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Abstract 

Which factors can affect the assembly process and thus cease the production flow and cause a 
stop? This question was posed early in the study. The bachelor thesis was made in collaboration 
with Fläkt Woods AB. The study takes place in the plant’s final assembly step where all work is 
done manually. Fläkt Woods produces ventilation systems made to order, specifically designed 
for each customer. The study covers the process in which the products are completed. The 
assembly is a complex process which can be divided into two processes, one pre-assembly and 
one final assembly process. The pre-assembly consists of five sub-processes, which provides 
material to one of the three assembly lines located in the final assembly process. 

The foundation of the question formulations are based on the stops occurring in the supply 
between the pre-assembly and the final one. The occurrence of a stop makes it unfeasible for 
the pre-assembly to deliver materials thus also the final assembly’s possibility to receive 
materials. This generates a risk where the pre-assembly may become full while the final 
assembly could become empty. Furthermore, it has an immediate effect on the production flow 
and the usage of resources. The purpose of the bachelor thesis was to examine what causes the 
disruptions in the supply. 

To achieve this purpose, data was collected to establish a status report of the current situation 
by executing a process map. By observing the assembly process and applying root cause analysis 
the collaboration within the process and production flow were analysed to answer the posed 
question regarding the supply issue. This made up the foundation which the result of the study 
and action proposals where based on. 

The analysis showed that the disruptions in the supply were caused by an imbalance between 
the workstations in the final assembly, as well as the three assembly lines. The imbalance was 
a result of the varying cycle time per station for each customer order-specific products, and the 
manual release method that Fläkt Woods uses for their orders. The large variation in cycle times 
affected the production flow to the point that queue occurred on the lines in the final assembly. 
Together, the queue and the current method to release production orders, caused disruptions 
in the supply between the pre- and final assembly, which resulted in unused resources.  

In order to eliminate this imbalance the cycle time per station must be levelled off and the 
method to release production orders must be optimized in order to obtain an even flow of supply 
to all final assembly lines. The study presents suggestions as to how this could be managed with 
the currently existing recourses. By introducing an improved way of collaborating between 
workstations the cycle time per workstation could be levelled off. Furthermore, suggestions 
have been made regarding how assignments for the assemblers could be made less complicated. 
For instance the blur prints used could be simplified and more information should be made 
available for the worker who releases production orders. Meanwhile, the system which 
establishes the order of release need to be updated in order to correspond to Fläkt Woods 
product portfolio and their production layout. The thesis also presents more large-scaled 
suggestions for improvement. The suggestion that is believed to be the optimal solution for 
Fläkt Woods assembly process is to invest in a material square between the pre-assembly and 
final assembly. Furthermore, the line assembly layout ought to be changed into set assembly 
stations. This proposal eliminates the unnecessary interferences and the root causes that are 
connected to the imbalance and the manual method for release of production orders.  
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Sammanfattning 

Vilka faktorer kan påverka att ett stopp i en monteringsprocess uppstår och därmed medföra 
att produktionsflödet stannar upp? Detta var frågan som ställdes vid examensarbetets 
inledning, ett arbete som gjorts i samarbete med Fläkt Woods AB. Studien tog sin ansats i 
företagets manuella slutmontering där kundorderspecifika luftbehandlingsaggregat förädlas. 
Monteringen är en komplex process där en förmontering, bestående av fem delprocesser, 
samspelar för att försörja tre slutmonteringslinor.  

 
Studiens frågeställningar grundar sig i de stopp som uppstår i försörjningen mellan för- och 
slutmonteringen. Att försörjningen stannar upp påverkar förmonteringens möjlighet att 
leverera material och slutmonteringens möjlighet att få material. Vid stopp riskerar 
förmonteringen att bli full och slutmonteringen att bli tom. Detta har en direkt påverkan på 
produktionsflödet samt företagets utnyttjande av dess befintliga resurser. Syftet med detta 
examensarbete är att undersöka vad som orsakar de temporära stoppen i försörjningen. 

 
För att uppnå syftet samlades information in för att upprätta en nulägesbeskrivning angående 
den aktuella situationen. Detta genom att utföra en processkartläggning. Genom observation 
och tillämpad rotorsaksanalys har även det rådande samspelet och produktionsflödet 
analyserats för att kunna besvara studiens frågeställning gällande kärnan till 
försörjningsproblemet. Detta har legat till grund för arbetets resultat och åtgärdsförslag. 
 
Studiens analys påvisade att det fanns en obalans mellan samtliga arbetsstationer i 
slutmonteringen samt mellan respektive slutmonteringslina. Denna obalans var en följd av de 
varierande cykeltiderna per station för samtliga kundorderspecifika produkter samt den 
manuella frisläppningsmetod av order som användes idag. Den stora variationen i cykeltiderna 
påverkade produktionsflödet till den grad att kö uppstod på slutmonteringen. Köbildningen 
tillsammans med rådande frisläppningsmetod av order resulterade i att försörjningen stannade 
upp mellan för- och slutmonteringen. Detta bidrog till att resurser blev outnyttjade. 

 
För att åtgärda denna obalans måste cykeltiderna per station jämnas ut och företagets 
frisläppningsmetod optimeras så jämn försörjning fås till respektive slutmonteringslina. 
Studien ger förslag hur detta kan åstadkommas med befintliga resurser. Detta genom att skapa 
bättre samspel mellan arbetsstationer och på så sätt kunna jämna ut cykeltiderna per 
arbetsstation. Ytterligare har förslag presenterats som berör hur arbetsmoment kan förenklas 
för montörerna, exempelvis genom att förenkla ritningar samt göra mer information tillgänglig 
vid frisläppning av order. Samtidigt skulle även det program som bestämmer turordningen för 
frisläppningen behöva uppdateras för att stämma överens med dagens produktportfölj samt 
dess produktionslayout. Studien ger även förslag på mer omfattande åtgärder, dvs. hur 
produktionen skulle kunna förbättras genom en förändring i produktionslayouten. Det förslag 
som anses vara mest optimalt för Fläkt Woods innebär en investering i ett materialtorg mellan 
för- och slutmontering samt avveckla linjemontering vid slutmonteringen och istället upprätta 
montering vid fasta positioner. Förslaget eliminerar de störningar och rotorsaker som kunde 
kopplas till obalans och den manuella frisläppningsmetoden. 
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Ordlista 
 
 

Balkram  En metallram som placeras på botten av ett utomhusaggregat för stabil 
och säker placering. 

 
Block Varje luftbehandlingsaggregat utgörs av ett hölje som är uppbyggt av 

paneler. Ett hölje består av gavel-, sido- och luckpaneler samt tak- och 
bottenpanel som, tillsammans med ett ramverk av slutna profiler, utgör ett 
block 

 
Kitvagn Vagn som bär blockspecifikt material.  
 
Körplan  En planering gjord i förväg som bestämmer turordningen för tillverkning 

av produkter. I Fläkt Woods fall finns det tre körplaner, en för varje 
slutmonteringslinorna, vilka är dem som MO1 frisläpper order ifrån.  

 
Lastbärare  En pall eller pall&balkram alternativt en form av pall som paneler i 

förmonteringen lastas på för att kunna transporteras till slutmonteringen. 
 
Linjetillverkning Produkter framställs i en serie av sammanhängande processteg. En 

produkt måste gå igenom samtliga processteg för att kunna färdigställas 
trots bearbetning inte behövs på samtliga steg.  

 
Materialtorg  En typ av lager där produkter kan placeras i väntan inför nästkommande 

processteg.  
 
MO1          Montören som frisläpper order från lager till förmonteringsprocessen.  
 
PIA           Produkter i arbete. 
 
Vridbord           Ett roterande bord som lastbärare placeras på vilket fungerar som en  
         övergång mellan delprocess och transportvagn. 

Ordlista 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Sen 1900-talets industriella revolution, då Henry Ford utvecklade massproduktionen, har 
effektivitets- och kvalitetskraven på tillverkande företag ökat radikalt [1]. På grund av detta har 
ständiga förbättringar och effektivisering av produktionen utvecklats till centrala processer. 
Detta förbättringsarbete är nödvändigt arbete hos tillverkande företag för att kunna konkurrera 
på dagens hårdnande marknad där kunder, på grund av konkurrensen mellan företagen, kan 
ställa allt högre krav. Idag förväntar sig kunder att kunna efterfråga produktvarianter som 
utvecklas specifikt efter deras behov under förutsättningar av hög kvalitet och kort leveranstid 
till ett lågt pris. Denna efterfråga på kundspecifika produkter fortsätter ständigt att öka vilket 
resulterar i en ökning av antalet MTO-företag [2]. MTO är en förkortning av make-to-order 
vilket betyder att företag som anammat denna strategi inte startar sin tillverkning förrän de 
mottagit en order. En MTO-strategi ger förutsättningar för en tillverkning av hög 
produktvarians i små volymer [3].   
 
Fläkt Woods är, likt många andra företag, ett MTO-företag med en tillverkning av stor 
produktflora i låga volymer. Denna kombination bidrar i vissa fall till en komplex och 
svårplanerad produktion [4]. Detta på grund av att den höga produktmixen kan resultera i 
rörliga cykeltider vilket försvårar möjligheterna till ett kontinuerligt flöde. 
 
Kontinuerligt flöde innebär att produkten som sätts samman alltid skall vara i rörelse genom 
hela produktionsprocessen. Ett avbrott av det kontinuerliga flödet, dvs. att produkten står still, 
leder till stopp i produktionslinan vilket resulterar i slöseri av resurser, både gällande tid och 
produktionskapacitet. I praktiken är ett kontinuerligt flöde nästintill omöjligt att få. Däremot 
är det viktigt att sträva efter detta då det kan begränsa köbildning och antalet stopp i 
produktionen och på så sätt uppnå högre utnyttjandegrad av sina resurser [5]. Problemet hos 
Fläkt Woods ligger just i att dess flöde inte upprätthåller den kontinuitet som är planerad. 

1.2 Företagsbeskrivning 
Fläkt Woods är en internationell marknadsledare inom ventilations- och 
luftbehandlingssystem för komfort- och bostadsventilation samt brandsäkerhetsprodukter. 
Företaget har en omsättning på 410 M€ och har 15 fabriker, med totalt 2 230 anställda, 
placerade i sju länder i Europa, USA och Asien. 
 
Fläkt Woods Jönköping har 400 anställda och inriktar sig på utveckling och tillverkning av 
kundspecifika luftbehandlingsaggregat och kylbafflar. Produktionen av 
luftbehandlingsaggregaten innefattar förtillverkning med stansning och håltagning av plåt som 
vidare används till slutmontering. Varje luftbehandlingsaggregat konstrueras mot kundorder 
och är därmed unikt. Däremot delas produkterna in i två produkttyper: kompaktaggregat och 
modulaggregat. Modulaggregat kan sedan delas in i två olika produktmodeller vid namn eQ-
master med styr och eQ-master utan styr. Kompaktaggregaten och de två olika 
produktmodellerna uppfyller olika funktioner och slutmonteras därför på tre separata linor [6]. 

1.3 Problembeskrivning 
Fläkt Woods flöde till slutmonteringen är idag utformat så att en förmonteringsprocess 
försörjer de tre slutmonteringslinorna för kompaktaggregat, eQ-master med styr och eQ-
master utan styr, via ett transportband. Varje slutmonteringslina är integrerad med en eller två 
buffertband vilka fungerar som övergång mellan transportbandet och respektive 
slutmonteringslina. Genom visuell och manuell bedömning av ledig plats på respektive 
buffertband frisläpper en montör ut ett block från ett automatiskt panelbuffertlager. Ett block 
består av diverse paneler som monteras ihop till slutprodukt. Efter frisläppning anländer 
blocket till förmonteringsprocessen och skickas efter bearbetning vidare via en transportvagn 
på transportbandet till sin slutmonteringslina. Problematiken ligger i att försörjningen mellan 
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för- och slutmonteringsprocessen stannades upp. När försörjningen stannar blir 
transportvagnen stillastående. Om inte försörjningen upprätthålls kan inte förmonteringen 
leverera ut paneler samt att slutmonteringen inte får något block att förädla. Detta leder till att 
förmonteringen blir full och har inte utrymme för bearbetning av nya paneler samtidigt som 
slutmonteringen blir tom. Att försörjningen stoppas medför att Fläkt Woods inte uppnår 
önskad försörjningsnivå vilket även ger konsekvenser för utnyttjandet av resurser. Kärnan till 
detta försörjningsproblem är företagets personal idag osäkra på.   

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka varför temporära stopp uppstår i försörjningen mellan för- 
och slutmonteringen. För att kunna göra detta krävs det att förstå hur Fläkt Woods 
monteringsprocess fungerar och utifrån det identifiera kärnan till problemet. Därmed lyder 
studiens frågeställningar: 
 

[1] Hur ser den fysiska produktionslayouten ut hos Fläkt Woods och hur fungerar 
monteringsprocessen och samspelet mellan dess delprocesser och arbetsstationer? 

 
[2] Vad orsakar de temporära stopp som uppstår i försörjningen mellan förmonteringen och 

slutmonteringen? 
 

1.5 Avgränsningar 
Arbetsmoment som sker utanför monteringsprocessen avgränsas ifrån, dvs. moment som 
bidrar indirekt till produkten men som inte medför någon direkt förädling av produkten, 
exempelvis leverans av blockspecifikt material via truck till respektive arbetsstation.  
 
Studien sträcker sig från panelbuffertlagret till då produkten har blivit upphämtat från 
slutmonteringen. Därmed sätts en avgränsning från vad som sker innan panel frisläppts samt 
efter block lämnat slutmonteringslinan.  
 
Vid diskussion och upprättande av åtgärdsförslag kommer inte ekonomiska konsekvenser av 
åtgärdsförslag behandlas. 

1.6 Disposition 
Examensarbetet inledning innefattar en kort bakgrund, en företagsbeskrivning samt 
problembeskrivningen. Detta avslutas med en presentation av syftet, studiens frågeställningar 
samt studiens avgränsningar. Vidare presenteras det teoretiska ramverket, i kapitel 2, vilket 
studien kopplas till. Metoder som använts i studien presenteras sedan i kapitel 3 för att ge en 
insikt i hur datainsamling och analys har utförts.  

 
I nulägesbeskrivningen, kapitel 4, presenteras den information och rådata som samlats in vilket 
redogör det rådande läget i Fläkt Woods monteringsprocess. Först ges en beskrivning av de 
produkter som studien berör. Här presenteras även hur olika komponenter, material och 
produkttyper påverkar processen. Vidare ges en övergripande beskrivning av samtliga 
delprocesser i för- och slutmonteringen samt produkternas flöde genom dem. Samtlig 
information och data från nuläget analyseras och granskas i nästkommande kapitel, kapitel 5, 
för att ge svar på studiens frågeställningar.  

 
I kapitel 6 diskuteras analysen och åtgärdsförslag för förbättring av det rådande läget ges. Detta 
summeras sedan i en slutsats i kapitel 7. Avslutningsvis följer studiens referenser samt bilagor. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Studiens två frågeställningar är direkt kopplade till två övergripande teorier, lean produktion 
samt processteorier. Dessa övergripande kategorier innefattar flertal teorier som stödjer 
studiens analys av insamlad data. 
 
I avsnittet om lean produktion presenteras teorin de sju slöserierna. Dessa har en direkt 
koppling till studiens arbete med identifiering av problemorsak i en monteringsprocess. Teorin 
beskriver vad som är värdeskapande och icke-värdeskapande för att förstå vad som bör 
elimineras i en process. Ytterligare tillhörande teorier kopplat till lean är Just-In-Time, Kanban 
samt push och pull produktion. Samtliga har en direkt koppling till hur en produktion kan 
utformas och fungera för att uppnå vissa mål. Vid arbetets analys, då behandling av insamlad 
data skedde, kunde en återkoppling till lean-filosofin erhållas. 
 
Under den övergripande teorin för process finns fyra undergrupper; nulägesbeskrivning i form 
av processkartläggning, cykeltid, genomloppstid samt systembegränsningar. I stegen för hur en 
nulägesbeskrivning i form av processkartläggning utförs beskrivs vilka steg som bör följas och 
på vilken nivå en processkartläggning bör upprättas. Detta leder även vidare till metoden för 
utförandet av en processkartläggning.  

 
Cykeltid och genomloppstid har i syfte att beskriva nuläget för frågeställning 1. Tiderna 
möjliggör även en analys av nuläget utifrån teorin med de sju slöserierna. Systembegränsningar 
används för att behandla de cykeltider och genomloppstider som uppmätts för att undersöka 
om det finns en flaskhals i systemet. 

 

 
Figur 1 Kopplingsschema mellan frågeställningar och teori. 
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2.2 Lean produktion 
Lean produktion är en filosofi som ursprungligen kommer ifrån Toyotas tillverkningsfilosofi 
The Toyota Production System. Toyotas syfte var att öka produktionseffektiviteten [7]. Detta 
främst genom att eliminera slöserier inom produktionens processer via ständiga förbättringar 
så att en störningsfri produktion kunde uppnås [8]. 
 
Slöserier kan enligt den Japanskan filosofin delas in i tre termer; Muda, Mura och Muri. Muda 
innebär all aktivitet som inte skapar värde. Mura står för obalans i arbetsbelastningen och Muri 
för överbelastning och påfrestande arbete. De tre termerna är sammankopplade på så sätt att 
om en elimineras, elimineras de andra [9] [10] [11]. 

 
Applicering av lean produktion i företag har påvisat en radikal ökning i effektivitet för de företag 
som kunnat nyttja dess metoder på rätt sätt [7]. Lean passar inte alla industrier, exempelvis kan 
det skapa nya problem då det appliceras där olika tillverkningsprocesser delar resurser. Detta 
för att leanfilosofin började i Toyotas automatiserade produktion. För produktioner med stor 
produktflora som tillverkar låga volymer kan exempelvis problem uppstå eftersom det finns en 
oerhörd variation av komponenter och därmed en högre komplexitet. Enligt Irani kan 
applicering av lean vid sådana tillfällen istället stjälpa organisationen och leda till en förlust på 
lång sikt om fel metoder inom lean används [4]. 

2.2.1 De sju slöserierna 
Aktiviteter kan kategoriseras som värdeskapande, icke-värdeskapande men nödvändiga samt 
icke-värdeskapande. Värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som ger ett mervärde till 
slutprodukten, till exempel omvandling eller bearbetning av material tillhörande slutprodukt. 
Icke-värdeskapande aktiviteter, även kallat slöserier, använder resurser men skapar inte något 
mervärde för slutprodukten. Däremot är vissa av de icke-värdeskapande aktiviteterna 
nödvändiga för att processen skall uppnå sitt syfte och tillfredsställa behovet. Där inkluderas 
bland annat att hämta verktyg och transport av produkten. Eliminering av dessa slöserier 
kräver stor förändring i form av exempelvis layoututveckling [12].  
 
De aktiviteter som är icke-värdeskapande men inte heller nödvändiga, dvs. Muda, kan delas in 
i sju kategorier. Dessa presenteras nedan.  
 
Överproduktion förekommer då tillverkning sker i för stor mängd, då tillverkning startas för 
tidigt eller när företag tillverkar produkter för säkerhets skull, dvs. när företaget producerar 
mer än kunden efterfrågar. Överproduktion anses vara en av de största orsakerna till slöseri då 
det uppmuntrar till ett icke kontinuerlig flöde med en eventuell följd till långa kötider och stora 
lager. Dessa påföljder kan ge en negativ påverkan på processens kvalitet och produktivitet. 
Detta har verkan på antalet produkter-i-arbete (PIA) i produktionen vilket har direkt påverkan 
på kapitalbindningen [13] [14]. 
 
Väntan uppstår då en produkt står still oavsiktligt, dvs. produkten är egentligen planerad att 
bearbetas eller transporteras vid det tillfället. Väntan uppstår också då personal får vänta 
exempelvis på automatiska maskiner, verktyg eller material. Inom lean skall en produktion med 
ett kontinuerligt flöde eftersträvas. Detta kan inte uppnås om processen innefattar väntan.  
 
Överlager, i form av onödiga mängder råvaror, PIA eller färdiga produkter, anses som ett 
slöseri då det binder kapital och ökar ledtid vilket är faktorer som inte tillför produkten något 
värde. Att produkter placeras i lager anses också bidra till att problem göms undan och därmed 
försvårar upptäckten av dem. Problem som kan finnas men som döljs av lager kan vara dålig 
produktionsplanering, sena leveranser från leverantörer, felaktiga produkter, stillestånd och 
långa ställtider.  
 
Onödiga arbetsmoment som ett slöseri omfattar onödiga rörelser som påverkar den 
ergonomiska aspekten. Att personal behöver sträcka sig, böja sig eller plocka upp exempelvis 
verktyg eller material anses som icke-värdeskapande aktivitet då dessa handlingar kunde 
undvikits. 
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Defekter motsvarar brister i produkten och bidrar till en direkt kostnad, både kort- och 
långsiktigt, för företaget. Kortsiktig kostnad kan uppstå om defekten upptäcks under 
produktionen men om däremot brister upptäcks i produkten levererad till kund kan 
reparationskostnaderna bli höga. Filosofin antyder att defekter ska ses som en möjlighet till 
förbättring. 
 
Överbearbetning eller felaktig bearbetning är ytterligare en orsak till slöseri. För att processer 
inte skall vara komplexa och bidra till onödigt arbete, onödiga kontroller eller någon flaskhals 
så gäller det att tänka igenom processen väl så den utformas på ett sätt som ger hög 
produktivitet. 

 
Onödiga transporter eller förflyttningar innebär då material och komponenter förflyttas i 
onödan eller onödigt långt. Att eliminera all transport är i princip omöjligt men inom lean är 
strävan att endast låta produktionsflödet vara den enda transporten [14] [12] [15]. 

2.2.2 Just-In-Time (JIT) 

Just in time, senare förkortat JIT, är en utav grundpelarna i TPS där strävan är att rätt produkt 
produceras och levereras med rätt kvalitet, i rätt mängd, vid rätt tidpunkt [9] [16]. Uppnås detta 
resulterar det i lågt produkter-i-arbete (PIA). Lågt PIA medför låg kapitalbindning och lägre 
genomloppstid. Dessutom leder lågt PIA till att problem i produktionssystemet avslöjas då de 
inte längre kan gömma sig bland buffertar och köer. Genom att synliggöra dessa problem kan 
de angripas och elimineras [17]. Vidare målsättning är en produktion utan lager, köbildning och 
ledtider [16]. 

2.2.3 Kanban 
Kanban ingår i filosofin JIT [18] och är en Japansk term som betyder “skylt” eller “tavla” [9]. 
Dessa betydelser beskriver Kanbans funktion, att signalera. Kanbansystemet används för att 
meddela andra avdelningar bakåt i processen att antingen behöver en vara fyllas på [8] eller att 
en vara behöver börja tillverkas [9]. Vanligtvis meddelas detta genom laminerade kort som 
placeras väl synligt. Alternativt kan det signaleras genom färglappar, att en materialbehållare 
vänds upp och ned eller elektroniska informationssystem.  

Genom att sprida information via Kanbansystem försäkras det att material alltid finns där det 
behövs, vilket minskar risken för produktionsstopp. Samtidigt hjälper systemet till så att varor 
inte levereras då de inte behövs vilket resulterar i att det inte bildas överlager eller 
överproduktion [8]. 

2.2.4 Push och Pull produktion 
Det finns två vanliga produktionsplaneringsmetoder, push och pull produktion. Dessa kan 
översättas till tryckande och dragande produktion. Skillnaden mellan metoderna är att push 
tillverkar utan hänsyn till nästkommande aktivitet medan pull tillverkar mot beställning från 
den. 
 
