Implikationer 

På grund av att arbetet är av mer teoretiskt karaktär och ingen av de uppställda metoder 

implementeras under examensarbetets gång är det nästintill omöjligt för studenterna att 

se vad de olika metoder beskrivna i arbetet får för implikationer. Utifrån de metoder 

som studerats och de data som samlats in från fallföretaget anses att en mer omfattande 

tidsstudie skulle leda till större kunskap om hur mycket tid som går åt till ett montage. 

Med den kunskapen skulle ledningen kunna planera och lägga upp arbetet på ett 

lämpligare sätt. På så sätt skulle fallföretaget kunna spara in på både tid och eventuellt 

personal.  

 

Vid beslutsfattande angående vilken order som ska accepteras vid begränsad kapacitet 

kan en bidragskalkyl vara till hjälp. Företag kan snabbt bilda sig en uppfattning om hur 

mycket ordern kommer kosta samt hur mycket de skulle kunna tjäna på att acceptera 

den. 

 

Att se över stationens uppbyggnad och överväga att balansera om den för att få ett 

jämnare flöde skulle leda till att fler motorer skulle kunna produceras, rent teoretiskt. 

Vid en balansering skulle även ett mer skonsamt arbetssätt för montörerna kunna 

implementeras och möjligheten att ändra höjden på verktyg eller banan finns. 

 

Värdeflödesanalyser skulle vid en implementering kunna leda till mindre slöserier. Det 

leder i sin tur till att den tillgängliga tiden kan nyttjas mer effektivt. Genom frigöring 

av tid kan fler motorer produceras och fokus kan istället läggas på de värdeadderande 

aktiviteterna. 

6.4 Begränsningar 

Rapporten har utgått från de metoder och arbetssätt som ansågs vara lämpligast för att 

uppfylla syftet med rapporten. Det finns fler metoder och förbättringsverktyg som kan 

leda till andra resultat. Då företaget är kundorderstyrt begränsar det vilka metoder och 

teorier som lämpar sig att studera.  

 

Eftersom fallföretaget endast efterfrågar förslag på förbättringar har det resulterat i att 

arbetet blivit av mer teoretisk karaktär. Teorierna har gett grund för förbättringar och 

fallföretaget har studerats utifrån möjligheten att implementera någon eller flera av 

metoderna. 

 

På grund av den begränsade tiden har en tidsstudie inte kunnat utföras på flera varianter. 

Det hade behövts en tidsstudie för varje variant som tillverkas för att det ska vara riktigt 

tillförlitligt. Med en produktkatalog som innehåller 10^28 olika varianter är det lätt att 

inse att det inte hade varit möjligt att utföra en tidsstudie för varje variant under detta 

arbete. 
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6.5 Slutsatser och rekommendationer 

 
Fallföretagets mål var att få flertalet lösningsförslag på deras problem. Problemet var 

att tiden inte räckte till med avseende på de ordar de hade. Nedanför följer några förslag 

på åtgärder som ska göra att problemet minskar eller upphör helt. Det är upp till 

fallföretaget att gå vidare med förbättringsarbetet, de väljer vilka rekommendationer 

som passar dem bäst.  

6.5.1 Kapacitet 
 

Det är studenternas rekommendation att fallföretaget bör skapa sig en bättre uppfattning 

över hur arbetet utförs i praktiken. I dagsläget utgår ledningen ifrån att montaget sker 

på det sätt som de önskar. Observationerna visade att så inte är fallet. För att få en tydlig 

bild av hur stort problemet är, är det viktigt att ledningen involverar montörerna i 

förbättringsarbetet.  

Det kommer underlätta för framtida förbättringar att utföra en tidsstudie, för att få 

förståelse för vad som tar tid. Genom att göra en tidsstudie kommer en rättvis 

balansering av stationen kunna utföras. För att planeringen av ordrar ska bli bra i 

framtiden bör kapaciteten kartläggas. Att ha en bra balanserad station bidrar till ett 

jämnare flöde. Det blir enklare att arbeta flera stycken samtidigt på stationen om 

behovet finns. Vid en balansering finns även möjligheten att anpassa stationen utifrån 

montören, istället för tvärtom.  

6.5.2 Layout 
 

I layoutförslagen har material och verktyg för storleken 63 tagits bort helt. Studenterna 

anser att det inte tillverkas tillräckligt många motorer per år för att det ska löna sig att 

tillverka dem på stationen. Om verktygen till storlek 63 plockas bort innebär det mer 

plats för de verktyg som används till övriga storlekar. Detta i sin tur minskar risken för 

att plocka fel detalj eller verktyg. När detaljerna för 63-motorn tas bort ökar platsen för 

lagring i hyllorna. 

Det ger även möjlighet att göra om montaget från tre till fyra moment för att på så sätt 

få ett mer balanserat flöde.  

 

Specialhyllan som finns på godsmottagningen bör flyttas ut närmare stationen, detta för 

att minska montörens plocktid. Det finns plats för ytterligare en hylla bakom stationen. 