I ett push-system finns det ingen kommunikation mellan de olika stationerna om när eller hur 
mycket material nästa station behöver. Den tidigare stationen undersöker inte heller hur 
mycket som förbrukas framåt utan jobbar enbart efter eget schema [13] [10]. Vanligt är att 
körplanen bestäms utefter generella priotiteringsregler som inte tar hänsyn till faktorer som 
påverkar produktionens flöde, färdigdatum, produktionstid, återstående operationer [18]. Ifall 
push produktion används kan stora lager skapas och det bundna kapitalet stiger. Det finns även 
risk för överproduktion vilket är ett slöseri som vill undvikas [9] [15] [11]. Om produktionen är 
stabil och företaget har en tydlig och tillförlitlig prognos att tillverka efter kan push vara 
lämpligt eftersom risk för slöserier är liten. 
 
Pull-system, däremot, försäkrar att varken för stora lager eller överproduktion sker. Vid pull 
sker god kommunikation mellan samtliga aktiviteter. En station beställer nytt material från 
steget innan vilket betyder att varorna dras framåt i produktionskedjan [13] [19]. Ett populärt 
sätt att meddela att nytt material eller fler produkter behövs vid pull är genom användning av 
Kanban, som beskrevs ovan i 2.2.3. Detta betyder alltså att en station aldrig frisläpper ett parti 
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om inte steget framför begärt detta. Dock kan stationenen innan redan ha förberett varan bara 
att den inte frisläppts [10]. Partierna som beställs är oftast i storlek nära mängden som 
förbrukas över en period, därav mindre lager mellan stationer [19]. De små lager som finns 
mellan stationerna betyder inte att ett push-system bedrivs utan de kan vara avtalade mellan 
de två stegen [10]. 
 
Pull produktion är, enligt JIT, önskvärt att kompletteras med Kanbans signaleringssystem. 
Detta var något som Yamaha Motor Co. gjorde. De kombinerade dock detta med en körplan 
baserad på generalla prioriteringsregler, dvs. en pushmetod. För Yamaha innebar detta att de 
först tog hänsyn till senare steg i produktionskedjan genom användning av dess Kanbansystem. 
Då behoven meddelats frisläpptes ordern. Dock, frisläpptes en order enbart om den fanns med 
på körplanen. Yamahas kombinerade planeringsmetod push-pull baserades alltså på ett pull-
system medan de utnyttjade en pull-planering, dvs. Kanban fast en frisläppning skedde från en 
körplan. Detta innebar att det nästkommande steget kunde bestämma när de skulle få en vara 
men inte exakt vilken [18]. 
 

2.3 Process 
En process föds genom ett kundbehov och dess syfte är att uppfylla kundens önskan. En process 
består av flera underordnade aktiviteter som repeteras om och om igen. Bergman och Klefsjö 
definierar en process som:  

“Ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är  
att skapa värde åt någon intern eller extern kund” [20]. 

2.3.1 Nulägesbeskrivning i form av processkartläggning 
När en situation undersöks i syfte att skapa förståelse bör tre steg följas [21]: 
 

1. Identifiera produkter och tjänster relaterade till produkten, samt start- och slutpunkt 
av processen. 

2. Samla och förbered data. 
3. Framställ datan visuellt för att kunna identifiera flaskhalsar, onödiga aktiviteter och 

förseningar samt dubbelarbete. 

 
Då en processkartläggning upprättas är det viktigt att bestämma vilken nivå den skall göras i, 
dvs. hur detaljrik processkartan skall vara. Nackdelen med att ha kartan på för hög nivå är att 
den riskerar att bli för abstrakt, görs den däremot på för låg nivå kan delprocesser bli isolerade 
och helhetsförståelsen gå förlorad. Viktigt att ta hänsyn till är att en process output kan vara en 
annans input och att denna information blir tydlig då kartläggning upprättas [21]. För att både 
skapa en helhetsförståelse samt att kartläggningen skall vara lättare att utföra börjas 
lämpligtvis upprättandet av kartan från en högre nivå för att sedan brytas ned i mindre detaljer 
[22]. 

2.3.2 Genomloppstid 

Genomloppstiden är den tid det tar för en produkt att färdas genom en process från början till 
slut [23]. Vad genomloppstiden representerar beror på vilken process som undersöks. 
Följaktligen kan genomloppstid även vara tiden från att ett företag får en order tills varan 
levererats, vilket är detsamma som ledtid. För företag att bli konkurrenskraftiga så är det 
fördelaktigt med kort ledtid och därmed kort genomloppstid för samtliga aktiviteter [24]. 

2.3.3 Cykeltid 
Per definition är cykeltiden den tid som krävs för att genomföra alla aktiviteter under en takttid 
på en specifik station i produktionslinan. Takttid innebär den maximala tiden som kan 
spenderas på en produkt vid ett produktionssteg och samtidigt uppfylla den output som 
efterfrågas. Cykeltiden får inte vara längre än takttiden för en bestämd station. Om cykeltiden 
överstiger kan en flaskhals bildas vilket leder till att takten inte längre kan hållas. Vad flaskhals 
innebär förklaras längre fram i teoriavsnittet systembegränsningar. Cykeltiden bör inte heller 
understiga takttiden med för stor omfattning. Om denna avvikelse är för stor leder det till 
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överproduktion eller spilltid. För att erhålla perfekt balans längs linjen måste cykeltiden för alla 
stationer vara likartad och arbetsinnehållet vid alla stationer ska vara lika med cykeltiden [10].  

2.3.4 Systembegränsningar 
Alla system och processer har någon form av begränsning. En begränsning definieras som något 
som hindrar ett system att nå en prestanda som representerar deras mål [25]. En begränsning 
kan exempelvis vara en aktivitet i produktionen som saktar ned takttiden och skapa köbildning. 
Detta brukar även kännetecknas som en flaskhals.  En flaskhals är per definition “en resurs i en 
produktionskedja som har en beläggning som är större än eller lika med 100%.” [26] [11]. Att 
en flaskhals utnyttjas till fullo är viktigt då den tid som förloras där är förlorad för den totala 
tillverkningsprocessen [26] [27]. 
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3 Metod  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens båda frågeställningar har följande metoder valts så att rätt information 
kunde samlas in och analyseras.  

 
Datainsamling i form av litteraturstudie utfördes i syfte att ta fram metoder så att frågeställning 
1 och 2 kunde besvaras. De metoder som togs fram var processkartläggning samt 
rotorsaksanalys.  

 

En processkartläggning upprättades genom att studera interna databaser och dokument hos 
företaget samt via observation av företagets monteringsprocess. En processkartläggning 
tillämpas för att beskriva processlayouten. För att få djupare förståelse och kunskap om dess 
monteringsprocess genomfördes ytterligare observation i form av tidsstudier.  

 

En rotorsaksanalys genomfördes med hjälp av de 5 varför utifrån observationer av 
monteringsprocessen. Hur denna metod utförs erhölls utifrån litteraturstudie.  

 
Samtlig information som samlades in genom tillämpade metoder sammankopplades och 
analyserades under arbetets gång. Denna analys kopplat med det teoretiska ramverket är basen 
för den diskussion och åtgärdersförslag som sammanställs i studien. 

 

 

 
Figur 2 Kopplingsschema mellan frågeställningar och metod. 

 

3.2 Fallstudie 

En fallstudie är en undersökning som berör en specifik situation [28]. Då en fallstudie utförs är 
det viktigt att få så täckande information kring problemet som möjligt och därmed göra en 
grundlig undersökning. För att kunna uppnå detta har flera metoder för datainsamling använts. 
På så sätt underlättades generaliseringar av data och framtagning av lösningar till studiens 
problem [29].  
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3.3 Datainsamling 

Data kring problemet har samlats in genom flertal metoder. Metoderna innefattar 
litteraturstudier, intervjuer, observationer samt studerande av interna databaser och 
dokument. Dessa beskrivs utförligare nedan. 

3.3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien gav den mest grundläggande informationen för insamling av teorier. 
Litteratur som undersökts har främst tagits fram genom sökmotorn Primo på Jönköpings 
högskolebibliotek. Eftersom ämnena var bekanta sedan tidigare behövdes inga nya sökord letas 
fram. Sökord behandlade ämnen såsom lean, processkartläggning, rotorsaksanalys, MTO och 
kundorderstyrd produktion.  Högskolebibliotekets produktionsavdelning har även undersökts 
där ytterligare böcker med relevans har hittats. Vissa hade ingen direkt relevans till 
problemlösningen dock har de gett inspiration till vidare litteraturstudier genom bl.a. 
hänvisningar. Annan litteratur har hittats genom att undersöka källor från tidigare 
examensarbeten inom liknande områden samt från tidigare kurser. 
 
De vetenskapliga artiklar som använts har hittats på Internet genom Google Scholar. De flesta 
artiklar som har nyttjats i litteraturstudien är inskannade journaler och tidningar. 

 
Litteraturstudie har skett parallellt med studien för att utöka kunskapen kring redan kända 
teorier samt nya teorier har lagts till för att bättre kunna relatera frågeställningarna till annan 
forskning. Detta tyder på att relationen mellan teori och resultat har skett ur ett abduktivt 
perspektiv [29]. 

3.3.2 Observationer 
Vid datainsamling då observation användes delades momentet upp i två delar, ostrukturerade 
och strukturerade observationer. För att skapa en förståelse för situationen som studien 
utfördes i genomfördes ostrukturerade observationer. Detta innebär att observatören 
observerar platsen och samlar in all möjlig information kring nuläget [29]. Utifrån dessa 
observationer kunde en processkartläggning skapas. Då djupare förståelse för processen fanns 
kunde det fokuseras på specifika aktiviteter vilket innebär en strukturerad observation. Vid en 
strukturerad observation är det väl specificerat vad som skall undersökas [29]. Observationen 
fokuserade på tidtagning samt vilka moment som ingår i delar av monteringsmomenten. 
Samtidigt undersöktes var i processen störningar oftast uppstod samt varför försörjningen 
mellan för- och slutmonteringen stannade upp. 

 
Vid både ostrukturerade och strukturerade observationer krävs viss förberedelse. Observatören 
måste vara medveten om vad som skall observeras, hur data skall registreras och observatörens 
förhållningssätt till situationen [29]. I denna studie registrerades informationen genom att 
anteckna nyckelord respektive numeriska tal. Förhållningssättet var icke-deltagande och känt, 
dvs. observatörerna medverkade ej i personalens arbete men personalen visste att 
undersökningen pågick. 

3.3.3 Interna databaser och dokument 
Genom att studera interna databaser och dokument har information om produktionen och 
produkter kunnat samlas in. För att skapa en bättre förståelse av produktionen granskades 
ritningar över produktionslayouten. Genom dessa kunde flödet lättare förstås och därmed 
underlätta en processkartläggning.  
 
Information om produkter inhämtades från en produktkatalog där samtliga komponenter som 
erbjuds kund är sammanställda. Med ökad kunskap rörande produkter och dess ingående 
komponenter kunde samtliga arbetsmoment som utfördes i monteringsprocessen förstås 
bättre.    

3.4 Processkartläggning 
En processkartläggning innebär att skapa en modell som visualiserar samspelet mellan 
aktiviteter, människor, information och objekt involverade i tillverkningen av en specifik 
produkt [30]. Denna överblick beskrivs av delprocesser vilka i sin tur består av flera aktiviteter 



Metod 

10 

[31]. Den typ av delprocess som undersökts i arbetet är en produktionsprocess vilken beskrivs 
av Harrington som “de processer som kommer i fysisk kontakt med den vara eller tjänst som 
ska levereras till en extern kund, fram till dess att produkten är klar för leverans” [32]. I detta 
fall har den avgränsade delprocessen brutits ned till aktivitetsnivå för att få en tydligare bild 
och djupare kunskap kring stationerna där studiens problem kretsar. 
 
En flödesorienterad processkarta framtogs eftersom den fokuserar på flödet och dess samband 
vilket var studiens huvudsakliga syfte gällande processkartläggningen. Processkartläggningen 
gjordes främst utefter ett funktionellt perspektiv, där det undersöktes vilka moment som fanns 
samt personalens arbetsuppgifter. Det finns tre andra perspektiv vilka även inkluderas till viss 
del i denna rapports kapitel för analys av resultat. Dessa är informationsperspektivet som 
behandlar hur data omvandlas under processens gång, organisatoriska perspektivet vilket 
beskriver vem som utför processen och beteendeperspektivet som presenterar när och hur en 
process utförs [33] [30]. 
 
Då processkartläggningen gjordes användes programmet MS Visio 2013. Färdiga figurer från 
programmet användes för att representera samtliga moment som sker under processen. Se 
nedan för förklaring av figurerna. 
 

 
 

Figur 3 Ovan illustreras de figurer som används vid upprättande av processkartläggning. 

3.5 Rotorsaksanalys 

Rotorsaksanalys är ett koncept med systematiska verktyg som används för att undersöka ett 
problem och identifiera dess grundorsak. Vid rotorsaksanalys skall följande frågor ställas, vad 
hände, hur hände det och varför hände det samt vad för åtgärder bör vidtas? [34] I denna studie 
är redan ”vad” och ”hur” känt och därmed fokuserades det på att undersöka ”varför” problemet 
uppstod. Det finns flertal metoder som kan användas för att genomföra samtliga steg i en 
rotorsaksanalys. Ett välkänt exempel på metod som används är visualiseringsverktyget 
Ishikawadiagram. Diagrammet ritas upp liknande ett fiskben där olika påverkande faktorer 
kopplas samman för att finna grundorsaken. Ett annat alternativ är 5 varför, vilket är den metod 
som valts för studien. 
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3.5.1 5 varför 
Metoden används genom att frågan ”Varför?” ställs fem gånger. Genom att ställa frågan fem 
gånger kan rotorsaken identifieras. Ställs frågan bara en gång finns det risk för att problemet 
enbart rörs vid ytan och fel som tros vara källan elimineras. Detta betyder att grundorsaken 
finns kvar och problemet har stor sannolikhet att återkomma. Taiichi Ohno exemplifierade en 
situation då en maskin slutade fungera där rotorsaken kunde identifieras med 5 varför enligt 
följande [35]: 

 

1. Varför slutade maskinen fungera? 
Den var överbelastning och kullagret fallerade. 

 
2. Varför var den överbelastad? 

Kullagret var inte tillräckligt insmort. 

 
3. Varför var det inte tillräckligt insmort? 

Pumpen för smörjmedlet pumpade inte tillräckligt. 

 
4. Varför pumpade den inte tillräckligt? 

Pumpens axel var utsliten och skakade. 

 
5. Varför var axeln utsliten? 

Det fanns ingen rens kopplad och metallspån kom in. 

 

3.6 Bearbetning av resultat 
Studien är utförd genom både kvantitativa och kvalitativa bearbetningar. Kvantitativ 
bearbetning innebär att statistiska metoder har använts. I detta fall, deskriptiv statistik, där 
resultatet framställs i siffror för att förklara problemet. Vid studien har ett slumpmässigt urval 
av block undersökts för att kunna skapa en generalisering i syfte att lösa problemet. Kvantitativ 
bearbetning kan framställas genom flertal diagram och tabeller [29], i denna studie har 
stolpdiagram använts eftersom det är ett lättförståeligt visualiseringsverktyg.  
 
Kvalitativ bearbetning, till skillnad från kvantitativ, har gett resultat som är mer öppna för 
tolkning. Resultaten ger även en djupare kunskap kring området. Vid bearbetningen är det 
mestadels textmässig information som analyserats, antingen framtagen från texter eller verbala 
diskussioner [29]. 

3.7 Validitet och reliabilitet 

Att undersöka en kvantitativ forsknings validitet innebär att man undersöker hur säkert det är 
att mätningen mäter det den är menad att mäta. En forsknings reliabilitet innebär att 
mätningen faktiskt sker på ett korrekt sätt. För att en studie skall bli trovärdig är det viktigt att 
den har både god reliabilitet och validitet. Vid kvalitativ forskning liknar validitet och reliabilitet 
varandra så mycket att de anses vara samma, därmed undersöks snarare hela 
forskningsprocessens trovärdighet [29]. 

För att skapa en trovärdighet i studien har metoderna för datainsamling gjorts på varierande 
sätt. I litteraturstudien användes flertalet källor som ökar trovärdigheten i det teoretiska 
ramverket. Datainsamling genom observation gjordes under flertal dagar samt under olika tider 
under arbetsdagen. Sammanställning av datainsamling skedde direkt efteråt för att minska 
risken för bortfall och missuppfattningar av information. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet ger en beskrivning av rådande förhållanden kopplade till problembeskrivningen. 

4.1 Produktbeskrivning 

I Jönköping tillverkar Fläkt Woods kundspecifika luftbehandlingsaggregat där samtliga 
produkter tillverkas mot kundorder, vilket innebär att kunderna har en stor produktflora att 
välja från. En produkt kan omfatta ett enkelt till- eller frånluftsaggregat men produkten kan 
också vara ett komplett aggregat innehållande värmeåtervinning, energieffektiva komponenter 
samt inbyggd styr- och reglersystem.  Beroende på vilken produkt som beställs varierar 
monteringsmomenten på samtliga arbetsstationer i monteringsprocessen. 

Samtlig information kring produktbeskrivningen är insamlade från Fläkt Woods 
produktkatalog [36]. Skillnaden i monteringstider för komponenter och produkttyper är 
framställda enligt uppgifter från produktionspersonal. 

4.1.1 Aggregatbeskrivning 
Varje luftbehandlingsaggregat utgörs av ett hölje som är 
uppbyggt av paneler. Ett hölje består av gavel-, sido- och 
luckpaneler samt tak- och bottenpanel som, tillsammans 
med ett ramverk av slutna profiler, utgör ett block. Om 
luftaggregatet är till för utomhusbruk förses aggregatet med 
ett kupat tak för att säkerställa god vattenavrinning samt en 
balkram på botten för stabil och säker placering. 
 
Varje panel är tillverkad av en dubbelplåtskonstruktion med 
isolering emellan. Panelerna görs oftast i aluzinkbelagd 
stålplåt men alternativ finns att göra dem i polyesterlackerad 
förzinkad stålplåt eller rostfri stålplåt. De två sistnämnda 
alternativen är material som är svåra att bearbeta och ger 
därmed en tidsökning i monteringsprocessen. 

 

4.1.2 Komponenter 

I höljet placeras olika komponenter för att uppnå den tekniska lösning som kunden önskar. 
Nedan presenteras olika komponenter som kan lösa kundens önskan, vilka också monteras i 
slutmonteringsprocessen där studien tar vid. 

4.1.2.1 Fläkt 

De fläktar som Fläkt Woods tillverkar och erbjuder kund är kammarfläkt och radialfläkt. 
Kammarfläkten har en verkningsgrad som uppgår till 77 %. Avsaknaden av fläktkåpa möjliggör 
enkel rengöring därför är den speciellt lämpad för hygienanläggningar. Den är även lämplig för 
miljöer där vibrationsfri drift krävs, då denna fläkt ger ifrån sig låga vibrationer. Denna fläkt är 
den vanligaste fläkten Fläkt Woods säljer.  
 
Radialfläkt är en fläkt bestående av en spiralkåpa och framåt- eller bakåtböjda skovlar. De 
framåtböjda skovlarna är till för mindre aggregat när eleffektiviteten ej har avgörande betydelse 
och bakåtböjda skovlar föredras då hög eleffektivitet eftersträvas. Fläkten tillämpas i miljöer 
där extra motorer behövs. 

Monteringsmässigt kräver radialfläkten mer komplexa arbetsuppgifter än kammarfläkten. Ett 
block med en radialfläkt ökar stationstiderna med ungefär 15 minuter vilket resulterar i att hela 
slutmonteringsprocessen för ett block med radialfläkt ökar med ca 45-60 minuter jämfört med 
ett block innehållande kammarfläkt. 

 

Figur 4 Genomskärning av en 
dubbelplåtskonstruktion [32]. 
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4.1.2.2 Filter 

Det finns fem olika filter för kunden att välja emellan. 

 Panelfilter, som är ett filter tillverkat i syntet, vilket passar anläggningar där kravet på 
filtrering är lågt. 

 Kompaktfilter, vilket tillverkas i syntet eller glasfiber, är ett mindre storleksmässigt 
filter. 

 Absolutfilter är ett renluftsfilter som består av helsvetsade filterväggar i rostfritt stål 
där kassetterna installeras. Detta filter passar anläggningar där hygien är ett stort krav, 
t.ex. sjukhus. 

 Kolfilter består av patroner som är fyllda med aktivt kol. Filtret är till för borttagning 
av gasformiga föroreningar och odörer. 

 eQ-top filter är ett filter som trycks direkt mot tätningslisten i höljet. Denna monteras 
enbart på produkttypen eQ-top som förklaras under rubriken ”Produkttyper”. 

 

Samtliga filter kräver samma komplexitet i monteringen vilket gör dem lika tidskrävande. 

4.1.2.3 Värmeväxlare 

En värmeväxlare är den delen av ett ventilationssystem som tar tillvara och återanvänder den 
värme som skapats och finns i lokaler. 

 Roterande värmeväxlare är den värmeåtervinnaren som har högst 
temperaturverkningsgrad, nämligen 85 %, och ger därmed den största 
driftsekonomiska besparingen. En roterande värmeväxlare kan även återvinna kyla 
samt fukt. Rotorn är gjord i aluminium och placeras i en ram av höljesmaterial. 

 Plattvärmeväxlaren består av ett lamellpaket av veckade aluminiumplåtar som placeras 
ihop i ett tätt rutnät och bildar en kubform. Denna kan göras i 6 olika storlekar och kan 
tillföra ett luftflöde mellan 0,1-1,7 m3/s. Kuben har minimalt läckage av luft vilket 
bidrar till att det inte uppstår någon lukt eller fuktöverföring. 

De två värmeväxlarna kräver olika arbetsmoment. En plattvärmeväxlare är inte lika komplex 
och tidskrävande att montera in i höljet jämfört med en roterande värmeväxlare. Däremot 
resulterar en plattvärmväxlare i fler paneler som skall monteras på. En roterande värmeväxlare 
kräver däremot färre paneler men behöver istället ett mellanplan som skall skruvas på höljet. 
Den totala slutmonteringstiden resulterar i att bli ungefär densamma för respektive 
värmeväxlare men arbetsmomenten varierar tidsmässigt då de kräver olika utförande och 
tillbehör.   

4.1.2.4 Luftvärmare/kylare 

Luftvärmare och luftkylare är komponenter som använts i syfte att värma och/eller kyla luften. 
Det finns två olika luftvärmare samt tre typer av luftkylare. 

 Luftvärmare för värmevatten eller frostskydd. 

 Elektrisk luftvärmare.  

 Luftkylare för kylvatten eller förångad köldmedium.  

 Luftkylare för vatten.  

 Luftkylare i hygienutförande 
 

Samtliga luftvärmare och luftkylare är kanalmonterade. Monteringsmässigt krävs det mer 
material på en luftkylare än en luftvärmare. En luftvärmare för värmevatten eller frostskydd är 
färdigtillverkad och kräver enbart inplacering i höljet på arbetsstationen medan en luftkylare 
kräver mer omfattande arbetsuppgifter då material såsom tråg, ett trågstöd under kylaren och 
packning som tätar mot tråget skall monteras. Den elektriska luftvärmaren är mest krävande, 
både arbets- och tidsmässigt. Dock är detta en komponent som vanligtvis bara en order om 
dagen innehåller till skillnad från resterande luftvärmare och luftkylare som monteras mer 
frekvent. Blocken kan variera gällande innehåll och kan därmed innehålla både luftvärmare och 
kylare alternativt bara en av dem eller ingen. Detta beror på vad kunden vill ha. 



Nulägesbeskrivning 

14 

4.1.2.5 Spjäll 

Spjäll placeras på luftaggregatets gavel eller tak och regleras för att anpassa in- och utsläppet 
av luft. Spjällen är tillverkande av förzinkad stålplåt eller rostfri stålplåt. Spjällbladet är en 
dubbelplåtskonstruktion med gummitätning. Inte alla luftbehandlingsaggregat innehåller 
spjäll. Däremot monteras spjäll på gavelpanelen vilket sker i förmonteringen. Detta innebär att 
montering av spjäll är ungefär likvärdig den tid det tar att montera på en sidopanel för 
slutmonteringen. 

4.1.2.6 Motorer 

För att få en hög totalverkningsgrad för fläkten behöver den förses med en motor med hög 
verkningsgrad. Det som skiljer motorerna åt är dess verkningsgrad. 

 Asynkronmotorer 

 Integralmotorer 

 PM-motorer 

 Likströmsmotorer 

Alla motorer kräver liknande arbetsmoment och är därmed lika tidskrävande. 

4.1.2.7 Styr- och reglerutrustning 

Kunden kan till luftbehandlingsaggregaten välja till styr- och reglerutrustning. Utrustningen är 
en digital styrenhet som används för att användaren själv skall kunna reglera de funktioner som 
krävs för att styra ett luftbehandlingsaggregat. Användaren kan bland annat reglera 
temperatur, luftflöde, förvärmning och energimätning.  

4.1.2.8 Ytterligare utrustning 

Ytterligare komponenter och funktioner ett aggregat kan tillämpas är belysning och 
ljuddämpare. Ibland beställs även tomdelar. En tomdel är ett block som saknar komponenter. 
Detta kan kunden välja till för bättre utrymme och lättare rengöring. 

4.1.3 Produkttyper 

Luftbehandlingsaggregat som monteras där rapportens studie tar vid är kompakt- samt 
modulaggregat. De olika typerna av aggregat presenteras nedan. 

4.1.3.1 Kompaktaggregat 

Kompaktaggregaten består av produkttyperna eQ-prime och eQ-top. Ett kompaktaggregat kan 
utrustas med ett flertal funktioner i ett och samma hölje vilket ger en fördel gällande kompakt 
uppbyggnad och snabb installation. eQ-prime och eQ-top tillämpar sig för exempelvis kontor, 
butikslokaler och bostadshus. eQ-top har sin flödesriktning uppifrån, dvs. alla anslutningar är 
placerade uppåt, vilket gör det anpassningsbart till trånga utrymmen.  

 
Kompaktaggregat betyder monteringsmässigt att alla komponenter, som behövs för att uppfylla 
kundens önskade funktion, skall in i ett block. Ett block kan bestå utav filter, fläktar, 
värmeväxlare och inbyggda reglage. Värme- och kylbatterier kan väljas till av kund och placeras 
då i samma block. Ytterligare placeras spjäll och ljuddämpare på samma block om 
komponenterna önskas av kund. Då det är många komponenter som kan placeras i aggregatet 
krävs det ibland ett mellanplan, dvs. en extra panel, vilket resulterar i ett tvåvånings block. 
Monteringsprocessen för kompaktaggregat är en komplicerad process där det krävs mer 
kunskap hos montörerna än vad det gör för montörerna som monterar modulaggregaten. 
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Figur 5 Ovan visas ett kompaktaggregat eQ-prime samt dess insida [37]. 

 

4.1.3.2 Modulaggregat 

Modulaggregatet som behandlas i slutmonteringen som undersöks i studien är produkttypen 
eQ-Master. Ett produktexempel kan ses nedan i figur 6. Aggregatet är ett flexibelt 
moduluppbyggt aggregat som färdigställs som separata moduler och benämns i denna studie 
som block. Blocken installeras ihop till ett fullständigt aggregat på plats hos kund. Detta gör att 
största flexibilitet är möjligt vad gäller kombination av olika funktioner och deras placering. 
Därmed kan kunden själv specificera de funktioner som önskas och Fläkt Woods har möjlighet 
att bemöta kundens efterfrågan.  

 
Till skillnad från ett kompaktaggregat behöver inte alla komponenter sättas in på en och samma 
gång i ett och samma block. För modulaggregat kan varje block innehålla respektive 
komponenter som tillsammans hos kund installeras till en fullständig lösning. Detta leder till 
att monteringsprocessen på Fläkt Woods slutmonteringslinor för ett modulaggregat vanligtvis 
inte är lika omfattande och tidskrävande som för ett kompaktaggregat. 

 

 

 Figur 6 Ovan visas modulaggregatet eQ-master där 
blocken har monterats ihop på plats hos kund [35]. 
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4.2 Processbeskrivning 

Under denna rubrik förklaras Fläkt Woods monteringsprocess. Nedan ges först en överblick 
över produktionslayouten. Den fysiska produktionslayouten beskrivs enbart i text samt genom 
processkartläggning. Den visualiseras inte i form av en ritning på grund av sekretess. Vidare 
förklaras ett blocks flöde genom monteringsprocessen samt hur block frisläpps från lager till 
monteringen. Till sist bryts monteringsprocessen ned i delprocesser och en förklaring ges till 
hur förädling sker på respektive arbetsstation.  

4.2.1 Kartläggning 
Fläkt Woods monteringsprocess är utformad sådan att en förmontering försörjer tre 
slutmonteringslinor via ett push-system. De tre slutmonteringslinorna benämns 661, 662 och 
663. Som kan ses i figur 7 är förmonteringen uppdelad i fem delprocesser som försörjs via ett 
automatiskt panelbuffertlager som trycker ut paneler till förmonteringen. De fem 
delprocesserna representerar montering av gavel-, luck-, sido-, tak- och bottenpaneler samt pall 
och balkram. Varje delprocess samt slutmonteringslina är uppdelade i flertalet arbetsstationer 
där en till två montörer arbetar. Totalt arbetar 17 montörer på förmonteringen samt 19 på 
slutmonteringen. Av dessa montörer består 30 % av inhyrd personal. 
 

 

Figur 7 Processkartan ovan beskriver produktionsflödet för monteringsprocessen som 
undersöks i studien. 

 
 
Gavelmonteringen som kan ses i figur 8 består av två arbetsstationer där en montör är placerad 
på respektive arbetsstation. Buffertplatser är placerade innan första station samt mellan 
stationerna. Den första bufferten kan erhålla två gavelpaneler medan buffertplatsen mellan 
stationerna rymmer fyra fullständiga gavelpaneler. 
 

 

Figur 8 Ovan visas en processkartläggning som illustrerar produktionsflödet för 
gavelmonteringen. 
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Luckmonteringen som presenteras i figur 9 omfattar två stationer per lucka. Den första belägen 
på en bestämd station medan den andra kan utföras på tre skilda platser. Processen innefattar 
två buffertar. Ett buffertband är placerat mellan transportbandet för luckpaneler från 
panelbuffertlagret och station 1. Det andra buffertbandet befinner sig efter station 2 där 
färdigställda luckor samt sidopaneler samlas på en lastbärare vilket benämns ”gifte” i 
processkartorna. På luckprocessen arbetar tre montörer. 

 
 

Figur 9 Ovan presenteras luckmonteringens produktionsflöde. På kartläggningen visas 
även förmonteringen för sidopanel. 

 
Tak- och bottenlinan som visas i figur 10 består av fem arbetsstationer. På de första fyra 
stationerna arbetar två montörer på respektive station och på den sista stationen är en montör 
placerad. Totalt finns det fyra buffertar. Den första är placerad mellan station 0 och 1 där 
färdigställda ramprofiler placeras. Buffertplatsen har rum för upp till fyra färdigställda 
ramprofiler. Den andra bufferten är belägen mellan det automatiska panelbuffertlagret och 
station 1. Denna buffert har utrymme för fyra paneler och är ej sammankopplad med 
monteringslinan. Ytterligare buffert finns mellan station 1 och 2 samt emellan station 3 och 4. 
Dessa buffertar erhåller plats för två paneler vardera, vanligtvis en bottenpanel samt en 
takpanel.  
 

 

Figur 10 Processkartläggningen ovan illustrerar T&B:s produktionsflöde. 

 
Där sidopanelerna förädlas finns en arbetsstation för en montör. Sidopanelerna levereras ut på 
ett buffertband där de lastas av och på före och efter bearbetning. Som kan ses i figur 11 är denna 
buffert densamma som nämns i luckmonteringen då sidopanel samt luckor placeras på samma 
lastbärare på gemensamt buffertband. 
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Figur 11 Ovan presenteras flödet för montering av sidopanel. Tillsammans med processen 
visas även luckmonteringen och i vilket steg de samlas på samma lastbärare. 

 
Palltillverkningen samt balkramsmonteringen, som presenteras i figur 12, innefattar fyra 
stationer samt två montörer som arbetar flexibelt. Pall genomgår tre arbetsstationer och 
balkram två. Det är den första stationen som båda nyttjar.  

 

Figur 12 Ovan illustreras pall/balkrams produktionsflöde. 

 
Mellan för- och slutmonteringen är ett transportband placerat med en transportvagn på som 
verkar för att försörja de tre slutmonteringslinorna. Transportvagnen har utrymme för en 
lastbärare. 

 
Slutmonteringslinan 661, vilken illustreras i figur 13, består av tre monteringsstationer samt 
fyra buffertplatser. På denna lina slutmonteras kompaktaggregaten eQ-prime samt eQ-top. Den 
första buffertplatsen är ett band integrerat med transportbandet samt station 1 och fungerar 
som en övergång mellan transportvagn och lina. Detta buffertband har plats för fyra lastbärare. 
Ett block består normalt av tre lastbärare, dvs. en balkram eller pall med bottenpanel, en med 
tak samt en med luckor och sidopaneler. Resterande buffertplatser är placerade mellan station 
1 och 2, mellan station 2 och 3, samt i slutet av linan efter station 3. Respektive buffertplats har 
utrymme för tre lastbärare medan den sista buffertplatsen enbart har utrymme för ett 
fullständigt block. Varje arbetsstation är höj och sänkbar och har utrymme för en lastbärare. På 
station 1 och 2 arbetar två montörer vid respektive station och en montör arbetar på station 3. 
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Figur 13 Ovan visas 661-linans monteringsflöde. 
 

662- och 663-linan hanterar båda slutmontering av modulaggregatet eQ-master och är 
utformade på samma sätt och en och samma figur, se figur 14. Respektive lina har fyra 
arbetsstationer med integrerad höj- och sänkbar funktion samt sex buffertar. Mellan 
transportvagn och station 1 är varje lina försedd med två stycken buffertband, varav 
buffertband 1 fungerar som en övergång från transportvagnen till själva monteringslinan. Det 
andra buffertbandet, buffertband 2, är beläget intill och är integrerad med transportbandet men 
inte med monteringslinan. Ytterligare buffertplatser är placerade mellan varje 
monteringsstation samt i slutet av linan efter station 4. De två buffertbanden innan 
monteringslinan kan var och en förses med fyra stycken lastbärare, dvs. totalt åtta stycken. 
Varje buffertplats som befinner sig mellan stationerna har utrymme för tre lastbärare och den 
sista buffertplatsen i slutet av slutmonteringslinan har utrymme för en lastbärare. På de tre 
första stationerna arbetar två montörer per station. På den sista stationen arbetar enbart en 
montör. Varje arbetsstation har utrymme för en lastbärare. 

 

Figur 14 Ovan presenteras processkartläggningen för hur både 662- och 663-linans 
monteringsflöde är utformade. 

4.2.2 Material- och produktionsflöde 
Hela processen startas genom att det automatiska panelbuffertlagret styrs manuellt att 
frisläppa ett specifikt block. All panel tillhörande blocket trycks ut i följande ordning till 
samtliga delprocesser: gavel-, luckor-, botten-, tak- och till sist sidopanel. Parallellt med 
panelutsläppen kan förädling av pall/balkram starta. Varje delprocess i förmonteringen har 
kitvagnar med blockspecifikt material utplacerade vid specifika arbetsstationer. Kitvagnarna 
samt standardmaterial, exempelvis nitar och packning, fylls kontinuerligt på vid 
förmonteringen via ett signaleringssystem.  

 
Materialflödet mellan förmontering och slutmontering utförs på två sätt. Transport av gavel 
levereras direkt till dess slutmonteringslina via truck medan resterande panelgrupper levereras 
med hjälp av automatiska vridbord till transportvagnen som färdas ut till slutmonteringslinan 
via ett transportband. Transportering sker i tre omgångar i den ordningen att bottenpanel 
monterad på pall/balkram transporteras först till bestämd slutmonteringslina via       
buffertband 1. Därefter transporteras taket till buffertband 2 som är placerad bredvid bestämd 
slutmonteringslina. Sist transporteras luckorna till samma slutmonteringslina via     
buffertband 1. Detta händer enbart för block som skall till 662- och 663-linan. Då 661-linan 
enbart har ett buffertband skickas alla paneler till samma buffertband. 

 
I slutmonteringen bearbetas blocket på en rak slutmonteringslina. Blockspecifikt material fås 
via kitvagnar eller på pall som placeras ut av truck vid respektive station. Detta material 
levereras ut efter att det automatiska panelbuffertlagret har styrts manuellt att släppa ett block. 
I slutet av linan, efter station 3 på 661-linan respektive station 4 på 662- och 663-linan, finns 
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en buffertplats där färdigställt luftbehandlingsaggregat placeras. Buffertplatsen har som syfte 
att agera upphämtningsplats för truck. Blocket tas därefter vidare till emballeringen eller 
styrgruppen för installering av styr- och reglerutrustning, för att därefter transporteras vidare 
till emballeringen. Studiens avgränsning tar vid då blocket blir upphämtat av truck och lämnar 
slutmonteringslinan. 

4.2.3 Frisläppningsmetod och styrbeslut 
Fläkt Woods har en arbetsledarstyrd körplanering med generella prioriteringsregler, dvs. att en 
montör avgör turordningen, utifrån generella prioriteringsregler, som orderutsläppen och 
operationerna skall genomföras i. Montören, vidare kallad MO1, som avgör detta är placerad 
på station 4 i delprocessen tak och botten. 

 
MO1 har, via en datorskärm, en körplan framför sig för respektive slutmonteringslinor, dvs. en 
körplan för 661, en för 662 samt en för 663. Respektive körplan bestäms utifrån ett 
viktningsprogram som är upprättat av planeringspersonalen. Viktningsprogrammet viktar 
blocken emot varandra och placerar dem i en turordning med vartannat tungt, vartannat lätt 
block. Ett tungt block definierar ett block som har många ingående komponenter, är stor 
storleksmässigt, är av ett svårarbetat material samt andra faktorer som antyder på komplexitet 
i monteringsarbetet. Ett block som är enkelt att montera definieras som ett lätt block. 
Viktningen är dock inte baserad på tider. MO1 kan inte påverka turordningen för respektive 
körplan men avgör vilken av de tre slutmonteringslinorna som skall få ett block, dvs. avgör från 
vilken körplan som ett orderutsläpp skall ske ifrån. Detta avgörs baserat på två faktorer. Första 
faktorn grundar sig i den frisläppningssekvens av order som produktionsplaneringen bestämt. 
Sekvensens turordning är enligt följande: 663, 662, 663, 662, 661 osv. Sekvensen är baserad på 
att kompaktaggregat har en mer komplex slutmonteringsprocess och är mer tidskrävande och 
skall därför inte släppas ut lika frekvent som modulaggregaten. Förutom detta baseras MO1:s 
beslut för orderutsläpp utifrån visuell bedömning över nuläget. MO1 har från station 4 utsikt 
över samtliga slutmonteringslinor och dess buffertbands lediga utrymmen. Denna visuella 
bedömning har överliggande prioritet framför produktionsplaneringens 
turordningsrekommendation. 

 
Innan beslut tas angående frisläppning av order måste MO1 göra en fysisk kontroll genom att 
först gå och undersöka om blockspecifikt material finns tillgängligt för samtliga stationer på 
tak- och bottenlinan. Efter att detta undersökts och bekräftats kan beslut tas från vilken körplan 
som skall frisläppas ifrån. Vid frisläppning lägger MO1 in en beställning i systemet. Detta 
signaleras till det automatiska panelbuffertlagret som frisläpper paneler i ordningen som 
nämndes under rubriken ”Material- och produktionsflöde”: gavel-, luckor-, botten-, tak- och 
sidopaneler. 

 
När förmonteringsprocessen är avklarad är bottenpanel monterad på balkram eller stående på 
pall och placerad på ett vridbord beläget vid station 4. Luckorna samt sidopaneler är placerade 
på en lastbärare som står placerad på ytterligare ett vridbord beläget vid slutet av luck- och 
sidopanelsprocessen. I detta läge måste MO1 göra ytterligare ett styrningbeslut för att skicka ut 
respektive lastbärare till bestämd slutmonteringslina. De tre lastbärarna, dvs. botten, luck- och 
sidopanel, och tak, styrs separat mot vilket buffertband de skall sändas till. Detta gör det möjligt 
för MO1 att exempelvis skicka ett block som enligt körplanering skulle gå till lina 663 istället 
skicka det till 662 och därmed avvika från bestämd körplan. Detta är en nödlösning då den 
visuella uppsynen över slutmonteringslinorna kan se annorlunda ut vid andra styrbeslutet än 
vad den gjorde då MO1 gjorde första orderutsläppet, dvs. för ca 30 minuter sedan. Då 
slutmonteringens upplägg samt arbetsstationer på 662-linan och 663-linan är densamma kan 
block som skall skickas till den ena linan också skickas till den andra. Dock kan ett 
kompaktaggregat som monteras på lina 661 inte byta lina då monteringen är mer komplex och 
kräver montörer med viss kompetens. 

 
Efter MO1 gjort den andra visuella bedömningen bestäms lämplig lina. Först styrs botten med 
pall/balkram ut. Därefter styr montören transportvagnen att antingen transportera takpanelen 
till buffert 2 eller lastbäraren med luckor och sidopaneler till buffert 1. Om blocket skall till 661 
har MO1 enbart ett buffertband att styra lastbärarna till.  
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Hela orderutsläppsprocessen sker frekvent. Men för att spara tid väljer MO1 flertal block vid 
första frisläppningsbeslutet och placerar dem i en och samma körplan för det automatiska 
panelbuffertlagret. På så sätt trycker panelbuffertlagret ut respektive order så fort det finns 
plats på förmonteringen vilket tyder på ett push-system. 

4.2.4 Delprocessernas montering 

Nedan presenteras samtliga monteringsprocesser i de olika delprocesserna ingående. 

4.2.4.1 Förmontering 

Nedan presenteras respektive delprocess i förmonteringen. Detta innebär montering för gavel, 
luckor, tak och botten, sidopanel och pall/balkram. Samtliga delprocesser illustreras genom 
processkartläggning. 

4.2.4.1.1 Gavel 

Panelerna till gavel transporteras ut från automatlagret till gavelstation 1. Där slås panelens 
stansade stålsektioner ut och hålet kantskos. Sista momentet på station 1 är att packning fästs 
på utsidan längs panelens långsidor. Panelen förflyttas sedan till en buffertplats i form av en 
stationär panelvagn där den hamnar i kö för vidare bearbetning på station 2. På station 2 sker 
färdigställande av gaveln genom bordsmontering. Där fästs komponenter såsom spjäll och 
anslutningar. Dessa material inkommer tidigare under dagen med kitvagnar från 
förtillverkning i byggnaden bredvid. 
 
När förädlingsprocessen är klar ställs gavlarna på en kitvagn. Där scannas deras order och körs 
fram till avhämtningsplats. Här scannas även platsnumret. Detta resulterar i att 
truckpersonalen får ett meddelade om att det finns en färdig kitvagn att hämta på 
gavelsektionen. Truckpersonalen kör sedan de färdiga gavlarna direkt till den 
slutmonteringslina tillhörande block är planerad att monteras på. 

 

Figur 15 Ovan visas en processkartläggning som illustrerar produktionsflödet för 
gavelmonteringen. 

 

4.2.4.1.2 Luckor 

Luckpanelerna transporteras från automatlagret via ett buffertband till luckstationerna. En 
produkt kräver enbart bearbetning av en montör. Panelen förflyttas från buffertbandet till 
station 1. Där bankas oönskade plåtsektioner ut och isolering skärs ut. Inte alla paneler behöver 
bearbetas på första stationen och då förflyttas de direkt till station 2. På den andra stationen 
placeras panelen på ett monteringsbord, vilka det finns totalt tre av, ett till varje montör. Där 
fästs packning på samtliga kanter och diverse komponenter monteras på såsom handtag, 
fönster, gångjärn etc. Dessa komponenter är standardartiklar som fylls på kontinuerligt. Fler 
komponenter resulterar i längre bearbetningstid. Då detta är klart placeras den färdiga luckan 
på en lastbärare, placerad på buffertbandet, tillsammans med blockets resterande luckor och 
sidopaneler. 
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Figur 16 Ovan presenteras luckmonteringens produktionsflöde. På kartläggningen visas 
även förmonteringen för sidopanel. 

 

4.2.4.1.3 Tak och Botten 

För montering av tak- och bottenpanelerna krävs ramprofiler. Denna montering utgör station 0 
på tak- och bottenlinan. Tak- och bottenlinan förkortas vidare T&B. Ramprofilerna skruvas 
samman på ett monteringsbord beläget intill linans band. Station 0 får uppgifter om 
ordernummer från en datorskärm vilken ram som skall monteras. Material samt ritning hämtas 
från kitvagn bredvid stationen. Ritningen för station 0 är samlad tillsammans i en plastficka 
med samtliga ritningar och materialplocklistor som behövs vid T&B samt slutmonteringen. 
Plastfickan transporteras genom hela monteringsprocessen placerad på bottenpanelen. När en 
ramprofil är klar lyfts de av för hand och placeras mellan station 0:s monteringsbord och station 

1. Från station 0 skickas ytterligare profiler med som monteras på station 2. Då station 1 har 
ledigt utrymma lyfter montörerna upp ramprofilerna för hand på monteringslinan. Därpå lyfts 
tak- och bottenpaneler över, som väntar på ett buffertband, till station 1 och placeras i 
ramprofilerna. Förflyttningen sker med hjälp av en kran.  Tak- och bottenpanelerna fästs i var 
sin ramprofil genom popnitning. Här sker även fogning vid behov. Är det en hygienartikel som 
skall tillverkas krävs också tätning. Detta betyder att ytterligare tid behövs.   
 
På station 2 vänds panelen och ytterligare popnitning samt fogning sker på panelens yttersida. 
Därefter vänds panelen tillbaka. På bottenpanelen monteras de profiler som skickats med från 
station 0. Tak till eQ-top kräver ytterligare förberedning eftersom dess anslutning är uppåt, dvs. 
på taket, vilket bearbetas på denna station. Likt gavelgruppen slås stansade stålsektioner ut, 
isolering skärs ut och sedan kantskos hålen med stålkomponenter. Detta material fås från 
kitvagnar placerade bredvid stationen. Ett sådant tak är betydligt mer tidskrävande än andra 
block. Ytterligare moment som är mer tidskrävande uppstår då utomhusblock skall monteras. 
Detta för att blocket kräver en speciell takutformning vilket innebär att stålskenor behövs 
placeras på takpanelens ovansida. Utomhusbock behöver ytterligare takpanel för att få rätt 
utformning. Detta moment utförs på station 3. Station 2 och 3 utför likartade arbetsmoment 
och om underbemanning uppstår på slutmonteringen eller förmonteringen är det dessa 
stationer som går samman till en.  
 
På station 4 sker förflyttning av botten eller tak från buffertplats till vridbord. Detta görs med 
hjälp av en lyftanordning. Botten placeras och skruvas fast på en balkram eller placeras på en 
pall som tidigare transporteras fram till vridbordet. Därefter utför MO1 en visuell bedömning 
över slutmonteringslinorna och skickar ut respektive lastbärare till en lina via transportvagnen 
genom manuella knapptryckningar. Detta moment benämns ovan under rubriken 
“Frisläppsningsmetod och styrbeslut” som MO1:s andra styrbeslut. Då botten skickats iväg 
förflyttas taket därefter till vridbordet och placeras på brädor som utgör lastbärare. Vidare sker 
samma utskickningsprocess till samma slutmonteringslina som botten.   
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Figur 17 Processkartläggningen ovan illustrerar T&B:s produktionsflöde. 