Om tid finns hos personalen på godsmottagningen vore det enklare om de går ut till 

stationen och levererar specialdetaljerna. Det här förslaget beror på hur mycket detaljer 

det är som är specialbeställda. De vanligaste specialdetaljerna kan plockas ut och stå 

närmare stationen, medan de som inte är lika vanliga och sällan behöver hämtas kan stå 

kvar ute vid uppackningsytan. Även de detaljer som är för stora för att få plats i en hylla 

kan vara placerade ute på godsmottagningen.   
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Rekommendationen till fallföretaget är att de implementerar en kombination av layout 

2 och 4. Layout 4 anses vara den mest nödvändiga förändringen för att få bättre balans 

på stationen och en bättre arbetsmiljö för montörerna.  

I framtiden rekommenderas fallföretaget att byta ut rullbanan mot ett smalare alternativ. 

Detta för att minska avståndet som montören måste sträcka sig för att plocka delarna. 

6.6 Vidare arbete 

Även om examensarbetet är avslutat betyder det inte att arbetet med problemet är 

avslutat. Fortfarande finns det mycket att forska inom, både för andra studenter och 

kunniga inom ämnet. Det finns även flera saker som fallföretaget skulle kunna fortsätta 

arbeta med.  

6.6.1  Vidare arbete/forskning för studenter 

 

Då denna rapport syftar till att finna kapacitet i ett företag som tillverkar mot kundorder 

finns alltid möjligheten att göra en liknande undersökning på andra företag. Det skulle 

t.ex. vara av intresse att undersöka ett företag som tillämpar tillverkning mot lager eller 

konstruktion mot order.  

 

Möjligheter att fortsätta forska inom samma område som har gjorts finns också, då det 

var omöjligt att använda sig av alla tillgängliga metoder. I rapporten ligger fokus på att 

frigöra kapacitet med hjälp av balansering av station, värdeflödesanalyser och 

arbetsmätning. Beroende på företagens önskemål skulle en möjlig inriktning vara att 

undersöka produktionen utifrån sex sigma eller 5S. Ett arbete inom sex sigma skulle 

kunna genomföras på ett företag med stor automatisk produktion som strävar efter att 

minska variationer i arbetet och på så sätt bli mer kostnadseffektiva. 5S kan användas 

för att hjälpa företag att standardisera produktionen och strukturera upp arbetet.  

 

Möjligheten till fortsatt arbete inom området kan också vara att utöka fallstudien till 

flertalet företag inom samma bransch för att se om det finns likheter. Fallföretaget är 

långtifrån ensamma om att ha detta problem. För att företag i Sverige ska ta nästa steg 

behöver de rikta blicken inåt och skapa sig en riktig överblick av hur arbetet utförs. Blir 

företagen bättre kommer det gynna samhället i stort då det inte kräver lika mycket 

resurser, i form av material, personal och tid.  

6.6.2 Vidare arbete för fallföretaget 

 

För fallföretagets del gäller det att välja vilken av metoderna de tycker passar deras 

behov bäst och fortsätta arbeta utifrån dessa. I rapporten finns flera olika metoder 

beskrivna. Sex sigma kan även vara intressant för fallföretagets del, då det syftar till att 

hitta och eliminera fel. I det långa loppet kan minskning av fel och slöserier leda till att 

ytterligare kapacitet kan frigöras. Det leder även till minskad miljöpåverkan ifall 

andelen detaljer som behöver skrotas kan minskas.  
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Då det alltid finns rum för förbättringar skulle en möjlighet för fallföretaget vara att 

implementera 5S. Dels för att strukturera upp arbetet, men även för att städa och 

standardisera hyllorna i anslutning till stationen.  

I dagsläget använder sig fallföretaget av ordersedlar till varje motor. Det tar onödigt 

mycket tid och det är inte miljövänligt att skriva ut flera hundra papper om dagen. Något 

som de skulle kunna arbeta vidare med är att undersöka möjligheten att använda något 

slags datasystem för detta. Istället för att skriva ut flera likadana ordersedlar kan istället 

en ordersedel användas när detaljer plockas och de övriga enbart vara registrerade i 

datasystemet.  Att ha ett elektroniskt sätt att signera motorn, såsom användning av 

streckkoder eller RFID, skulle på lång sikt spara både tid, papper och pengar.   

 

Att se över rullbanan med hyllsystem och om möjligt hitta en annan typ av rullbana för 

att på så sätt göra den smalare rekommenderas. Detta för att montörerna inte ska behöva 

sträcka sig lika långt för att plocka detaljer och verktyg. Den konstruktion som används 

idag är väldigt bred och har onödigt tjocka kanter. Yta som inte används till något men 

fortfarande är i vägen för montören. Det inses att dagens lösning ser ut som den gör på 

grund av hållfasthetskrav, men ett annat hyllsystem borde kunna lösa detta på ett bättre 

sätt.  
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