 

4.2.4.1.4 Sidopanel 

Sidopanelerna är de sista panelerna per block som levereras ut från de automatiska 
panelbuffertlagret till förmonteringen. Panelerna transporteras direkt från lager till station 1. 
Panelen placeras direkt på den lastbärare som sedan kommer skickas ut till slutmonteringen. 
Då alla sidopaneler anlänt skjuts lastbäraren fram så att en ny vagn är redo att ta emot nästa 
block som frisläppts. 
 
På station 1 finns en montör som bearbetar panelerna. Sidopanelerna förädlas genom att 
packning fästs på två av dess kanter. Kan montören lyfta panelen så flyttas den till ett 
monteringsbord där packning fästs på båda sidor. Är panelerna för stora för att lyfta, sker 
förädlingen på buffertbandet där packningen enbart fästs på ena sidan och en lika lång 
packning skickas med lastbäraren så den kan fästas vid slutmonteringen. När alla sidopaneler 
är färdiga och placerade på lastbärare inväntas luckorna. Sidopanelerna är i princip alltid klara 
före luckorna. Då både luckor och sidopaneler finns färdiga på lastbäraren väntar den på att få 
transporteras till vridbordet och därefter till transportvagnen som tar den till rätt 
slutmonteringslina. 

 

Figur 18 Ovan presenteras flödet för montering av sidopanel. Tillsammans med processen 
visas även luckmonteringen och i vilket steg de samlas på samma lastbärare. 

 

4.2.4.1.5 Pall och balkram 

Pall och balkram, alternativt bara pall, utgör den lastbärare bottenpanelen fraktas på. Vad som 
skall tillverkas får de två montörerna som jobbar på denna process reda på via en automatiskt 
uppdaterad skärm. På skärmen står även uppgifter om ordernummer och via denna information 
kan personalen hitta rätt ritningar som visar vilka mått som skall användas. För pall levereras 
ritningarna manuellt genom att materialpersonal kommer med beställning på en 
pappersutskrift. Tillverkning av pall sker genom att plankor först sågas upp i önskad längd på 
stations 1. Därefter tas brädorna till en manuell spikstation som representerar station 2. Här 
fästs bottenbrädorna och klossarna ihop. Antalet önskade bottenbrädor flyttas sedan till station 
3 där de skall spikas samman med däcksbrädorna med hjälp av en automatisk spikmaskin. 
Däcksbrädorna sågas upp av montören samtidigt som bottenbrädorna. Efter förädling på 
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samtliga tre stationer är pallen klar och lyfts av för hand för att sedan läggas upp på 
transportbandet. Transportbandet tar pallen vidare ut till vridbordet och kan då börja frakta 
tillhörande botten från T&B. 
 
Balkramarna monteras bredvid pallmonteringen på ett monteringsbord som i processkartan 
benämns station 4. Material till balkramarna kommer levererat med kitvagnar där orderlappar 
är placerade bredvid tillhörande komponenter. Montören tar då material från kitvagnarna och 
monterar ihop dessa på monteringsbordet. Balkramen skruvas sedan fast i två brädor som 
montören sen innan sågat i rätt längd på station 1. Dessa utgör den “pall” balkramen står på. 
När detta är klart flyttas den med hjälp av en travers, dvs. en kran, till transportbandet och 
skickas då på samma transportband likt pall till vridbordet för att monteras ihop med 
sammanhörande botten. 

 
När bottenpanel och pall/balkram är ihopsatta på vridbordet är de redo att skickas ut via 
manuell styrning av MO1 till transportvagnen och vidare till definierad slutmonteringslina. 

 

Figur 19 Ovan illustreras pall/balkrams produktionsflöde. 

4.2.4.2 Slutmontering 

Gemensamt för de tre linorna är att innan arbetsmoment kan påbörjas vid samtliga 
arbetsstationer måste väsentliga ritningar alternativt materialplocklistor undersökas. Detta är 
de pappersutskrifterna som skickades med i en plastficka från station 0 på T&B. I plastfickan 
finns många olika ritningar samt listor som kräver god kunskap för att kunna tydas. Nedan 
följer en beskrivning av monteringsflödet för respektive slutmonteringslina. Då 
slutmonteringslinorna 662 och 663 är utformade på samma sätt presenteras de gemensamt. 
 

4.2.4.2.1 Lina 661 

På 661-linan förädlas kompaktaggregaten eQ-prime samt eQ-top. Dessa, som nämnts tidigare, 
är enligt personal generellt mer tidskrävande att montera vilket medför att genomloppstiden på 
661 är längre än den på 662 och 663. 

 
På första stationen, station 1, hanteras de flesta tunga ingående komponenterna. Detta 
innefattar fläktar, värmeväxlare, tråg och luftvärmare/kylare samt ljuddämpare. Dessa 
komponenter levereras till station 1 av truckpersonalen efter att de har mottagit beställning. En 
beställning fås då MO1 frisläpper en order från det automatiska 
panelbuffertlagret.  Kompaktaggregat som förädlas på 661 består ibland av två våningar. Detta 
betyder att för specifika block monteras även en panel som utgör ett mellanplan. På andra 
våningen placeras vanligtvis ytterligare komponenter in. Anledningen till att alla tunga 
komponenter måste monteras på station 1 är på grund av att det måste monteras innan taket 
och taket kan enbart monteras på station 1. Detta eftersom traversen som lyfter taket inte 
sträcker sig till nästa station. Ytterligare monteringsmoment genomgås för montering av 
fläktväggar och diverse packningar. 

 
Station 2 innefattar montering av ytterligare packning som är nödvändig. Inuti höljet genomförs 
slangdragning samt kabeldragning för installation av aggregatets styrsystem. Montering av 
styrsystem är tidskrävande vilket genererar en stor tidsmässig skillnad på de block som 
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innefattar styrutrustning jämfört med de som inte omfattar styrfunktion. På station två 
monteras även sido- och gavelpaneler. 

 
På sista stationen, station 3, färdigställs blocket. Först monteras tillhörande luckor fast i höljet. 
Därefter rengörs blocket och filter skjuts i om kunden önskat. Med block följer vanligtvis en 
panelplocklista. Detta är material som skall transporteras med blocket som exempelvis används 
vid installering av aggregatet på plats hos kund. Även diverse klistermärken som märker 
produkten och dess funktion fixeras. Då blocket anses färdigt genomförs en kvalitetskontroll i 
syfte att säkerställa att blocket är av den standard samt innehåller alla komponenter som krävs. 
Till sist registreras blocket i ett internt system genom att montören skriver in ordernumret på 
en dator och därmed registrerar blocket som färdigställd.  

 
Slutligen blir blocket upphämtat av truckpersonalen som förflyttar det till emballeringen där 
det paketeras alternativt till styrgruppen för kontroll av styr- och reglersystemet. 

 
 

Figur 20 Ovan illustreras 661-linans monteringsflöde. 

 

4.2.4.2.2 Linorna 662 och 663 

Den enda skillnaden mellan 662 och 663 är egentligen vilka produkter de förädlar. På 662 
monteras eQ-master som senare skall vidare till styrgruppen för installation av styr- och 
regleringsutrustning. 663 monterar eQ-master utan styr. Monteringsmässigt sett är 
processerna på linorna lika. 

 
På första monteringsstationen, station 1, monteras alla stora komponenter som skall vara inuti 
höljet. Det är komponenter såsom fläktar, batterier, värmeväxlare och ljuddämpare samt 
innerväggar. Dessa komponenter levereras till station 1 av truckpersonalen efter att de har 
mottagit beställning. En beställning fås då MO1 frisläpper en order från det automatiska 
panelbuffertlagret. Dessa komponenter måste monteras på station 1 eftersom även taket måste 
monteras där. Anledningen till detta är att buffertlina 2 endast sträcker sig i höjd med start av 
monteringslinan och att den kran som används för att förflytta taket inte når längre än station 
1. Vissa komponenter som monteras på station 1 skjuts även i efter att taket har satts fast, 
exempelvis görs detta på vissa luftvärmare/kylare. 
 
På station 2 förädlas både det inre och yttre på blocket. Inuti görs samtliga slangdragningar och 
fästning av packningar. Här sätts även de packningar på som inte kunde göras på stationen för 
sidopanelerna. Även paneler till luftvärmare/kylare fästs här. Dessa paneler har förmonterats 
på luck-stationen men är inga faktiska luckor. På denna station monteras även luckstolpar. 
 
Vid nästa station, station 3, monteras resterande luckor. Därmed är lastbäraren för luckor och 
sidopaneler tom och den lyfts av linan med en kran av montörerna på denna station. 
Lastbäraren hämtas sedan upp av truckpersonal som kör tillbaka den till sidopanelsprocessen. 
Utöver luckor monteras även samtliga gavlar på station 3. Gavlarna står bredvid stationen på 
de kitvagnar som de blev placerade på vid gavelprocessen. När gavlarna är borttagna från 
kitvagnen inväntas de upphämtning av truck. 
 
På station 4, den sista stationen, genomförs en kvalitetskontroll. Här monteras även belysning. 
Om stations 4 är utsatt för hög beläggning sker montering av belysning på station 3. På station 
4 rengörs även blocket samt skjuts filter in på dess rätta plats. Utöver detta plockar montören 
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ihop de ytterligare anslutningsmaterial som behövs då ett block skall sammanställas ute hos 
kund med flera block för att få ett fullständigt modulaggregat och därmed dess önskade 
funktioner. Vad för ytterligare komponenter som skall skickas med står på panelplocklistan 
som skickas ihop med blocket längs hela förädlingsprocessen. På diverse platser fästs även 
klistermärken som exempelvis visar vad det är för produkt samt dess funktioner. Till sist 
registrerar montören produkten i ett mjukvarusystem som meddelar att produkten är färdig.  
 
När blocket är klar på station 4 förflyttas det till upphämtningsplatsen som är belägen direkt 
efter station 4. Därifrån hämtar truckpersonal upp blocket och kör det antingen till 
styrgruppen, om blocket är ett eQ-master med styr, alternativt till emballeringen om det är 
utan.  

 

Figur 21 Ovan presenteras processkartläggningen för hur både 662- och 663-linans 
monteringsflöde är utformade. 

4.3 Processtider 
Nedan presenteras samtliga utförda tidsstudier. Tiderna kommer från stickprov som fokuserat 
på olika tidsprocesser. Tidsstudien har enbart inkluderat delprocessen för T&B och luckorna i 
förmonteringen. Pall/balkram, gavel samt sidopanel har valts att inte mätas i denna tidsstudie 
då de genom observation kunde konstateras alltid var klara i tid. Även station 0 på T&B är 
avgränsad då denna station alltid levererar ramprofil innan tillhörande bottenpanel anländer 
till station 1.  
 
Utförligare tidmätningar än vad som visas under rubrikerna gällande genomloppstid 
presenteras i bilaga 1. I bilaga 2 presenteras en sammanställning för blockens cykeltider och 
bilaga 3 presenterar transporttiderna. I bilaga 4 fås en sammanställande av väntan, transport- 
och cykeltiderna vilket senare kommer kopplas till värdeskapande och icke-värdeskapande 
tider. 

4.3.1 Genomloppstider 
Här presenteras de stickprov som togs för undersökning av elva blocks förädlingsprocess. 
Genomloppstiden börjar från att ett blocks första luckpanel transporterades ut från 
automatlagret. Detta på grund av att det är den första panelen som bearbetas på en av de 
delprocesser som levereras via transportvagnen till slutmonteringslinorna. Tiden avslutas då 
färdigställt block upphämtas av truck vid sista buffertplatsen på slutmonteringslinorna. I 
diagram 1 presenteras den totala genomloppstiden för samtliga stickprov förutom stickprov 2 
då dess process ej kunde fullföljas på grund av att arbetsdagen avslutades. Den totala 
genomloppstiderna varierade från 90 minuter (1,5 timmar) till 276 minuter (4,59 timmar) för 
de tio av elva block som undersöktes från utleverans till upphämtning. Mediantiden för dessa 
var 136 minuter (2,27 timmar) medan medeltiden var 146 minuter (2,44 timmar). Sammanställt 
från bilaga 1 presenteras nedan samtliga tio fullföljda blocks genomloppstider i ett diagram där 
y-axeln representerar tid i minuter och x-axeln företräder stickprov. Ovanför samtliga staplar 
nämns vilken slutmonteringslina respektive stickprov bearbetades på. 

 
Den totala genomloppstiden är slutmonteringens genomloppstid adderat med T&B:s samt den 
tid mellan att första luckpanelen levererades ut från panelbuffertlagret till att första 
bottenpanelen gjordes det. 
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Diagram 1 Ovan presenteras den totala genomloppstiden för de olika stickproven. 
 

4.3.1.1 Delprocessernas genomloppstid 

Genomloppstiderna för respektive delprocess för botten-, luck- samt slutmontering har 
sammanställts utifrån samma undersökning som ovan, se bilaga 1.  För mätningarna av botten- 
och luckpanelerna, påbörjades tidtagningen från att första panelen för respektive delprocess 
transporterades ut ur automatlagret tills att den anlänt på buffertband tillhörande 
slutmonteringslina. Har det varit flertal paneler för botten alternativt luckor tillhörande det 
undersökta blocket har enbart den första panelen för varje delprocess följts. Detta på grund av 
att panelerna bearbetas samtidigt vilket gör det svårt att mäta tiden för flertal paneler. 
Tidtagningen för slutmonteringen är mätt från att bottenpanelen anlänt på buffertbandet tills 
att blocket hämtas på sista buffertplatsen. Utifrån detta har genomloppstider för samtliga 
delprocesser sammanställts nedan. Diagram 2 visar genomloppstiderna för T&B där 
medeltiden för bottenpanelen är 32 minuter och medianen är 30 minuter. Skillnaden mellan 
längsta och kortaste genomloppstiden är 26 minuter. Diagram 3 visar genomloppstiderna för 
luckmonteringen där medeltiden är 50 minuter och medianen 49 minuter. Skillnaden mellan 
längsta och kortaste genomloppstid är 49 minuter.  Observera att stickprov 9 inte hade några 
luckor och därmed är dess genomloppstid uppmätt från dess tänkta lastbärare skickas från 
buffertband till att det når slutmonteringslinans buffertband. Diagram 4 visar 
slutmonteringens genomloppstider där medeltiden för processen är 113 minuter och medianen 
är 101 minuter. Skillnaden mellan längsta och kortaste genomloppstiden är 184 minuter. 
Stickprov 2 följdes till och med station 2 på slutmonteringen och vilket är anledningen till att 
dess genomloppstid enbart är metagit i diagrammen för T&B samt luckor men inte för 
slutmonteringen. Notera även att y-axlarna skiljer sig mellan de olika diagrammen eftersom 
tiden mellan delprocesserna skiljer sig. 
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Diagram 2 Ovan presenteras genomloppstiden för bottenpanelen.  

 

 

Diagram 3 Ovan presenteras genomloppstiden för första luckpanelen.  
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Diagram 4 Ovan presenteras genomloppstiden för slutmonteringen.  

 

Som kan utläsas av samtliga diagram ovan skiljer sig genomloppstiden för samtliga stickprov 
både gällande den totala genomloppstiden för hela monteringsprocessen samt 
genomloppstiden per delprocess. 

4.3.2 Cykeltider 
Cykeltiden har undersökts för varje delprocess och dess stationer. I cykeltiderna som 
presenterats nedan är tid som krävs för material- och verktygshämtning inräknat. Den tid det 
tar att hämta material alternativt verktyg är minimerad i största möjliga mån. Detta genom att 
Fläkt Woods använder lean-metoden 5S och därmed är alla verktyg belägna nära tillhands. 
Verktyg är tydligt placerade precis bredvid stationen och det tar uppskattningsvis 5-10 sekunder 
för en montör att vända sig om, ta ett verktyg och vara redo att arbeta. En montör byter inte 
heller verktyg tillräckligt många gånger för att det skulle ha en betydande påverkan på tiderna. 
Faktum att montörerna ibland förbereder vilket verktyg de skall använda redan innan blocket 
anlänt har även haft en inverkan på hur dessa tider behandlades. I de flesta fall fortsätter den 
ena montören att arbeta medan den andra hämtar material eller byter verktyg. Därför är 
upphämtning av verktyg samt material inräknat i cykeltiden. 
 
Uppgifterna är sammanställda i bilaga 2. Nedan presenteras diagram 5-13 som illustrerar 
respektive delprocess cykeltider. Observera att alla y-axlar är specifika för var diagram och 
därmed avviker från varandra. Y-axlarna presenterar tid i minuter och x-axlarna representerar 
vilket stickprov som framställs. 

4.3.2.1 Tak och botten 

Tidsstudien för T&B har, som nämnts tidigare, enbart inkluderat fyra arbetsstationer. De 
inkluderade stationerna är station 1-4 och station 0 med ramprofilmontering har exkluderats. 
Det förekommer en tydlig skillnad för station 3 mellan de olika stickproven. Detta beror på att 
de har olika många stationer på T&B beroende på hur dagens bemanning ser ut. Då station 3 
inte varit bemannad tar station 2 över dess arbete, som nämnts tidigare i processbeskrivningen. 
Som kan tydas ur diagrammet bearbetas inte alla block på station 4 eftersom det är enbart de 
block som inkluderar balkram som kräver bearbetning där. Diagram 6 visar den sammanlagda 
cykeltiden för samtliga stationer.  Det kan utläsas på både diagram 5 och 6 att det finns en tydlig 
tidsvariation för T&B där största spannet mellan den sammanlagda cykeltiden är 8,5 minuter.  
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4.3.2.2 Luckmontering 

Luckmonteringens tidsstudie påvisar tydligt att station 2 tar längre tid än station 1. Även här 
ses en variation i cykeltiden per stickprov för station 2. Som tidigare beskrivet har detta stor 
grund i hur många ingående komponenter som finns. Likt T&B presenteras cykeltiden per 
station till vänster i diagram 7 och den sammanlagda cykeltiden till höger i diagram 8. 
Observera att stickprov 9 ej hade några ingående luckor, därav cykeltid 0. Om stickprov 9 
exkluderas är tidsskillnaden mellan kortast och längsta tid för station 1 2,5 minuter och för 
station 2 uppgår största skillnaden till 8 minuter. Största tidsskillnaden för den sammanlagda 
cykeltiden för ett block på luckmonteringen, om stickprov 9 inkluderas, är 16 minuter. Jämförs 
dock enbart de block där luckor ingår, dvs. om stickprov 9 exkluderas, är skillnaden mellan 
kortast och längsta tid 9 minuter. 

Diagram 5 och 6 Ovan presenteras cykeltiden per station för respektive stickprov på T&B. 
Diagrammet till höger illustrerar den totala cykeltiden för respektive stickprov för denna 

delprocess. 

Diagram 7 och 8 Ovan presenteras cykeltiden per station för respektive stickprov på 
luckmonteringen. Diagrammet till höger illustrerar den totala cykeltiden för respektive 

stickprov för denna delprocess. 
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4.3.2.3 Slutmontering 

Det framgår tydligt att stationstiderna mellan block skiljer sig vilket kan ses i diagram 9, likväl 
gör de sammanlagda cykeltiderna detta vilket kan ses i diagram 10. Notera att stickprov 3 och 
5 är kompaktaggregat och har därmed förädlas på 661-linan, vilket medför att dess sista station 
är station 3. Observera även att stickprov 2 ej fullföljdes. Blockets slutpunkt för dess tidmätning 
är då blocket anlände till buffertplatsen mellan station 2 och 3. Därmed representerar dess 
sammanlagda cykeltid i diagrammet enbart station 1 och 2. Den maximala skillnaden för två 
stickprovs sammanlagda cykeltid är 67 minuter.  

 

4.3.2.3.1 661-linan 

På 661-linan förädlades stickprov 3 samt 5. Den maximala skillnaden för dessa stickprovs totala 
cykeltid är 37 minuter. Som kan ses i diagram 11 har stickprov 3 högre cykeltid än stickprov 5 
på samtliga stationer. På station 1 skiljde sig cykeltiden med 17 minuter, på station 2 var 
skillnaden 10 minuter och på station 3 var cykeltidernas skillnad 10 minuter. 

 

Diagram 11 Ovan illustreras stickprovens cykeltid per station för 661-linan. 
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4.3.2.3.2 662-linan 

I diagram 12 illustreras stickprovens cykeltid för slutmonteringslinan 662. Det största spannet 
mellan två stickprovs totala cykeltid var 47 minuter. På station 1 var största variationen i 
cykeltid mellan två stickprov 7 minuter. För stationen 2 var största spannet 17 minuter och för 
station 3 var den maximala skillnaden i cykeltiden 5 minuter. Station 4 hade 662-linans minsta 
variation på cykeltiderna då maximala skillnaden enbart uppgick till 1 minut. 

 

Diagram 12 Ovan illustreras stickprovens cykeltid per station för 662-linan. 

4.3.2.3.3 663-linan 

På 663-linan förädlades fem av de elva stickprov som undersöktes. Som kan avläsas i diagram 
13 hade stickprov 6 den längsta cykeltiden på tre av de fyra stationerna. Stickprov 7 utmärkte 
sig också då dess cykeltid var bland den längre på tre stationer.  
 
Den maximala skillnaden för två stickprovs totala cykeltid som slutmonterades på 663-linan är 
35 minuter. Den största skillnaden mellan två stickprov på station 1 var 15 minuter. Station 2 
hade en maximal skillnad på 21 minuter för de tre stickprov som bearbetades där. På station 3 
förädlades fyra av de undersökta blocken. Tre av dem hade cykeltider inom ett intervall på 4 
minuter medan ett av proverna hade nästan 25 minuter i cykeltid. Detta medför ett största 
spann på 20 minuter. På station 4 förädlades samtliga block varav ett prov utmärker sig mer än 
de andra. Därmed blev den maximala skillnaden mellan två stickprovs cykeltider 20 minuter. 

 
Diagram 13 Ovan illustreras stickprovens cykeltid per station för 663-linan. 
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4.3.3 Transporttider 

Transporttiden som uppstår för de delprocesser som undersökts ovan framtogs genom 
tidtagning av uppdelade transportsträckor. För varje sträcka gjordes 3-5 stickprov. 
Framtagandet av tider gjorde på olika sätt för för- och slutmontering. Vid tidmätning på 
förmonteringen togs stickprov för varje transportsträcka separat. Exempelvis för T&B-sträckan 
mellan station 2 och 3 påbörjades tidmätningen precis då blocket började färdas från station 2 
tills att det stod helt still på station 3. Totalt transportsträckan för T&B uppmättes från att 
bottenpanelen levererats ut från automatlagret tills att den anlände på buffertband tillhörande 
slutmonteringslina. Notera att samtliga transporttider uppmättes för bottenpanel på T&B. 
Detta eftersom det är bottenpanelen som studerats vid tidtagning av cykel- och genomloppstid. 
För luckor har samma tidsintervall uppmätts som för bottenpanelen dvs. från utleverans från 
lager till buffertband på slutmonteringslina. Tiden det tog för transportvagn till buffertband 
undersöktes separat för varje slutmonteringslina då de är placerade på olika avstånd från 
förmonteringen. För 662- och 663-linan uppmättes alltid sträckan till buffertband 1 då det är 
dit både botten samt luckor levereras. Se diagram 14 nedan för totala transporttider för 
delprocesserna i förmonteringen. 

 

Diagram 14 Ovan presenteras transporttiderna för luckmonteringen samt T&B till 
respektive slutmonteringslina. 

 

Tidmätning för slutmonteringen utfördes till skillnad från förmonteringen istället genom att 
uppmäta längden från början av buffertband till slutet av slutmonteringslinan. Denna sträcka 
ställdes mot linans hastighet för att få den totala transporttiden. Samtliga buffertband och 
slutmonteringslinor är av samma leverantör och har samma maximala hastighet på 10 m/min. 
För att säkerställa att denna hastighet uppnåddes och att start och stopp inte skulle påverka 
gjordes en manuell mätning. Undersökningen gjordes genom att mäta tre olika sträckor på 
slumpvist utvalda platser vid slumpvist utvalda tider. Hastigheterna blev lägre än den maximala 
och dess genomsnittstid för den totala sträckan från början av buffertband till slutet av 
monteringslina blev 7 m/min. Buffertbanden uppmättes till 13,40 meter och monteringslinorna 
till 36,80 meter vilket utgör 50,20 meter. Detta betyder att det tar 7 minuter att färdas hela 
sträckan.  
 
Utöver transporttiden horisontellt med linan sker även vertikala transporter. Detta är vid 
monteringssektionerna där transportbandet kan höjas och sänkas för att förenkla 
arbetsmomenten. Genomsnittstiderna uppmättes till 17 sekunder för höjning samt 16 sekunder 
för sänkning från markläge till högsta läge. 

 
Sammanlagt för slutmonteringen tar det 9,5 minuter för transportering på 662- och 663-linan 
medan det tar 9 minuter på 661. Se bilaga 3 för samtlig information angående transporttider. 
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4.4 Temporära stopp i försörjning mellan för- och slutmontering 
Observationen gjordes under sju dagar och skedde under antingen förmiddag eller eftermiddag, 
dvs. halvdagar. Totalt noterades åtta stopptillfällen vilket kan avläsas i diagram 15. Ett stopp i 
denna studie definieras enligt då försörjningen mellan för- och slutmontering stannar upp 
vilket resulterar i att transportvagnen blir stillastående. Tidmätningen påbörjades då 
transportvagnen blev stillastående eftersom detta är den resurs som driver försörjningen.  
 
Under stopptillfälle 1,2 och 8 varade stoppen i 10 minuter innan försörjningen kunde påbörjas 
igen.  Stopptillfället 3 hade en stopptid på 11 minuter, stopptillfället 4 omfattade ett 16 minuters 
stopp och stopptillfället 5 bidrog till en stopptid på 15 minuters. Under stopptillfälle 6 och 7 
uppgick stopptiden till 20 minuter vilket var undersökningens längsta försörjningsuppehåll. 

 

Diagram 15 Ovan presenteras stopptiden för respektive 8 stopptillfällen. 

 

Det noterades även 14 ytterligare störningar som påverkade produktionens flöde men som inte 
resulterade i att försörjningen mellan för- och slutmonteringen stannade upp. Dessa störningar 
uppstod på varierande platser i monteringsprocessen. De ytterligare störningarna presenteras 
och diskuteras i analysen. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Frågeställning 1 

Hur ser den fysiska produktionslayouten ut hos Fläkt Woods och hur fungerar 
monteringsprocessen och samspelet mellan dess delprocesser och arbetsstationer? 

5.1.1 Den fysiska produktionslayouten, monteringsprocessen och dess 
samspel 
Efter att steg 1 och 2 från teorin “Nulägesbeskrivningen i form av processkartläggning” hade 
genomförts kunde steg 3 utföras. Detta gjorde i form av att skapa en processkartläggning som 
presenterades i kapitel 4. I detta kapitel fortsätter steg 3 i syfte att identifieras flaskhalsar och 
onödigt arbete. 

 
Observation och analys av processkartläggning och monteringsprocessen visade att 
tillverkningen byggde på ett komplext samspel mellan flera delprocesser. För att en slutprodukt 
skall kunna färdigställas på ett effektivt sätt krävs det att sex delprocesser samspelar. Fyra av 
dessa delprocesser, T&B, luckor, sidopaneler, pall/balkram delar på en kritisk resurs, dvs. 
transportvagnen, för transport ut till slutmonteringslinorna. Denna resurs är kritisk utifrån ett 
försörjningsperspektiv då det är denna transportvagn som upprätthåller försörjningen mellan 
för- och slutmonteringen. Om inte denna försörjning sker kan inte resurserna på 
slutmonteringen nyttjas. Detta bevisar att slutmonteringen är beroende av delprocesserna i 
förmonteringen. På samma sätt är samtliga delprocesser beroende av varandra i 
förmonteringen. Detta på grund av att samtliga delprocesser måste synkronisera för att kunna 
skickas ut till slutmonteringen i rätt ordning så att montörerna på slutmonteringen skall kunna 
utföra de arbetsmoment som krävs på samtliga stationer. Likaså är varje arbetsstation i 
respektive delprocess beroende av varandra och det är kritiskt att de har ett välfungerande 
samspel. Detta på grund av att om monteringen på en arbetsstation stannar upp innebär detta 
att hela delprocessen kommer påverkas och därmed den totala processen.  

 
För att samspelet inom en delprocess skall fungera och inte stanna upp måste varje 
arbetsstation ha möjlighet att påbörja samt fullfölja sina arbetsuppgifter. Varje arbetsstation är 
i behov av att externt material finns på plats för att påbörja sina arbetsuppgifter. Ytterligare 
krav för att påbörja sina arbetsuppgifter på ett nytt block är att det måste finnas utrymme för 
att ta emot ett block. Detta betyder att det färdigställda blocken måste kunna skickas vidare i 
förädlingskedjan, antingen till en buffertplats eller direkt till nästkommande station. I denna 
situation kan ett problem uppstå på grund av den stora produktfloran. Detta eftersom ett block 
kan ha varierande utseende och skillnad i antal ingående komponenter. Beroende på hur 
blocket ser ut i form av storlek, antal paneler och material samt de olika komponenterna krävs 
det olika lång bearbetningstid. Detta ger en effekt på den cykeltid ett block kräver per station 
samt för den totala processen. Detta parallellt med att monteringsprocessen är utformat som 
ett push-system, där block trycks ut så fort ledig plats finns, leder till att väntan uppstår. 
Exempelvis om två block efter varandra kräver olika lång tid för respektive arbetsstation 
resulterar detta i att antingen får stationen innan vänta eller den efter. Dock hjälper 
buffertplatserna vid dessa situationer då de kan fånga upp variationen i cykeltiderna. På så sätt, 
trots varierande cykeltider, kan linorna balanseras till en viss grad. 
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5.1.2 Värdeskapande och icke-värdeskapande tid 
Observationer gjorda under processkartläggningen uppmärksammade att samspelen mellan 
samtliga arbetsstationer upphörde trots buffertplats vilket resulterade i att onödigt slöseri i 
form av väntan uppkom för frisläppta block. Tidsstudierna som presenterades under kapitel 4.3 
”Processtider” visade på att cykeltider och genomloppstider varierade för samtliga block vid 
samtliga stationer. 

 
Genomloppstiden utgör tiden från start till slut, dvs. en summering av ett blocks cykeltid, 
transporttid samt väntan. Cykeltiden i denna studie innefattar den tid då blocket bearbetas 
samt då montör hämtar verktyg och material. Transporttiden är den tid då blocket förflyttas på 
monteringsbandet samt transportbandet placerat mellan för- och slutmontering. Väntan 
innebär den tid då block varken transporteras eller förädlas. Samtliga genomloppstider har 
analyserats utifrån dessa tre tider i monteringsprocessen. Dessa tider har delats upp i 
värdeskapande tid, icke-värdeskapande tid men nödvändig samt icke-värdeskapande tid. Enligt 
teorin anses hämtning av material samt verktyg som en icke-värdeskapande aktivitet men då 
Fläkt Woods har applicerat 5S i sin produktion och därmed optimerat denna aktivitet så 
betraktas alla moment i cykeltiden som värdeskapande i denna analys. Enligt samma teori 
anses transporttid vara en icke-värdeskapande men nödvändig aktivitet.  Till skillnad från 
hämtning av material och verktyg kan inte transporttiden förbises i vår analys. Detta för att den 
totala transporttiden utgör en betydande del av genomloppstiden. Transporttiderna i denna 
analys är en del av det nödvändiga produktionsflödet och räknas därmed inte in som en onödig 
transport som nämns i de sju slöserierna. Dessa transporttider kan enbart förbättras väsentligt 
genom en layoutförändring eller genom att öka hastigheterna på transportbandet. Dock är en 
ökad hastighet inte optimal i Fläkt Woods montering då samtliga monteringslinor innehåller 
många arbetsstationer vilket genererar många start- och stopptillfällen. Detta innebär att en 
ökad hastighet ändå inte skulle hinna nås på grund av de korta sträckorna om denna möjlighet 
skulle finnas.  
 

Den icke-värdeskapande aktiviteten som förekommer i processen är väntan. Detta är samtlig 
stillastående tid för ett block utan att någon förädling eller transport sker. Den har framställts 
genom att exkludera cykeltiden samt transporttiden från genomloppstiden. Detta gjordes per 
delprocess vilket presenteras i diagramform under nedanstående underrubriker. X-axeln 
representerar stickproven som undersökts och y-axeln andelen av genomloppstiden som är 
värdeskapande, icke-värdeskapande men nödvändig samt icke-värdeskapande. Anledningen 
till att detta presenteras procentuellt är för att underlätta jämförelse av stickproven. I ytterligare 
diagram visar istället y-axeln tiderna i minuter för att skapa en bättre helhetsbild av 
stickprovernas värdeskapande och icke-värdeskapande tider. Dessa diagram presenteras under 
samtliga underrubriker.  
 
Då transporttiden är relativt jämn, med undantag beroende på vilken slutmonteringslina 
transporten skedde till, så kommer analysens fokus inrikta sig på den värdeskapande tiden 
samt tiden för slöseri. 

 
Data i analysen nedan är sammanställd i bilaga 4 där samtliga tider för väntan, transport samt 
cykeltid framställts. Dessa är presenterade i två olika tabeller där ena visar förhållandet mellan 
de tre tiderna och den andra framställer dem i minuter. 

5.1.2.1 T&B 

Nedan ses diagram som presenterar förhållandet mellan de värdeskapande och icke-
värdeskapande tiderna för T&B, dvs. blockens cykeltid jämfört med dess transport- och 
väntetid.  
 
Från diagram 16 och 17 noteras att det enbart är stickprov 7 som har en högre värdeskapande 
tid än slöseri, dvs. delprocessens cykeltid är längre jämfört med dess väntetid för detta block. 
Genom observation av stickprov 7 noterades det att det var få block som bearbetades på andra 
stationer samtidigt. Därför kunde nästa station påbörja förädlingen direkt då blocket anlände 
vid nästan alla tillfällen. Eftersom det inte fanns många produkter framför kunde även blocket 
skickas till slutmonteringen omedelbart.  
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För stickprov 2 var skillnaden på värdeskapande tid jämfört med slöseri liten. Noterbart är att 
dess cykeltid är studiens längsta cykeltid för denna delprocess. Det skiljer enbart 7 
procentenheter på blockets väntan jämfört med dess värdeskapande cykeltid. För resterande 
stickprov är skillnaden mer omfattande.  
 
Bortsett från stickprov 2 och 7 var resterande blocks väntetid minst 20 procentenheter längre 
än dess cykeltid. För stickprov 1, 4 och 6 får blocket vänta i mer än 80 % av dess genomloppstid 
för denna delprocess. Stickprov 1 och 4 innefattar delprocessens lägsta cykeltid på ca 3 minuter, 
vilket betyder att blocken fick vänta i 24 respektive 20 minuter under denna delprocess. 
 

 
 

Diagram 16 Ovan presenteras cykeltid, transporttid och väntan för specifika block vilket 
representerar tiden för värdeskapande aktiviteter, icke-värdeskapande moment samt 

slöserier procentuellt för stickprov 1 till 11 

 

 

Diagram 17 Ovan presenteras cykeltid, transporttid och väntan för specifika block vilket 
representerar tiden för värdeskapande aktiviteter, icke-värdeskapande moment samt 

slöserier i minuter för stickprov 1 till 11. 
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5.1.2.2 Luckmontering 

Nedan ses diagram 18 och 19 som representerar förhållandet mellan de värdeskapande och 
icke-värdeskapande tiderna för luckprocessen, dvs. blockens cykeltid jämfört med dess 
transport- och väntetid. Notera att stickprov 9 inte har någon värdeskapande tid för denna 
delprocess då den inte hade några tillhörande luckor. Däremot uppstod ändå en transporttid 
samt en väntetid för den tänkta lastbäraren på buffertbandet som luckorna skulle ha placerats 
på om det hade funnits några. Denna tid är noterad och medtagen då denna tid skulle ha 
uppstått även om det funnits luckor tillhörande blocket. I detta fall innehöll lastbäraren enbart 
sidopaneler.  
 
Även i luckprocessen är det enbart stickprov 7 som har en högre värdeskapande tid jämförande 
tiden för slöseri. På delprocessens buffertband fanns inga lastbärare på tur vilket resulterade i 
att när dessa luckor var bearbetade och placerade på lastbärare, tillsammans med sidopanel, 
skedde transporten direkt fram till vridbord för att direkt levereras ut till slutmonteringslina 
via transportband. Därav uppgick den totala väntetiden till enbart 2,6 minuter medan 
cykeltiden uppgick till 15,7 minuter vilket är studiens längsta cykeltid för denna delprocess. Det 
uppmärksammades att det skedde aktiviteter icke relaterade till förädling av produkten under 
tidtagning på stickprovets cykeltid. Vilket påverkar cykeltidens egentliga värdeskapande arbete. 
Likaså uppmärksammades samma scenario under stickprov 5, vilket har studiens näst längsta 
cykeltid för denna delprocess. Vilket likt stickprov 7 påverkar den värdeskapande tiden.   
 
Resterande stickprov har en väntetid på mer än 60 % av dess genomloppstid för 
luckmonteringen. För stickprov 3 och 8 var väntetiden över 80 % varav cykeltiden, den 
värdeskapande tiden, enbart uppgick till ca 12 % av delprocessens genomloppstid. Dock 
påverkades båda blockens tider av stopp som uppstod i försörjningen mellan för- och 
slutmonteringen. Stickprov 3 hade en total väntetid på 57 minuter. 16 av dessa minuter berodde 
enbart på stoppet som uppstod och under denna tid stod lastbäraren med luckorna still på 
vridbordet. Stoppet som uppstod är beskrivet som stopptillfälle 4 och presenteras i 
nulägesbeskrivningen, bilaga 5 och under rubrik 5.2 “frågeställning 2”.  Stickprov 8:s extra 
väntetid på grund av stopp uppkommer också stående på vridbordet i väntan på att bli levererad 
till slutmonteringslina vilket berodde på att stopptillfälle 7 uppstod. Detta finns också beskrivet 
i nulägesbeskrivningen, bilaga 5 och under rubrik 5.2 “frågeställning 2”. Detta stopp uppstod i 
20 minuter vilket leder till att 20 minuter av den totala väntetiden på 58,6 minuter för detta 
stickprov grundar sig i det uppkomna stoppet. Resterande tid, ca 39 minuter, var väntan som 
uppstod på luckmonteringens buffertband. 
 
Utifrån analys av respektive blocks väntetider på luckmonteringen uppmärksammades att 
tiden mellan luckorna var klara och placerade på lastbärare tills att de levererades till 
slutmonteringslina var mellan 18-59 minuter, varav ca 3 minuter var transporttid. Detta 
innebär att block stod och väntade på luckmonteringens buffertband mellan 15-56 minuter 
innan de nådde slutmonteringslinan. Detta noterades för samtliga stickprov på 
luckmonteringen, exkluderat stickprov 7 och 9. 
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Diagram 18 Ovan presenteras cykeltid, transporttid och väntan för specifika block vilket 
representerar tiden för värdeskapande aktiviteter, icke-värdeskapande moment samt 

slöserier procentuellt för stickprov 1 till 11.  
 

 

Diagram 19 Ovan presenteras cykeltid, transporttid och väntan för specifika block vilket 
representerar tiden för värdeskapande aktiviteter, icke-värdeskapande moment samt 

slöserier i minuter för stickprov 1 till 11.  
 

5.1.2.3 Slutmontering 

Diagram 20 och 21 representerar förhållandet mellan de värdeskapande och icke-
värdeskapande tiderna för slutmonteringsprocessen, dvs. blockens cykeltid jämfört med dess 
transport- och väntetid. Observera att även här, likt vid processtiderna i nulägesbeskrivningen, 
är stickprov 2 borttaget från sammanställningen av slutmonteringen eftersom kompletta tider 
inte fanns. 
 
I denna process är det fyra stickprov vars värdeskapande tid är högre än tiderna för slöserierna. 
Detta gäller för stickprov 6, 7, 8 samt 11. Stickprov 8:s tider skiljer sig enbart med 1 
procentenhet medan den värdeskapande tiden är ca 30 procentenheter högre för stickprov 7 
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och 11. För stickprov 6 är den värdeskapande tiden 54 procentenheter högre än slöserierna. 
Stickprov 6 hade även studiens längsta cykeltid för slutmonteringsprocessen, vilket är 77 
minuter av den totala genomloppstiden på 106 minuter. Av dess genomloppstid bestod 9,5 
minuter av transport och därmed uppgick väntan till 19,5 minuter under hela 
slutmonteringsprocessen. Denna väntetid är den lägsta som uppstod under studiens 
tidmätning på slutmonteringen. Anledningen till den procentuellt korta väntetiden berodde på 
att blocket aldrig behövde stå i kö förutom på slutmonteringens buffertband. En kort väntan 
uppstod även vid upphämtningsplatsen. Detta medförde att då blocket var färdigställt på en 
station kunde det skickas direkt till nästa utan att behöva vänta på mellanliggande buffertplats. 
Detta var det enda stickprov som inte behöva utnyttja buffertplatserna mellan 
arbetsstationerna. Stickprov 7 utnyttjade inte alla buffertplatser. Blocket behövde aldrig vänta 
på buffertbandet och transporterades direkt till station 1 efter transportering via 
transportbandet. Blocket behövde aldrig heller utnyttja buffertplatsen innan station 4. 
Stickprov 11 behövde inte utnyttja buffertplatserna mellan arbetsstation 2 och 3 samt den 
mellan station 3 och 4. Varför inte buffertplatser behövdes utnyttjas för ovannämnda stickprov 
berodde på att ingen kö fanns framför och blocket kunde därmed levereras direkt till 
framförvarande station. 
 
Stickprov 1, 3, 4, 5 och 10 har alla en väntetid på över 60 % av dess respektive genomloppstid 
på slutmonteringen. Nummer 3 och 5 bearbetades på 661-linan vilket betyder att dessa 
kompaktaggregat enligt uppgifter är generellt mer tidskrävande än resterande stickprov. Dock 
motsäger sig studien dessa uppgifter då stickprov 3 och 5 inte representerar de längsta 
cykeltiderna. Stickprov 5 hade enbart en cykeltid på 32 minuter och stickprov 3:s cykeltid var 
69 minuter. Stickprov 3 representerar dock slutmonteringen näst längsta cykeltid. Detta 
stickprov erhåller även studiens längsta genomloppstid på 244 minuter, dvs. 4 timmar för 
enbart slutmonteringen. Detta tyder på att dess slöseri i form av väntan uppgick till 165 
minuter, dvs. 2,75 timmar.  
 
Stickprov 1 och 10 hade procentuellt lika mycket slöserier i form av väntan som stickprov 3. 
Däremot uppgick deras genomloppstid enbart till 60 minuter för stickprov 1, vilket är studiens 
lägsta genomloppstid för slutmonteringen, samt 95 minuter för stickprov 10. Deras cykeltid 
uppgick till 10 minuter respektive 20 minuter. Detta resulterar i en väntan på 40,5 minuter för 
stickprov 1 samt 65,5 minuter för stickprov 10, vilket är en ansenlig skillnad i väntetid mot 
stickprov 3. Dock på grund av dess förhållande till genomloppstiderna blir den procentuella 
väntetiden liknande hos de tre stickproven. 
 
Stickprov 4 hade slöseri i form av väntan som uppmätte till 64 % trots att den hade den näst 
kortaste genomloppstiden på slutmonteringen. Detta på grund av att blocket enbart var en 
tomdel med två luckor. Därmed krävde inte blocket bearbetning på alla stationer vilket 
medförde att den hade den näst kortaste cykeltiden. Därmed resulterade det i att blockets 
genomloppstid främst bestod av väntan på grund av blocket framför som var ett mer 
tidskrävande block.  Trots detta uppgick genomloppstiden enbart till 67 minuter. 
 
Analysen av blockens tider på slutmonteringen påvisar hur de varierande cykeltiderna kan 
påverka blockens flöde genom processen. Om ett block med låg cykeltid hade ett komplext block 
framför sig genererade detta en kortare väntan och därmed högre slöserier vilket ledde till en 
högre genomloppstid än nödvändigt, som beskrevs för stickprov 4. Om däremot inga block 
fanns framför uppkom ingen väntan vilket höll ned genomloppstiden och fick den 
värdeskapande tiden, dvs. cykeltiden, att överstiga slöserierna, vilket uppstod för stickprov 6. 
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Diagram 20 Ovan presenteras cykeltid, transporttid och väntan för specifika block vilket 
representerar tiden för värdeskapande aktiviteter, icke-värdeskapande moment samt 

slöserier procentuellt. 
 

 
 

Diagram 21 Ovan presenteras cykeltid, transporttid och väntan för specifika block vilket 
representerar tiden för värdeskapande aktiviteter, icke-värdeskapande moment samt 

slöserier i minuter. 

 

5.1.2.4 Processtidernas samband 

Gemensamt för samtliga stickprov och tidsstudier är att alla processtider varierar, både inom 
delprocessen mellan samtliga arbetsstationer samt mellan de olika delprocesserna. 
Anmärkningsvärt är att cykeltiderna skiljer sig på en och samma station mellan olika block 
vilket i Fläkt Woods fall påverkar processflödets kontinuitet och skapar risk för obalans mellan 
arbetsstationerna, dvs. att stationerna får vänta på varandra. Utifrån analys framgick att 
cykeltidernas variation ledde till att en fast flaskhals inte kunde identifieras. Detta innebar att 
det inte var en specifik station som alltid genererade längst cykeltid vilket därmed saktar ned 
flödet och skapar en köbildning. Detta resulterade i att flaskhalsen var rundgående i processen 
och kunde lokaliseras vid olika processer och stationer beroende på vilket slags block som 
bearbetades.  
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Identifiering av ytterligare samband av processtiderna försöktes få fram utifrån en 
sammanställning av samtliga stickprovs processtider. Sammanställningen illustrerades i figur 
22-24 där stickprov, från samtliga delprocesser, som har lägsta respektive högsta 
genomloppstid, cykeltid samt värdeskapande och icke-värdeskapande tid belystes. Den icke-
värdeskapande tiden tar enbart hänsyn till väntan och exkluderar därmed transporttiden. Då 
processtiderna analyserades togs även hänsyn till vilken slutmonteringslina respektive block 
bearbetades på. Stickprov 3 och 5 bearbetades på 661-linan och stickprov 2, 8, 9 och 11 
förädlades på 662-linan. Resterande stickprov, dvs. stickprov 1, 4, 6, 7 och 10 bearbetades på 
663-linan.  Ytterligare förklaring av figurerna följer efter figurerna. 

 

 

 

Figur 22 Sammanställning av enskilda stickprovs processtider som identifierats som 
extremfall för T&B. 
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Figur 23 Sammanställning av enskilda stickprovs processtider som identifierats som 
extremfall för luckmonteringen. 

 

 

 

 

Figur 24 Sammanställning av enskilda stickprovs processtider som identifierats som 
extremfall för slutmonteringen. 
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De högsta och lägsta proven som markerats ovan har valts utifrån bestämt intervall. Intervallet 
är mätt från det mest extrema stickprovet från den delprocess som undersöktes. Från det 
stickprovet som valts har ett tidsintervall bestämts på ett antal minuter eller procentenheter. 
De stickprov som faller inom intervallet kategoriseras också som extremprover, dvs. de 
klassificeras ha bland de högsta eller lägsta värdena. Exempelvis för figur 24, GLT, där stickprov 
1 hade den kortaste genomloppstiden på 59,98 minuter. Eftersom intervallet sattes till 10 
minuter inkluderas alla stickprov som har en genomloppstid mellan 59,98 minuter till 69,98 
minuter som extremvärden. I detta fall låg stickprov 4 inom detta intervall. De som inte 
klassificeras som extremvärden har inte noterats i figurerna. Då genomloppstiden undersöktes 
bestämdes intervallet till fem minuter för T&B och luckmonteringen samt tio minuter för 
slutmonteringen. För cykeltiden sattes intervallet till två minuter för T&B samt 
luckmonteringen och till tio minuter för slutmonteringen. Skillnad har gjorts för 
delprocesserna eftersom att dess genomloppstider och cykeltider har olika stora spridningar 
från högsta till lägsta värde. Därför har tidsintervallen valts i syfte att kunna urskilja ett fåtal 
stickprov och på så sätt belysa samtliga utmärkande fall och kunna ta med dessa i analysen. Ur 
figuren kan även det lägsta extremfallets värde samt de högsta extremfallets värde avläsas.  

 
Från sammanställningen kan det tydas att de stickprov som befinner sig inom de lägsta fallen 
för väntan i regel även befinner sig i de högsta fallen för värdeskapande tid och vice versa. Detta 
på grund av att genomloppstiden är 100% vilket generar i att värdeskapande tiderna och icke-
värdeskapande tid, dvs. väntan i detta fall, logiskt sett bör vara varandras motsatser om 
transporttiden försummas. Vid vidare jämförelse av de olika processtiderna kunde inte några 
ytterligare samband mellan samtliga faktorer urskiljas. 

5.1.3 Svar på frågeställning 1 

Utifrån observation och analys av företagets processer är det många delprocesser samt stationer 
som behöver samspela för att kunna färdigställa ett block. MO1 har ett stort ansvar för att detta 
samspel skall upprätthållas då MO1 trycker ut block genom sina två styrbeslut till samtliga 
delprocesser. Produktionslayouten gör det möjligt för många mellanlagringar av de frisläppta 
produkterna med hjälp av buffertplatser vilket ökar antalet produkter i arbete. Detta medför 
stora slöserier i form av väntan för blocken vilket även påverkar produktionens flöde och 
försvårar dess möjlighet till bättre kontinuitet. Tidsstudierna påvisar att det finns en variation 
i processtiderna för samtliga delprocesser, arbetsstationer och monteringsmoment. Utifrån 
detta kunde det konstateras att det inte finns en fast flaskhals utan att den var ständigt 
rungående. Detta försvårar samspelet mellan stationer och delprocesserna. 

5.2 Frågeställning 2 
Vad orsakar de temporära stopp som uppstår i försörjningen mellan förmonteringen och 
slutmonteringen? 

För att besvara studiens andra frågeställning varför stopp uppstår i försörjningen mellan 
förmonteringen och slutmonteringen har en rotorsaksanalys gjorts vid samtliga noterande 
stopptillfällen. Rotorsaksanalysen har gjorts mha. metoden 5 varför. Sedan presenteras 
ytterligare störningar som potentiellt kan ligga till grund för stopp och dess koppling till de sju 
slöserierna. Därefter sammanställs analysen för att besvara frågeställning 2. 

5.2.1 Rotorsaksanalys 
Nedan presenteras de åtta rotorsaker som framtagits utifrån analys som gjorts vid samtliga 
stopptillfälle samt en härledning till hur rotorsaken förorsakade stopp. För fullständig 
rotorsaksanalyser med metoden “5 varför” se bilaga 5. 

 
1. Emballering full (avgränsning) 

 
Rotorsaken till detta stopp var att emballeringen var full, vilket hamnar utanför 
studiens ram. Att emballeringen var full ledde till att truckpersonal ej kunde förflytta 
färdigställt block som stod placerat på sista buffertplatsen. Detta resulterade i att 
block ej kunde skickas fram på slutmonteringslinan och till slut blev varje station samt 
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buffertplats fulla. Hela linan stod därmed still. Buffertbandet mellan transportbandet 
och slutmonteringen blev sedan fullt då linan ej var i rörelse och orsakade att 
luckorna som var på tur inte kunde levereras. Detta bidrog till att transportvagnen 
blev stillastående vilket skapade ett temporärt stopp i försörjningen mellan för- och 
slutmontering.  
 
Stopptid: 10 minuter 
 
 

2. Dåligt underhåll 
 
Detta ledde till att spikmaskinen var sönder och inga pallar kunde levereras till 
vridbordet vid T&B. Enligt personal har Fläkt Woods gått från att underhålla 
maskinen 1-2 gånger per år till att anta att maskinen skall fungera, dvs. inget 
underhåll sker. Att spikmaskinen gick sönder resulterade i att inga botten- eller 
takpaneler kunde transporteras ut till slutmonteringen vilket även stannar upp 
förädlingen på T&B. Transportvagnen blev därmed stillastående vilket skapade ett 
temporärt stopp i försörjningen mellan för- och slutmontering. 
 
Stopptid: 10 minuter 

 
 

3. Materialbrist på förmontering (avgränsning) 
 
Rotorsaken presenteras ej då orsaken uppstod utanför studiens avgränsningar, dvs. 
orsaken till varför material till förmonteringen ej var på plats. Dock resulterade 
bristen på tillgängligt material till förmonteringen för en 661-order i att MO1 inte 
kunde frisläppa någon order från det automatiska panelbuffertlagret till 661-linan. 
Detta ledde till att MO1 enbart frisläppte modulblock tillhörande 662- samt 663-linan 
och därmed avvek från planerad sekvens. Detta ledde till överbelastning och fulla 
slutmonteringslinor vilket resulterade i att T&B stannade upp och kö uppstod och 
transportvagnen blev stillastående vilket skapade ett temporärt stopp i försörjningen 
mellan för- och slutmontering. 
 
Stopptid: 11 minuter 
 
 

4. Obalans mellan station 1 och station 2 på 662-linan 
 
Detta ledde till att station 1 blev klara med deras block långt före station 2 blev klara 
med sitt. Blocket på station 1 fick stå och vänta på att kunna skickas vidare då station 
2 arbetar på ett block som var väldigt tidskrävande. Detta resulterade i att 662-linan 
och dess buffertband blev fulla. Detta orsakade att luckorna som var på tur, som 
skulle till 662-linan, inte kunde levereras och transportvagnen blev stillastående 
vilket skapade ett temporärt stopp i försörjningen mellan för- och slutmontering.  
 
Stopptid: 16 minuter 
 
 

5. Obalans mellan station 1 och resterande stationer på 663-linan  
 
Detta ledde till att station 1 på 663 blev en flaskhals, dvs. station 1 på 663-linan 
arbetade med ett tidskrävande block men stationerna efter var tomma och 
montörerna på respektive station var utan arbete och höll på med aktiviteter icke 
relaterade till bearbetning av produkter. Detta orsakade kö på buffertbandet mellan 
transportband och 663-linan och lastbäraren med luck- och sidopanel kunde ej 
levereras. Transportvagnen blev stillastående vilket skapade ett temporärt stopp i 
försörjningen mellan för- och slutmontering.  
 
Stopptid: 15 minuter 
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6. Planeringsbeslut 
 
Ett planeringsbeslut togs att montera ett kompaktaggregat vilket är ett mer komplext 
och tidskrävande block på 662-linan. Detta ledde till lång cykeltid för respektive 
station som bearbetade blocket samt lång väntan för stationerna som sen inte 
bearbetade blocket, dvs. en obalans uppstod mellan monteringsstationerna på grund 
av detta block. Detta ledde till att buffertbandet till 662 blev fullt då 
slutmonteringslinan inte rullade i sitt vanliga tempo. Dock fortsatte MO1 att frisläppa 
order utifrån den vanliga sekvensen vilket till slut orsakade överbelastning och 
därmed stopp. Transportvagnen blev stillastående vilket skapade ett temporärt stopp 
i försörjningen mellan för- och slutmontering. 
 
Stopptid: 20 minuter 

 
 

7. Hög belastning med tidskrävande block på station 1 på slutmonteringslinan 663 
 
Detta ledde till att 663:s buffertband blev fullt och MO1 valde att avvika från den lina 
som blocket planerats att bli bearbetat på och därmed skicka ett 663-block till 662-
linan då dess buffertband hade utrymme för ytterligare en lastbärare. Detta 
resulterade i att buffertbandet till 662 blev fullt. Nästkommande order som skulle 
transporteras ut är en order som är planerad att bearbetas på 662-linan. Detta ledde 
till att blocket inte kunde levereras ut då linan fyllts med ett 663-block. Istället för att 
avvika från planerad lina återigen lät MO1 ordern stå kvar och vänta tills det fanns 
ledigt utrymme på dess bestämda lina, dvs. 662. Transportvagnen blev stillastående 
vilket skapade ett temporärt stopp i försörjningen mellan för- och slutmontering. 
 
Stopptid: 20 min 
 
 

8. Materialbrist på slutmontering (avgränsning) 
 
Rotorsaken presenteras ej då orsaken uppstod utanför studiens avgränsningar, dvs. 
orsaken till varför material till station 1 på 663 ej var på plats. Dock resulterade 
materialbristen i att station 1 och dess block blev stillastående. Detta ledde till att 
buffertbandet mellan transportband och slutmonteringslina blev fullt och stationerna 
efter blev tomma då inte försörjning skedde. Händelsen uppkom då frukostrasten 
inföll vilket resulterade i att arbetsstationerna enbart stod still 10 minuter totalt. Dock 
tog det (inklusive 40 min rast) 45 minuter innan materialet anlände. Även om rasten 
inföll under händelsen resulterade det ändå i att transportvagnen blev stillastående 
vilket skapade ett temporärt stopp i försörjningen mellan för- och slutmontering. 
 
Stopptid: 10 min 
 

5.2.1.1 Sammanställning av rotorsaksanalys 

Som ses 5.2.1 frambringade analyserna varierande rotorsaker. Kopplingsschemat som kan ses 
i figur 25 visar att 7 rotorsaker ledde till att det blev kö på slutmonteringen så att försörjning ej 
kunde ske. Däremot var det enbart en rotorsak som bidrog till att försörjningen stannade upp 
på grund av fel grundade i förmonteringens processer.  
 
Utifrån kopplingsschemat fås en sammanfattning på att fyra stopptillfällen berörde orsaker 
sammankopplade till obalans, dvs. stopptillfälle 4, 5, 6 och 7. Stopptillfälle 4 och 5 hade obalans 
mellan arbetsstationerna som rotorsak. Stopptillfälle 6 och 7 har planeringsbeslut och 
tidskrävande block som rotorsak som däremot bidrog till att obalans uppkom mellan 
slutmonteringslinorna. Därför omfattar obalans i kopplingsschemat både obalans mellan 
arbetsstationerna på respektive monteringslina samt mellan slutmonteringslinorna. Ur 
schemat fås också att tre rotorsaker är kopplade till avgränsningar som denna studie har. 
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Avgränsning inkluderar att material ej varit på plats eller att aktiviteter utanför studiens process 
inte kunnat prestera, så som att emballeringen var full som i ett av fallen. En rotorsak berörde 
maskinhaveri som var en orsak baserad på att underhållning inte skedde på maskinen. Detta 
var den enda orsaken där försörjningen stannade upp på grund av fel som grundar sig i 
förmonteringen.  

 
I två av analyserna bestämde MO1 vid andra styrningsbeslutet att skicka ett block till annan 
slutmonteringslina än planerad, detta i ett försök att förhindra att kö skulle bildas på 
slutmonteringen och därmed stanna upp försörjningen. Dock noterades under analysen att 
detta påverkade processen negativt och skapade en obalans i sekvensen mellan 
slutmonteringslinorna. Detta orsakade en ännu längre köbildning och därmed längre stopptid. 
Analys nr 7 är ett konkret exempel på detta då stopptiden uppgick till 20 minuter totalt. Under 
observation noterades att MO1 avviker från sekvensen flertal gånger vilket dock inte alltid 
resulterade i stopp. Därför presenteras inte detta som en rotorsak utan presenteras nedan 
under rubriken ytterligare störningar. 

 

Figur 25 Ett kopplingsschema mellan stopptillfällena och dess förknippade orsak samt i 
vilken monteringsprocess problemet grundade sig i. 

 

Utifrån kopplingsschemat ovan kunde två sammanställningstabeller tas fram. Diagram 22 till 
vänster visar antalet stopp för de tre orsakerna som varje rotorsak kan sammankopplas till. 
Tabellen till höger visar den totala stopptiden för de olika orsakskategorierna. I diagram 23 kan 
det avläsas att den totala stopptiden orsakad av obalans mellan arbetsstationer samt 
slutmonteringslinorna uppgick till 71 minuter. Vilket är mer än dubbelt så lång tid jämfört med 
avgränsningarna som förorsakade en total stopptid på 31 minuter. Det var enbart en gång som 
försörjningen mellan för- och slutmonteringen stannade upp på grund av brist i underhåll som 
bidrog till maskinhaveri. Därför är totala stopptiden för denna orsak samma som stopptiden 
för stopptillfälle nr. 2, dvs. 10 minuter.  
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5.2.2 Ytterligare störningar 
Under studien observerades följande störningar som inte orsakade temporära stopp i 
försörjningen mellan för- och slutmontering men som anses vara en av de faktorer som bidragit 
till att flödet inte nått sin optimala nivå. Om dessa störningar eskalerar kan det resultera i att 
stopp uppstår och därmed att försörjningen blir stillastående. De ytterligare störningarna kan 
även skapa irritation och förvirring bland personalen. Störningarna presenteras nedan i 
punktform. 
 
 

a) Innan MO1 kan frisläppa order måste manuell kontroll ske för att avstämma att 
material till order finns på plats. För detta måste MO1 gå en sträcka på 40 meter. 
Systemet säger alltså inte till när kitvagn med material för specifik order finns på plats 
vid förmonteringen. Detta får MO1 göra flertal gånger dagligen. 
 
 

b) Det automatiska panelbuffertlagret har under observation stannat upp åtta gånger. 
Dock händer detta dagligen enligt monteringspersonalen. Detta bidrar till stopp i 
försörjningen mellan lager och förmonteringen. Stoppen åtgärdas relativt lätt och 
snabbt av monteringspersonal men det bidrar till ett störningsmoment i deras arbete.  
 
 

c) Arbetsstation 0 och 1 på T&B blev tomma då MO1 glömde frisläppa nya blockorder. 
Montörerna är väldigt fokuserade på enskild station vilket bidrog till att ingen 
undersökte varför det automatiska panelbuffertlagret inte levererade några order. MO1 
glömska beror på att stort fokus krävs för de flertalet arbetsuppgifter som skall göras 
och ett störningsmoment i produktionen kan påverka MO1:s fokusering och bidra till 
att frisläppning ej hinns med. Detta skedde två gånger under observationen.  
 
 

d) När MO1 frisläpper en blockorder skickas en signal till truckpersonalen som då hämtar 
upp ingående komponenter till den frisläppta ordern och placerar material på den 
bestämda slutmonteringslinan. Om MO1 vid sitt andra styrningsbeslut bestämmer att 
skicka ett block till annan slutmonteringslina än planerad, exempelvis på grund av att 
den bestämda linan saknade utrymme för nytt block, meddelas inte alltid detta till övrig 
monteringspersonal. Det vill säga, montörerna vet inte om att blocket har gjort en 
avvikelse och att ingående material står på en annan lina. Montörerna blir då 
förvirrande när komponenter ej står på plats vid deras station och får därmed gå och 
leta efter tillhörande komponenter på linan bredvid. Om komponenterna är tunga och 
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Diagram 22 och 23 Till vänster visas antalet stopp för de tre orsakskategorierna. Till höger 
visas den totala stopptiden i minuter varje orsak bidrog till. 
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placerade för långt bort måste en truck komma och lyfta över materialet till respektive 
lina eller så använder montörerna en travers för att flytta komponenterna över till sin 
station. Kitvagnar med tillhörande material rullar montörerna över från förutbestämd 
lina till ny lina. Att MO1 avviker från att skicka blocket till bestämd slutmonteringslina 
händer dagligen.  
 
 

e) Informationen som MO1 har vid frisläppning av nya blockorder är enbart en körplan 
som beskriver till vilken lina respektive block skall gå till. Ingen information ges om en 
order är tidskrävande, komplext eller innehåller många paneler. Från samtal med MO1 
fanns en önskan om att kunna se mer information om respektive block vilket skulle 
genera i större förståelse och lättare planering gällande besluten vid orderutsläpp. 
 

 

f) Viktningen som används i körplanerna, som beskrevs i nulägesbeskrivningen, är inte 
baserade på tider. Tillexempel viktas ett stort block som tungt men blocket kan 
innefatta en tomdel, dvs. inte har några ingående komponenter, och kommer därmed 
generera i korta cykeltider i slutmonteringen. Viktningsprogrammet är även grundat 
på Fläkt Woods föregångna produktionslayout då en förmonteringslina försörjde 
endast en slutmonteringslina. Viktningsprogrammet är heller inte uppdaterat för nya 
komponenter och produkter som utvecklats och monteras i studiens process. 
 

 

g) Utifrån slutmonteringslinornas respektive körplan, som nämnts ovan, styr MO1 vilket 
orderblock som skall frisläppas från det automatiska panelbuffertlagret. Sekvensen 
som MO1 skall utgå ifrån är 32321, dvs. en till 663-linan, en till 662, en till 663, en till 
662 och därefter en till 661-linan. Sekvensen är bestämd av produktionsplaneringen 
och är baserad på en uppskattad tid från erfarenhet samt data angående antal 
producerade block över tid, dvs. sekvensen är baserad på att ett kompaktaggregat tar 
dubbelt så lång tid som ett modulaggregat. Detta stämmer dock inte alltid då block av 
samma produkttyp kräver varierande cykeltider. 

 
 

h) Då 661-linan enbart är integrerad med ett buffertband och resterande linor är 
integrerade med två buffertband vardera resulterar detta i att inte lika stort utrymme 
finns för 661. När MO1 styr vilka blockorder som skall frisläppas styr han medvetet inte 
lika många till 661-linan då risken är större för att den blir full vilket kan resultera i att 
försörjningen mellan för- och slutmonteringen blir stillastående på grund av stopp. 
MO1:s styrningsbeslut baseras på logiken att “det är bättre att två linor, dvs. 662- och 
663-linorna, är fulla än en, dvs. 661-linan. Denna logik beror mycket på att MO1 inte 
får information om blocken och därmed inte vet hur tidskrävande produkten är. Vilket 
leder till att han inte vågar chansa och släppa ett block till 661-linan då den inte har 
någon extra buffert “att rädda sig på”. Enligt produktionsplaneringen säger siffrorna 
att de dagar då 661-linan varit konstant full har försörjningen mellan förmontering och 
slutmontering varit jämnare och transportvagnen har stått stilla färre gånger. Detta är 
ingen information som monteringspersonalen har åtagit sig.  

 

 

i) Under studien observerades att buffertbandet tillhörande 661-linan vanligtvis stod tom 
under dagen. Detta resulterade i att första stationen på 661-linan blev tom flertalet 
gånger under en arbetsdag.  
 

 

j) Under förädlingsprocessen av ett block följes en plastficka med innehållande ritningar, 
ordernummer, materialplocklista etc. som informerar montörer om blockets 
tillhörande material och ingående komponenter. Efter samtal med monteringspersonal 
framkom att denna lösning inte var optimal. Det var för mycket papper som dessutom 
var svårlästa vilket gjorde det svårt för montörerna att tyda vad som skulle göras på 
respektive station. 
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k) Observation gjordes angående monteringspersonalens arbetstempo. Om ingen kö 
förekom bakom dess station saktades tempot ned från dess normaltempo. Däremot, 
om kö uppstod generade detta inte i en tempoökning jämfört med dess normaltempo. 
Detta påvisar en brist på motivation hos montörerna vilket leder till en ledarskap- och 
motivationsfråga.  
 

 

l) Personalen utgörs till 30 % av bemanningspersonal. Genom samtal framkom 
information om att detta påverkar personalens motivation och lagarbete. Upplärning 
av ny personal är även en tidskrävande process som bidrar till att arbetstempot sänks 
på den station där ny personal är placerad.  
 

 

m) Observationen uppmärksammande monteringspersonalens brist på samarbete mellan 
arbetsstationerna. Om en station hade mycket att göra, vilket bidrar till att stationerna 
innan och/eller efter saknade arbete, fanns inget incitament för att hjälpa till och 
färdigställa blocket så flödet kunde börja rulla, dvs. dragspel saknades mellan 
stationerna. Detta leder till en ledarskap- och motivationsfråga.   
 

 

n) Notering har tagits att obalans finns mellan stationerna och observationen 
uppmärksammade att flertal gånger under dagen var arbetsstationer tomma vilket 
resulterade i stillastående personal. Information framkom att stationerna i 
slutmonteringen inte är balanserade baserat på tider utan erfarenhetsmässigt. 
Erfarenheten grundar sig i hur stationerna var balanserade på den förra 
produktionslayouten där en förmonteringslina försörjde en slutmonteringslina. 

 

 
De 14 störningarna som identifierats berodde på varierande orsaker. 12 störningar kan kopplas 
till två övergripande kategorier. Första kategorin är frisläppningsmetod. De störningar som 
kopplas till frisläppningsmetoden gör antingen detta genom att vara en del av själva 
frisläppningsmetoden, exempelvis viktningen och sekvens vilka påverka utfallet, eller påverka 
frisläppningsmetoden indirekt, exempelvis genom att manuellt behöva kontrollera material. 
Andra kategorin är obalans som antingen uppstår mellan arbetsstationerna eller 
slutmonteringslinorna.  Till frisläppningsmetod kan störningarna a, c-i samt k kopplas till och 
till obalans kan störningarna e-i och k-n kopplas. Störning b och j kunde inte kopplas till någon 
av dessa kategorier utan sorteras under övrigt. 
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5.2.2.1 De ytterligare störningarnas koppling till de sju slöserierna 

Samtliga störningar sammanfattas nedan tabell 1 där respektive störning kopplas till slöserier 
från teorin de sju slöserierna. 
 

Störning Frisläppningsmetod/Obalans/Övrigt Slöserier 

a Frisläppningsmetod Överbearbetning/felaktig bearbetning 

b Övrigt Onödigt arbetsmoment 

c Frisläppningsmetod Väntan 

d Frisläppningsmetod Onödigt arbetsmoment 

e Frisläppningsmetod + obalans Överbearbetning/felaktig bearbetning 

f Frisläppningsmetod + obalans Överbearbetning/felaktig bearbetning + Väntan 

g Frisläppningsmetod + obalans Överbearbetning/felaktig bearbetning + Väntan 

h Frisläppningsmetod + obalans Överbearbetning/felaktig bearbetning + Väntan 

i Frisläppningsmetod + obalans Väntan 

j Övrigt - 

k Frisläppningsmetod + obalans - 

l Obalans Väntan 

m Obalans Överbearbetning/felaktig bearbetning + Väntan 

n Obalans Överbearbetning/felaktig bearbetning + Väntan 

Tabell 1 En sammanställning på samtliga störningar kopplade till dess förknippade orsak 
samt de slöseri som uppstår. 

 
Vanligast slöseri att uppkomma kopplat till de 14 störningarna är väntan. Detta slöseri kunde 
kopplas till åtta av studiens 14 identifierade störningar. I de flesta fall uppstod väntan i form av 
att personal fick invänta block så att bearbetning kunde påbörjas. Detta uppstod då ny personal 
var under upplärning vilket resulterade i en lägre takt än för erfaren personal. Personal fick 
även stå och invänta block då MO1 glömde frisläppa eller då MO1 inte vågade frisläppa till 661 
med tanke på risk för kö. Stationer får även stå och vänta då obalans uppstår mellan stationer. 
Uppstår obalans kan både stationerna före och efter tidskrävande block behöva vänta. Detta för 
att station efter inte får något block levererat. Likväl får personalen vid stationen innan det 
tidskrävande blocket vänta då de inte kan skicka fram det som redan har färdigställts. Väntan 
uppstod även i form av att material inte anlänt till plats och att detta istället var anledningen 
till att monteringsprocessen inte kunde påbörjas eller fortskrida. 
 
Näst vanligaste slöseriet i studiens fall är överbearbetning eller felaktig bearbetning. Detta 
slöseri kopplas till sju störningar på grund av att momenten som frambringade störningen inte 
varit tillräckligt utarbetade. Att MO1 manuellt skall kontrollera om material finns på plats samt 
att information, viktningen samt sekvensen för frisläppningen inte är uppdaterade eller 
baserade på tidsunderlag anses vara bidragande moment till att inte hög produktivitet uppnås. 
Att arbetsstationerna är obalanserade och bidrar till rundgående flaskhalsar anses inte heller 
generera i hög produktivitet.  
 
Ytterligare slöseri som kunde kopplas till två av störningarna var slöseri i form av onödiga 
arbetsmoment. Att det automatiska panelbuffertlagret havererar så monteringspersonal får 
avbryta sina arbetsuppgifter och åtgärda felet anses som ett onödigt arbetsmoment. Ytterligare 
arbetsmoment som inte är värdeskapande är då monteringspersonal får leta efter tillhörande 
material då det står vid en annan lina på grund av att MO1 har skickat ett block till annan 
slutmonteringslina än planerad. 
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5.2.3 Svar på frågeställning 2 
Vad orsakar de temporära stopp som uppstår i försörjningen mellan förmonteringen och 
slutmonteringen? 

 
Utifrån rotorsaksanalysen samt framtaget kopplingsschema framgick det att orsak som bidrog 
till högst stopptid var anknuten till obalans mellan arbetsstationerna samt 
slutmonteringslinorna. Analys i form av kopplingsschema påvisade att samtliga rotorsaker, 
exkluderat rotorsak nummer 2, bidrog till att det uppstod kö på slutmonteringen vilket därav 
stanna upp försörjningen mellan för- och slutmonteringen. Detta utgör en del av den väntan 
som presenterades i frågeställning 1. 

 
Utifrån analys kan de flesta av de ytterligare störningarna kopplas till den frisläppningsmetod 
som Fläkt Woods använder sig av och/eller den obalans som finns mellan samtliga stationer 
och slutmonteringslinor. Kritisk faktor är även montörernas samspel med varandra vilket inte 
generar något större lagarbete. Dessa störningar kan kopplas till de sju slöserierna, främst 
väntan och överbearbetning och felaktig bearbetning. 
 
Varför obalans uppstod i just slutmonteringen kunde utifrån analys av både processtiderna och 
orsakerna till de temporära stoppen, dvs. obalans och frisläppningsmetoden, kopplas till de 
varierande cykeltiderna samtliga block krävde. Då monteringsprocesser går till så att MO1 
trycker ut block till förmonteringen och slutmonteringen resulterar detta i köbildning och 
väntan. Detta på grund av att då produkter trycks ut så fort ledig plats finns har inte 
buffertplatserna tid att jämna ut den variation som finns i cykeltiderna.
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6 Diskussion och åtgärdsförslag 
Kapitlet ger en beskrivning av åtgärdsförslag utifrån studiens resultat och analys samt 
diskussion av dessa 

Ur studiens nulägesbeskrivning och analys framgick det att Fläkt Woods monteringsprocess 
innefattar en stor variation i cykeltid per arbetsstation vilket beror på den stora produktfloran 
företaget erbjuder kund Då MO1 trycker ut produkter till förmonteringen och slutmonteringen 
så fort ledig plats finns resulterade detta, på grund av de varierande cykeltiderna, i att 
arbetsstationer fick vänta på varandra vilket betyder att samspelen mellan arbetsstationer 
upphörde trots buffertplatser placerade emellan. Detta betyder antingen att buffertplatserna 
inte nyttjas på rätt sätt, dvs. att de används som mellanlager för produkter istället för buffert. 
Det kan också betyda att variansen för cykeltiderna per station är för stor och buffertplatserna 
inte klarar av att jämna ut variationen. 
 
Frisläppningsmetoden som används genererar även i att obalans mellan samtliga 
slutmonteringslinor uppstår, dvs. att någon lina blir full medan resterande linor är nästintill 
tomma. I analysen framgick det att störningar samt upphörande av försörjningen mellan för- 
och slutmontering kunde i de flesta fall kopplas till den uppstående obalans mellan 
arbetsstationerna samt monteringsprocessens frisläppningsmetod som genererar i obalans 
mellan slutmonteringslinorna. Nedan presenteras åtgärdsförslag för hur monteringsprocessen 
skulle kunna förbättras utifrån de resurser företaget har idag samt utifrån en layoutförändring. 
Samtliga åtgärdsförslag utgår från de observationer och mätningar som gjordes under studien. 
Alla förslagen är inte baserade på grundligt undersökta teorier eller beräkningar. De har istället 
framtagits genom utvärdering och analys av studiens observationer och data. På grund av detta 
kan det inte konstateras att förslagen skulle skapa en förbättring i praktiken. 

6.1 Diskussion och åtgärdsförslag – Dagens produktionslayout 

Studiens resultat innefattar att de flesta störningar och rotorsaker som påverkar försörjningen 
mellan för- och slutmonteringen kunde kopplas till två faktorer, obalans och 
frisläppningsmetod. Nedan följer en diskussion om följande åtgärdsförslag som kan generera i 
en högre försörjningsnivå mellan för- och slutmonteringen samt högre utnyttjandegrad av 
transportvagnen. Detta genererar i ett förbättrat processflöde som avlägsnar de stopp som 
uppstår i försörjningen mellan förmonteringen och slutmonteringen. 

6.1.1 Diskussion och åtgärdsförslag – Obalans mellan arbetsstationer 
Obalans mellan stationer uppstår då en station tar längre tid än de andra. Detta problem kan, 
som nämnt tidigare, uppstå om personal tar olika lång tid på sig att utföra samma 
arbetsmoment. Detta är vanligt då Fläkt Woods har 30 % bemanningspersonal vilket innebär 
ny personal som kräver upplärning har en negativ inverkan på arbetstempot då upplärningen 
är lång och krävande. Att arbetstempot sjunker beror på att ny personal kräver mer tid för 
samma arbetsmoment än en erfaren montör. Det beror även på att erfarna montörer får agera 
instruktör för att hjälpa den nya personalen vilket innebär att erfaren personal behöver avbryta 
sina arbetsmoment vilket leder till att även deras tempo saktas ned. 
 
Ytterligare ett problem som påverkar arbetstempot och därmed cykeltiden är att ritningarna 
som följer med blocken är svåra att tyda, speciellt för slutmonteringen. Detta påverkar främst 
ny personal men även erfaren personal kan också tycka att ritningarna är problematiska. 
Därmed skulle ritningarna behöva förtydligas för att underlätta arbetet och undvika att fel 
begås. Dessutom omfattar ritningarna många sidor vilket medför onödigt arbete för 
montörerna då de måste leta efter rätt ritning. För att eliminera detta onödiga arbete längs 
monteringsprocessen skulle exempelvis samtliga stationer kassera det ritningspapper som 
nyttjats och därmed inte längre behövs. Dock medför detta en risk att fel ritning kasseras vilket 
resulterar i att nästkommande stationer missar montering av komponenter och material. Detta 
kan leda till allvarliga brister i kvaliteten. För att undvika denna risk samt förenkla ritningar 
skulle Fläkt Woods kunna bygga upp ett elektroniskt system där personalen kan klicka fram 
den ritning och information de behöver vid samtliga arbetsstationer. Systemet skulle kunna 
lagra mer information kring monteringsprocessen och på så sätt underlätta arbetet för ny 
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personal. Fördelen med detta är att ny personal lättare kan påminnas om hur olika moment 
skall utföras och därmed inte behöva störa andra medarbetare. 
 
Balans mellan samtliga arbetsstationer kan inte uppnås genom att enbart underlätta för ny 
personal. Genom att underlätta för ny personal skapas ett jämnare arbetstempo dock 
elimineras inte obalansen mellan stationerna. Detta eftersom Fläkt Woods produkter 
fortfarande har en stor variation i cykeltid och obalans uppstår mellan stationerna på grund av 
varierande arbetsmoment. För att hantera stationernas obalans krävs ett samarbete mellan 
stationerna dvs. att montörerna hjälper varandra då en station tar längre tid än en annan. 
Genom detta lagspel bidrar montörerna till balans mellan stationerna genom att jämna ut de 
varierande cykeltiderna. Detta innebär också en högre utnyttjande av resurser, dvs. att 
personalen inte behöver vänta på arbete. För att strukturera ett samarbete mellan stationerna 
skulle det kunna vara fördelaktigt att istället ha en person som hjälper till vid station i behov. 
Detta innebär att resterande personal inte behöver förflytta sig konstant då cykeltiderna 
varierar. Med detta menas att en montör skall vara flexibel runt om i monteringsprocessen och 
behandla den station som behöver extra arbetskraft. På så sätt kortas cykeltiden ned för den 
stationen med högre arbetsbelastning och de varierande cykeltiderna jämnas därmed ut och 
obalans minskas.  
 
Ytterligare sätt att minska obalansen mellan stationerna är att implementera ett lagarbete där 
samtliga stationera skall vara flexibla med sina arbetsuppgifter. Med detta menas att om 
stationen innan är klar före stationen efter skall montörerna utföra moment som egentligen var 
avsedda att utföras på efterkommande station. Vid samtliga stationer på slutmonteringen, 
förutom station 1, finns resurser för att kunna utföra samtliga arbetsmoment. Problematiken 
ligger i att material redan är levererat till respektive station där det är tänkt att monteras. 
Somligt material är möjligt att förflytta men komponenter som kräver förflyttning med hjälp av 
kran begränsar möjligheten att utföra andra stationers arbetsmoment. För att ytterligare 
minska obalans kan bearbetning även påbörjas på de block placerade på buffertplatserna. 
Fördelen med detta är cykeltiden för nästkommande station minskas. Nackdelen är att 
buffertplatserna inte har någon höj- och sänkbar funktion som arbetsstationerna. Detta innebär 
en arbetsplats som inte är ergonomiskt och som bidrar till onödiga arbetsmoment då 
montörerna behöver sträcka och böja sig. Därmed anses detta inte vara en hållbar lösning. 
 
För att uppnå optimal balans mellan samtliga arbetsstationer inom en delprocess bör 
cykeltiderna vara jämna för varje station. Idag är de olika arbetsmomenten uppdelade mellan 
samtliga stationer på slutmonteringen utifrån erfarenhet från hur det fungerade i den tidigare 
produktionslayouten. Balansen mellan stationerna och dess arbetsmoment är alltså inte 
grundade på tidsunderlag. För att få optimal balans bör samtliga arbetsmoment baseras på 
tidmätning och utifrån denna mätning kan stationerna balanseras så att en jämn cykeltid 
uppnås. Om denna balans implementeras kan också ett tidsnedräkningssystem integreras i 
processen så samtliga stationer vet hur lång tid dess moment skall ta. Om en flygande montör 
även finns på plats kan denna visuellt se vilken station som kommer ta längst tid och därmed 
behöver avlastning. Dock får detta inte stressa montörerna och bidra till en osund arbetsplats 
där målen inte är realistiska. 

6.1.2 Diskussion och åtgärdsförslag – Obalans mellan linorna i 
slutmonteringen 
Obalans mellan linorna uppstod oftast då försörjningen mellan för- och slutmonteringen 
stannade upp. Stopp uppstod i sju av de åtta noterade fallen på grund av att kö bildades efter 
ett fullt buffertband. Detta ledde till att de resterande linorna inte kunde försörjas och dess 
buffertband blev tomma och till slut även station 1. Detta hände för samtliga linor men utifrån 
observation oftast för 661-linan. Denna lina observerades även stå tom fastän stopp inte 
uppstått i försörjningen. Att 661-linan saknade block berodde på att MO1 inte vågade frisläppa 
för många order till 661 från panelbuffertlagret. Detta på grund av att 661-linan enbart har ett 
buffertband vilket gör att det lättare blir fullt i jämförelse med 662 och 663 som är integrerade 
med två buffertband vardera. Inte heller kan dessa kompaktaggregat som bearbetas på 661 
bearbetas på någon annan slutmonteringslina så som modulaggregaten kan bearbetas på både 
662 och 663. Så om buffertbandet på 661-linan blir fullt och nästa block som ska transporteras 
ut via transportvagnen skall till 661-linan finns ingen optimal lösning för MO1. Detta stannar 
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då upp försörjningen mellan för- och slutmontering. Ifall detta fall enbart är kopplat till att MO1 
inte vågar frisläppa till 661 kan ett ytterligare buffertband hjälpa.  
 
I analysen framgick flertal störningar och rotorsaker som kunde kopplas till den manuella 
frisläppningsmetod som används idag. Trots att MO1 frisläpper utifrån bestämd sekvens och 
genomför en visuell kontroll uppstår ändå obalans mellan slutmonteringslinorna. Detta beror 
dels på att MO1 inte har tillräckligt med information och därmed inte förutsättningar att kunna 
utföra sitt arbete optimalt. Som nämnt tidigare behöver MO1 spendera tid på att gå fram och 
tillbaka för att säkerställa att material finns tillgängligt till förmonteringen innan frisläppning 
av order kan utföras.  

 
I det system MO1 använder vid frisläppning av order bör information om materialtillgänglighet 
finnas för att visa att order är komplett och att de därmed kan frisläppas. Genom att MO1 kan 
ta del av denna information kan onödiga arbetsmoment som bidrar till att MO1 blir distraherad 
elimineras. Ytterligare information MO1 skulle behöva tillgång till är cykeltiden för station 1 på 
slutmonteringen för respektive block, med förutsättning att balans finns mellan resterande 
arbetsstationer. På så sätt kan MO1 planera framåt hur många block av varje typ som skall 
frisläppas och därmed baseras frisläppningen på relevant fakta istället för den givna sekvensen, 
32321, och den visuella bedömningen. MO1 skulle behöva veta hur tidskrävande blocket är på 
både förmonteringen och slutmonteringen. Förmonteringen, för att kunna uppskatta hur lång 
tid tar det innan blocket når ut till slutmonteringen så att frisläppningen från panellagret sker 
i rätt tid. På slutmonteringen är station 1 kritisk att veta dess cykeltid eftersom det är när denna 
station blir tom som nytt block kan tas emot vilket genererar i ledigt utrymme på buffertbandet 
som därmed gör det möjligt för MO1 att skicka ut det nya blocket. Risken med att MO1 skall 
styra frisläppningen utifrån information om varierande cykeltider är att metoden blir för 
komplicerad. Metoden genererar i att det är flera varierande faktorer att ta hänsyn till vilket 
kan skapa förvirring och därmed kan leda till att större obalans uppstår mellan 
slutmonteringslinorna.  
 
En optimal frisläppningsmetod för MO1 skulle vara om alla block kunde monteras på alla linor. 
Då skulle en visuell bedömning kunna räcka vid andra styrningsbeslutet, dvs. då MO1 styr ett 
block på transportvagnen till en lina, och MO1 hade kunnat välja det buffertband som var tomt. 
På så sätt kan temporära stopp i försörjning mellan för- och slutmonteringen på grund av kö på 
buffertband undvikas. Med hänsyn till de resurser som är belägna vid respektive station vid 
samtliga linor skulle det vara möjligt att montera samtliga block vid samtliga linor. Dock 
uppstår tre väsentliga problem ifall samtliga block skull monteras på samtliga linor. Vid alla 
linor måste det finnas personal som behärskar montering av komponenter för samtliga 
produkttyper. Detta kräver god utbildning samt snabb upplärning då andelen hyrd personal 
utgör en stor del av personalen. Det andra problemet är att material inte förebyggande kan 
placeras ut vid linorna utan måste göras direkt då andra styrbeslutet tagits, dvs. då blocket 
skickas med transportvagn till slutmontering. Är buffertbandet vid vald lina då tomt och blocket 
går direkt ut till station 1 blir det svårt att hinna leverera komponenter i tid så att montörerna 
inte behöver vara utan arbete. Det tredje problemet som uppstår är balansen mellan 
arbetsstationerna. Om alla olika block skulle bearbetas på samtliga linor uppstår större 
variation i cykeltiderna då kompaktaggregaten generellt sett har längre cykeltid än 
kompaktaggregaten. Detta innebär en större obalans mellan samtliga stationer än vad som är 
idag. Även om åtgärdsförslaget med bättre samarbete och/eller en flexibel person skulle 
implementeras hade en obalans mellan stationerna uppstått ändå beroende på de ökade 
varierande cykeltiderna som uppstått om produkttyperna hade monteras på samtliga linor. 
Med ökad variation i cykeltiderna är det ännu viktigare att planera vilka block som kommer 
efter varandra så utjämning av cykeltider och därmed bättre balans kan uppnås. Att kunna 
planera detta är svårt ifall block skulle transporteras ut till första lediga lina eftersom det då 
inte kan planeras vilka block som kommer i följd på en lina. Även om möjligheten att kunna 
köra ut alla block till samtliga linor skulle minska risken för stopp i försörjningen så finns risk 
för större obalans mellan stationerna skulle uppstå vilket inte är optimalt. 
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Om alla block skall kunna bearbetas på samtliga slutmonteringslinor krävs det att blocken 
släpps i en balanserad ordningsföljd. För att denna ordningsföljd skall resultera i balans mellan 
stationerna krävs det ett väl fungerande viktningssystem. Viktningssystem som används idag 
för turordning i körplanen är inte uppdaterad för denna sorts layout där en förmontering 
försörjer tre slutmonteringslinor. Viktningssystemet är heller inte uppdaterat med nya 
komponenter som används idag. För att göra ett välplanerat viktningssystem måste tider per 
station vara kända. Detta betyder att Fläkt Woods behöver använda sig av tider som är specifikt 
för varje block. Fläkt Woods kan använda sig av tider för enskilda komponenter och 
sammanlägga dessa för att få cykeltid per station för ett block. På så sätt skulle samtliga blocks 
tider kunna sammanställas i ett viktningsprogram. Att använda ett viktningsprogram baserat 
på tider kräver att ett arbetsmoment tar lika lång tid att utföra för samtlig personal. Då Fläkt 
Woods erhåller en stor andel bemanningspersonal som kan resultera i lägre arbetstempo under 
upplärning kan detta påverka att viktningssystemet inte fungerar.  Underbemanning påverkar 
också cykeltiden per station vilket också har en direkt påverkan på viktningssystem. Därmed 
skulle ett viktningssystem behöva ta hänsyn till cykeltider per station, om det är ny eller erfaren 
personal samt hur många som arbetar på varje station. Som togs upp tidigare kan det finnas en 
arbetare som jobbar flexibelt och som kan balansera upp de förluster som uppstår då det 
antingen är ny personal eller om underbemanning uppstår. 

6.1.3 Sammanfattning åtgärdsförslag – Dagens produktionslayout 
För att åtgärda obalans mellan arbetsstationerna samt den obalans som uppstår mellan 
slutmonteringslinorna på grund av frisläppningsmetoden behöver flera åtgärder vidtas.  
 
Bättre balans mellan stationerna fås genom att jämna ut cykeltiderna per station. Detta kan 
uppnås genom ett bättre samspel mellan de olika stationerna. Detta genom att skapa incitament 
för lagarbete istället för att varje enskild skall fokusera på sin egen station.  
 
För att underlätta montörernas skulle tydligare ritningar behövas. Hantering av samtliga 
ritningar skulle behövas förenklas för att uppnå en effektivare arbetsprocess utan förvirring.  
 
I syfte att förbättra frisläppningssystemet krävs det att MO1 får ta del av ytterligare information 
än vad som finns tillgängligt i dagsläget. På så sätt undviks onödigt arbete och MO1 kan även i 
förväg planera när ett block skall frisläppas. 

 
Till sist krävs en uppdatering av det viktningsprogram som skapar körplanens turordning. På 
så sätt kan balansen mellan stationerna på slutmonteringen förbättras. Hur denna viktning 
skall upprättas för att uppnå ett jämnt och balanserat flöde är förslag till vidare forskning. 

6.2 Diskussion och åtgärdsförslag - Förändring i produktionslayout 
Fläkt Woods syfte är att eliminera stopp i försörjningen mellan för- och slutmonteringen så att 
en ökad försörjningsnivå uppnås samtidigt som det genererar en högre utnyttjandegrad av 
transportvagnen. Frågan är om detta är det optimala syftet att fokusera på. Att sträva efter en 
ökad försörjningsnivå mellan för- och slutmonteringen resulterar i att förmonteringen behöver 
trycka ut block vilket leder till att samtliga buffertband riskerar att bli fulla. På grund av att 
cykeltiderna varierar och arbetsstationerna är obalanserade fylls även flertal buffertplatser i 
slutmonteringen. Att buffertplatser fylls resulterar i att de förlorar sitt syfte, dvs. att agera 
lagerplats som fångar upp oönskad variation. Detta leder till att slöserier uppkommer i form av 
väntan för produkter och personal. Arbetssättet resulterar även i att slöserier i form av 
överbearbetning uppstår för personalen på förmonteringen då de förädlar block som därefter 
får stå och vänta.  

 
Vad som är viktigast för ett företag är dess output, dvs. hur mycket de producerar och därmed 
har möjlighet att leverera till kund. För att Fläkt Woods output skall ökas bör de inte fokusera 
på att få en högre försörjningsnivå mellan för- och slutmontering och därmed aldrig låta 
transportvagnen stå still. Fokus bör ligga på att samtliga arbetsstationer på samtliga 
slutmonteringslinor alltid ska ha ett block att bearbeta. På så sätt utnyttjas resurserna effektivt 
och en högre output kan uppnås. För att samtliga stationer på slutmonteringen ska ha ett block 
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att bearbeta krävs det balans mellan slutmonteringslinorna, dvs. att samtliga 
slutmonteringslinor har block att förädla. Det krävs också balans mellan samtliga 
arbetsstationer på en lina så att alla stationer har ett block att förädla.  

 
Under nedanstående underrubriker presenteras åtgärdsförslag som fokuserar på att samtliga 
resurser skall ha en hög utnyttjandegrad vilket innebär att arbetskraft alltid skall nyttjas. 
Åtgärdsförslagen tar hänsyn till resurserna som finns idag men involverar även investeringar 
som kan krävas för att detta syfte skall kunna uppnås. 

6.2.1 Diskussion och åtgärdsförslag – Obalans mellan arbetsstationer  
För att eliminera den obalans, som studien påvisade fanns, mellan samtliga arbetsstationer 
krävs det en åtgärd som gör att samtliga cykeltider per station är likvärdiga. Då samtliga block 
är unika resulterar detta i att arbetsmomenten som utförs på respektive arbetsstation varierar. 
Detta leder till att det är svårt att balansera stationerna så en jämn cykeltid uppnås.  

 

För att jämna ut cykeltiderna kan det vara lämpligt att öka antalet stationer. För att göra detta 
behövs en investering i förlängda slutmonteringslinor. Genom att öka antalet arbetsstationer 
kan arbetsmomenten spridas ut och på så sätt kan cykeltiderna per station minskas vilket 
jämnar ut tidernas variation. Exempelvis kan det tydas utifrån studiens insamlade data att den 
totala cykeltiden uppgår i över 60 minuter på slutmonteringen för vissa stickprov medan andra 
stickprov enbart hade en total cykeltid på 10 minuter. Samtliga cykeltider per station noterades 
också vara ojämnt fördelade över arbetsstationerna. Genom denna åtgärd med flera 
arbetsstationer kan cykeltiden per station minskas och därmed kan en jämnare balans fås 
mellan samtliga arbetsstationer. 

 

För att ge ett exempel på hur detta åtgärdsförslag skulle kunna gynna kan stickprov 6 i studien 
undersökas. Den totala cykeltiden uppgick till 77 minuter.  Som kan ses i diagrammet nedan 
var dess cykeltid längre på station 2 och 3. Om ytterligare två arbetsstationer implementeras i 
ett nytt längre transportband kunde stickprov 6:s totala cykeltid balanseras ut så att samtliga 
stationer hade lika lång cykeltid vilket genererar ett jämnare flöde för detta block. Balansering 
skulle kunna uppnås på de fyra stationer som finns nu, dvs. att moment skulle överföras till 
station 1 och 4 så att cykeltiden för samtliga stationer för stickprov 6 blir jämn. Dock genererar 
inte detta i att det blir balans med övriga stickprovs cykeltider. En ökning av antalet 
arbetsstationen skulle resultera i att cykeltiderna per station skulle bli lägre och jämnare för 
samtliga stickprov. Så om exempelvis två ytterligare stationer skulle implementeras så skulle 
cykeltiderna för stickprov 6 och 7, som kan ses nedan, kunna jämnas ut så att dess cykeltid per 
station skulle bli lika lång som övriga stickprov som kan ses i tabell, dvs. ca 10 minuter. Detta 
underlättar möjligheten till ett jämnare flöde då tempot på processens flöde inte kan överstiga 
det tempot som blocket med längst cykeltid har. 

 

Diagram 24 Ovan illustreras stickprovens cykeltid per arbetsstation för 663-linan. 
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Nackdel med denna lösning är att transporttiden ökar. Som visats i studien har somliga 
stickprov en kort total cykeltid och förädlas enbart några få minuter per station eller inte alls. 
Dessa block får ingen fördel av denna åtgärd, i och med att deras cykeltider är så pass korta så 
att en utjämning inte skulle göra en märkbar skillnad. Därmed resulterar fler arbetsstationer 
för dessa block enbart i en längre transportsträcka och därmed ökad genomloppstid. Dock får 
de en fördel i och med att flödet blir jämnare då resterande stickprovs cykeltider per station 
minskas och jämnas ut. Ett snabbare och jämnare flöde kan resultera i kortare genomloppstid 
om väntan reduceras mer än vad transporttiden ökar.  
 
Att öka antalet stationer kan jämna ut cykeltidernas variation och skapa ett jämnare flöde. Dock 
kommer variationen inte att elimineras helt. Därför krävs förutsättningar för att personalen 
skall kunna samarbeta för att fånga in den variation som fortfarande kommer att uppstå. 
Lämpligt kan även vara att implementera en flygande person som arbetar flexibelt på de 
arbetsstationerna som behöver extra avlastning på grund av tidskrävande block. 

6.2.2 Diskussion och åtgärdsförslag – Obalans mellan linorna i 
slutmonteringen 
För att balans mellan slutmonteringslinorna skall uppnås krävs en frisläppningsmetod som 
generar en jämn försörjning mellan respektive lina.  

 
Den manuella frisläppningsmetoden som används i nuläget kan kopplas till varför temporära 
stopp uppstår i försörjningen mellan för- och slutmonteringen. Stoppen i försörjningen 
grundar sig i flertal fall att MO1 måste ta nästa block som är på tur vid andra styrningsbeslutet. 
Med andra ord kan inte MO1 påverka vilket block som skall skickas ut via transportbandet, 
enbart till vilken slutmonteringslina detta block skall skickas till. Detta betyder att då ett 
buffertband är fullt och nästa block är planerad till samma lina måste MO1 ändå styra blocket 
till den lina och ett stopp kommer uppstå. För att undvika stopp kan MO1 välja att avvika från 
den lina blocket var planerat att skickas till. Dock påvisar studiens analys att ett byte av bestämd 
slutmonteringslina resulterade i en förvärrad obalans. För att undvika att varken stopp eller 
större obalans skall uppkomma på grund av avvikelse från blocket planerade 
slutmonteringslina krävs en lösning som möjliggör en ändring i turordningen så att rätt block 
fortfarande kan levereras till bestämd lina. 

 
Fläkt Woods skulle behöva investera i en resurs som möjliggör att MO1 kan bestämma vilket 
block som skall skickas ut, dvs. inte vara tvungen att skicka ut det som står näst på tur. Detta 
skulle kunna göras genom att investera i en resurs som gör det möjligt att förflytta blocket som 
skall ut åt sidan så att bakomvarande block kan skickas ut före. Denna resurs kan exempelvis 
vara en extra buffertplats som MO1 kan nyttja genom att lagra de block som inte kan skickas ut 
på grund av kö på dess bestämda lina. Detta resulterar i att bakomvarande block kommer längre 
fram i turordningen och kan skickas ut. Denna åtgärd eliminerar orsaken till att försörjningen 
stannar upp på grund av kö på ett visst buffertband. 

 
Ett annat alternativ som kan resultera i balans mellan slutmonteringslinorna är att 
implementera Kanban i form av ett återrapporteringssystem. Ett återrapporteringssystem gör 
det möjligt för respektive slutmonteringslina att signalera när de har utrymme för fler block på 
dess buffertband. Genom att respektive lina enbart signalerar när det finns ledigt utrymme på 
dess buffertband elimineras risken för att linorna blir tomma eller överfulla. För att 
förmonteringen skall kunna försörja slutmonteringen med det som efterfrågas genom 
återrapportering bör ett materialtorg placeras mellan för- och slutmonteringen, se figur 26. På 
så sätt fås ett kombinerat push-pull-system som gör det möjligt för förmonteringen att förädla 
block i den sekvens som är tänkt men är inte lika beroende av att synkronisera med 
slutmonteringen så att de levererar rätt block i rätt tid. Materialtorget kan därmed fungera som 
en buffertplats för samtliga slutmonteringslinor. När ledigt utrymme finns på något 
buffertband skickas en signal vilket meddelar en truck som därmed levererar ett block från 
materialtorget till detta buffertband. Vilket block som skall levereras är bestämt utifrån den 
körplan som MO1 frisläpper order ifrån. På ett sätt kan detta likna det system som Yamaha 
implementerade då det utnyttjar både Kanban och en körplan [18]. Om ett materialtorg skulle 
implementeras skulle processen gå till som den gör idag, dvs. MO1 frisläpper block utifrån en 
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bestämd körplan i en viss sekvens som ska till en förbestämd slutmonteringslina. Precis som 
vanligt levereras gavel med hjälp av truck till den bestämda slutmonteringslinan. Skillnaden 
som blir om implementering skulle ske är att när resterande delprocesser är klara och 
egentligen redo för att transportera ut blocket till bestämd slutmonteringslina via 
transportvagn skickas det istället till ett materialtorg. Materialtorget ersätter därmed 
transportbandssystemet vilket tar bort det andra styrningsbeslutet som MO1 gör. Detta leder 
till en mindre risk för felbedömning eftersom en av de två manuella styrningsbeslut elimineras. 
När väl utrymme finns på bestämd slutmonteringslina skickas signalen till truck som då 
levererar blocket. Detta resulterar i att varken förmonteringen eller försörjningen behöver 
stanna upp om det skulle vara fullt på buffertbandet till den bestämda slutmonteringslinan som 
blocket skulle till. Ett återrapporteringssystem integrerat med ett materialtorg resulterar också 
i att inga buffertband till slutmonteringslinorna behöver bli tomma eller överfulla. Utifrån detta 
åtgärdsförslag kan balansering ske mellan samtliga slutmonteringslinor. 

 
Utveckling av materialtorg kan även öppna upp för vidare förslag gällande den manuella 
frisläppningen från det automatiska panelbuffertlagret. Då ett materialtorg finns behöver inte 
en visuell bedömning göras manuellt för att se vilka buffertband som har ledigt utrymme. 
Därför kan frisläppningen till förmonteringen automatiseras genom att panelbuffertlagret 
automatiskt trycker ut paneler till samtliga delprocesser i förmonteringen utifrån en bestämd 
sekvens. När blocket väl anländer till materialtorget blir det slutmonteringen som drar till sig 
blocket via återrapporteringssystemet.  

 

 

 

Figur 26 Ovan illustreras det åtgärdsförslag som innebär implementering av ett 
materialtorg mellan förmonteringsprocess och slutmonteringslinorna. 

 

 

 

 

 

 



Diskussion och åtgärdsförslag 

60 

6.2.3 Diskussion och åtgärdsförslag – Obalans mellan arbetsstationer 
och slutmonteringslinorna 
För att eliminera både den obalans som råder mellan samtliga arbetsstationer på 
slutmonteringen och den som råder mellan slutmonteringslinorna kan en åtgärd vara att 
kombinera ovan nämnda åtgärdsförslag. Det vill säga att ett materialtorg placeras mellan för- 
och slutmontering samt att slutmonteringslinorna förlängs och antalet arbetsstationer ökar. 
Dock kommer denna lösning inte generera i att cykeltiden på samtliga arbetsstationer blir helt 
jämn då variationen i arbetsmoment för samtliga block är för många. Utifrån detta 
konstaterande har ett förslag tagits fram där arbetsstationer inte är beroende av varandra och 
inte heller är för- och slutmontering beroende av de samspel som krävs i dagsläget.  

 
Förslaget är att investera i ett materialtorg mellan för- och slutmontering samt avveckla 
linjemontering vid slutmonteringen och istället upprätta montering vid fasta positioner, se 
figur 27. Fasta stationer betyder i denna diskussion separata arbetsstationer där ett block 
förädlas från början till slut. Likt tidigare förslag kombineras push och pull-system. Detta 
innebär att förmonteringen trycker ut paneler till ett materialtorg. Block förflyttas först från 
materialtorget då slutmonteringen signalerat om att det snart finns utrymme för ett nytt block 
genom ett Kanban-system. Samtidigt förmedlas truck att det block som har bearbetats är färdigt 
och klart för upphämtning.  

 
Antalet fasta stationer som bör implementeras beror på Fläkt Woods produktionsmål samt hur 
lång den totala cykeltiden är för ett block. Fläkt Woods produktionsmål idag är att leverera 50 
block per arbetsdag. Utifrån studiens datainsamling uppmättes den längsta totala cykeltiden på 
slutmonteringen till 80 minuter. Om antagande görs att samtliga block kräver en total cykeltid 
på 80 minuter generar detta i att 8,3 stationer behövs. Detta avrundas till 9 stationer vilket 
resulterar i att dessa måste kunna leverera 6 block per dag var för att uppnå vad Fläkt Woods 
produktionsmål. Jämförs detta istället med det block som krävde kortast cykeltid på 
slutmonteringen, vilket var 10 minuter, så skulle det enbart behövas 1,35 stationer vilket 
avrundas till två stationer. För att ge ett rimligt antal stationer beräknades med värdet för 
samtliga stickprovs totala cykeltid på slutmonteringen. Medelvärdet för uppgick till 42 minuter 
vilket resulterar i att det skulle krävas 4,35 stationer, vilket avrundas till. 5 stationer, för att 
kunna producera minst 50 block per arbetsdag. Ifall monteringsstationerna skulle bemannas 
likvärdigt med vad de är idag skulle 2 personer per station behövas, dvs. 10 montörer, vid en 
implementering av 5 stationer. Detta skulle innebära en reducering på 9 montörer om det 
jämförs med antalet montörer som arbetar idag. Detta innebär alltså att denna 
layoutförändring skulle potentiellt kunna effektivisera slutmonteringen med mindre personal. 
Dock skulle detta enbart innebära en omflyttning av personal. Detta på grund av att om 
layoutförändringen genomföras kan personal som tidigare varit på slutmonteringen kunna 
hjälpa till att transportera material och komponenter eller färdigställda block. Om 
produktiviteten ökar kan det behövas mer personal för att förmonteringen skall hinna försörja 
slutmonteringen och därmed skulle personal kunna flyttas över dit. För att öka produktiviteten 
ytterligare i denna layoutförändring kan flygande personal, som nämnts tidigare, tillämpas. 
Dessa kan då hjälpa till då mer komplexa block skall bearbetas eller då ny bemanningspersonal 
skall läras upp. Det kan även vara fördelaktigt att kvalitetskontrollen görs av en utomstående 
montör, exempelvis den flygande personen, och inte av någon som har arbetet på den på 
slutmonteringen. 
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Figur 27 Ovan illustreras det åtgärdsförslag som innebär implementering av ett 
materialtorg samt fasta separata arbetsstationer. 

 

Detta åtgärdsförslag skulle kräva ett signalsystem som fungerar sådan att när en signal går skall 
det fullständiga blocket hämtas direkt parallellt med att ett nytt block levereras. Detta för att 
väntan för personal inte skall uppstå. Denna åtgärd skulle också kräva att förmonteringen 
måste klara av att försörja samtliga fasta stationer. Dock kan materialtorget nyttjas så att 
försörjning inte behöver ske synkroniserat med övrig slutmontering. Förslaget kommer även 
innebär mer truckpersonal vilket kräver en högre säkerhet i produktionen då truck kommer åka 
frekvent mellan samtliga stationer och materialtorget.  

 
Denna utformning kan utvecklas så att samtliga stationer kan bearbeta samtliga produkttyper 
vilket innebär att samtliga montörer behöver ha samma kunskap. Men utformningen kan också 
fungera på det sätt att de kompaktaggregat som kräver en viss kompetens enbart monteras på 
utvalda stationer. På så sätt behöver inte oerfaren personal ställas inför moment de inte 
behärskar. 

 
Åtgärdsförslaget som presenteras ovan är det förslag som framtagits utifrån observationer och 
analys och som anses vara mest optimalt. Förslaget eliminerar de störningar och rotorsaker 
som kunde kopplas till obalans och frisläppningsmetod. Då samtliga buffertplatser mellan 
arbetsstationerna på slutmonteringen försvinner uppstår ingen väntan på grund av att 
stationerna behöver vänta på varandra. Detta gör att resursernas utnyttjandegrad ökar. Väntan 
kan däremot uppstå för block i materialtorget, dock är det en väntan som inte bidrar till att 
arbetsstationer samt monteringspersonal får stå outnyttjade. 
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6.3 Diskussion kring validitet och reliabilitet i undersökningen 
Två tidsstudier genomfördes under detta arbete. Den första tidsstudien omfattade tidmätning 
av de elva stickprov som uppmättes. För att generalisera den data som insamlades skulle det 
krävts mer stickprov än vad som genomfördes. Anledningen till att inte fler stickprov uppmättes 
var på grund av att processen var tidskrävande och studien hade begränsat med tid. Om 
ytterligare tid hade funnits så att fler prover kunde ha mätts upp kanske ett samband mellan 
samtliga processtider kunnat identifieras. Den andra tidsstudie som genfördes var för 
transporttider samlades data för 3-5 stickprov per sträcka för att få trovärdiga tider.  
 
För att framställa rotorsakerna i studien användes 5 varför. Det är en etablerad metod som 
började användas effektivt av Toyota [35]. För att hitta en rotorsak kräver somliga metoder att 
problemet visualiseras genom att måla upp kopplingar mellan problem och dess konsekvenser. 
Detta hade inte passat i den miljön som studien utfördes i då det inte fanns förutsättningar att 
måla upp ett bra kopplingsschema under tiden då metoden nyttjades. Därför passade 5 varför 
bättre då det enbart behövdes ta få anteckningar för att besvara frågan “Varför?”. Då 5 varför 
användes kunde det vid samtliga tillfällen svaras på frågan “varför?” fem gånger.  
 
En processkartläggning kunde tas fram genom att använda information från observationer 
samt ritningar över fabriken. Efter processkartan gjordes intygade personal på Fläkt Woods att 
den stämde enligt den fysiska produktionslayouten.  
 
Risken med att bygga studien på observationer är att det är upp till observatören vad den tycker 
sig se. Därmed finns risk för att bedömningarna skiljer sig från det egentliga fallet. Eftersom att 
det alltid funnits två observatörer under studiens gång och det som iakttagits diskuterats efteråt 
tros detta inte ha minskat studiens trovärdighet. 
 
De åtgärdsförslag som getts i studien är ej grundade på några teoretiska beräkningar utan 
utefter observationer av nuläget. Analys och diskussion har lett till de åtgärder och slutsatser 
som presenterats. 
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7 Slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
Genom tillämpade metoder kunde det konstateras att i 7 av 8 stoppfall berodde de temporära 
stoppen i försörjningen mellan för- och slutmonteringen på att det var kö på 
slutmonteringslina. Detta förorsakade att nästa block som skulle till denna lina inte kunde 
transporteras ut vilket stoppade upp försörjningen. Att kö uppstod på slutmonteringslinan 
kunde kopplas till två faktorer, obalans mellan arbetsstationer samt den frisläppningsmetoden 
Fläkt Woods använder sig av idag. 
 
Obalans mellan samtliga arbetsstationer på slutmonteringslinan berodde på att cykeltiderna 
per station varierade. Att cykeltiderna varierade för samtliga stationer beror på att respektive 
block kräver olika arbetsmoment beroende på kundens efterfrågan vilket bidrar till olika lång 
bearbetningstid. Detta bidrog till att onödig väntan uppstod för både personal och produkt. Om 
väntan blev långvarig kunde situationen förorsaka att kö till slut bildades på slutmonteringens 
buffertband vilket ledde till att försörjningen till denna lina inte längre var möjlig. Om nästa 
block på tur vid transportbandet skulle till denna specifika lina resulterade det i att hela 
försörjningen mellan för- och slutmonteringen stannade upp.  
 
Frisläppningsmetoden som används idag bidrog till att obalans mellan slutmonteringslinorna 
uppstod vilket hade en direkt påverkan på att temporära stopp uppstod i försörjningen mellan 
för- och slutmonteringen. Då inte slutmonteringen förädlar block i ett jämnt tempo är det svårt 
för förmonteringen att försörja slutmonteringen med rätt block i rätt tid. Detta på grund av hur 
den manuella frisläppningsmetoden idag fungerar, dvs. med två styrbeslut som inte är baserade 
på tillräckligt med fakta utan istället visuella bedömningar samt utdaterade system.  
 
För att förbättra metoden som används vid frisläppningen krävs det att MO1 ges bättre 
förutsättningar. För att optimera frisläppning av order skulle MO1 behöva mer information 
kring tillgänglighet av material samt specifika monteringstider för samtliga block. Den körplan 
MO1 frisläpper block ifrån har en turordning som är framtagen genom ett viktningsprogram. 
Detta program behöver uppdateras och baseras på blockspecifika tider. På så sätt minskas även 
obalansen mellan arbetsstationerna. För att ytterligare minska obalansen skulle ett bättre 
samarbete mellan stationerna gynna processen. Genom att göra detta jämnas cykeltiderna ut 
och därmed minskas tiden då block och personal behöver vänta. Genom att minska obalansen 
mellan stationer och linor med dessa förslag kan risken att stopp i försörjningen uppstår 
minskas. 
 
Studiens syfte har varit att undersöka varför stopp uppstår i försörjningen mellan för- och 
slutmonteringen. Dock har en fråga väckts under arbetet, är det verkligen att försörjningen 
konstant skall leverera som är det viktigaste? Strävan i en produktion bör vara att ha högsta 
möjliga output och på så sätt utnyttja sina resurser effektivt. Därför har även andra 
åtgärdsförslag framställts som kan undvika problem gällande obalans och 
frisläppningsmetoden.  
 
En optimal lösning till problemet anses i studien vara en förändring i produktionslayouten i 
form av implementering av ett materialtorg mellan för- och slutmonteringen samt omforma 
slutmonteringslinorna till separata fasta stationer som inte är integrerade med varandra. 
Slutmonteringen sker då från början till slut på enbart en station. Då blockets förädling är 
fulländat på en station meddelas detta genom ett återrapporteringssystem vilket genererar att 
klart block hämtas upp parallellt med att nytt block fås via truck. Ett materialtorg samt fasta 
stationer i slutmonteringen eliminerar den obalans som uppstod i monteringsprocessen och 
orsakade stopp i försörjningen. Att cykeltider per station varierar och att en förmontering skall 
försörja en slutmontering orsakar inte längre stopp i processens flöde om denna åtgärd 
implementeras. 
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7.2 Vidare arbete eller forskning 
För att öka reliabiliteten för denna studies resultat bör ytterligare tidsstudier tas fram. Om 
samtliga tidsstudier påvisar samma resultat som denna studie har presenterat bör vidare arbete 
fokusera på att uppnå balans mellan arbetsstationerna samt utveckla företagets 
försörjningsmetod mellan för- och slutmontering så att balans mellan slutmonteringslinorna 
kan uppnås. Även att undersöka ifall en förbättring av den sekvens MO1 frisläpper ifrån idag, 
dvs. 32321-sekvensen, kan förbättra balanseringen mellan linorna. Ett förslag är att utvärdera 
dagens situation med hjälp av teorier som berör system- och balanseringsförluster. 
 
Vidare arbete kan även inkludera om de framtagna åtgärdsförslagen gällande förändring i 
produktionslayouten skulle fungera i praktiken och vara optimalt för Fläkt Woods 
monteringsprocess. Om inte åtgärderna är optimala bör vidare forskning omfatta hur en 
monteringsprocess likt Fläkt Woods skall utformas så att hög produktivitet och ökat 
resursutnyttjande uppnås som genererar en högre output. 
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9 Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 Tidmätning av elva stickprov av den totala monteringsprocessen uppdelat i 
stationer. 
 

Bilaga 2 Cykeltid per station samt delprocess för de elva stickproven presenterade i bilaga 
1.  
 

Bilaga 3 Transporttider. 
 

Bilaga 4 Presentation av förhållandet mellan väntan, transporttid och cykeltid för 
respektive block. Detta presenteras även i minuter. 
 

Bilaga 5 Rotorsaksanalys för de åtta stopp som noterades. 
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9.1 Bilaga 1 – Processtider 

 

        Stickprov 1   2   

Sammanställning 
Datum 22.03.16 22.03.16 

Lina 663 662 

        
Klockslag 
(start) 11:28 13:54 

Medeltid Median Lägsta Högsta Moment Enkel, utan profil   

        T&B min sek minuter min sek minut 

1,23 0,82 0,00 3,08 Ut             

12,03 11,30 6,72 23,83 Flyttas 10 59 10,98 13 1 13,02 

12,73 12,43 7,08 24,42 S1 arb. 10 59 10,98 13 45 13,75 

14,94 16,00 7,42 25,50 S1 klar 12 54 12,90 16 57 16,95 

15,43 16,08 7,42 29,10 Skickas 12 54 12,90 16 58 16,97 

14,81 14,83 0,00 29,30 Anl. Buffert 13 5 13,08       

18,37 18,19 10,92 30,17 Skickas  18 5 18,08       

17,66 18,08 9,55 30,37 Anl. S2 19 0 19,00 17 19 17,32 

17,76 18,08 9,55 30,42 S2 arb. 19 30 19,50 17 19 17,32 

21,13 21,08 11,17 33,50 S2 klar 20 50 20,83 24 56 24,93 

21,68 21,75 14,25 33,50 Skickas 20 50 20,83 24 56 24,93 

24,47 22,83 16,87 33,72 Anl. S3             

24,57 22,83 16,87 34,00 S3 arb.             

27,81 25,17 21,00 37,25 S3 klar             

28,90 26,95 22,50 37,25 skickas             

23,00 22,90 14,50 37,70 Anl. Buffert 23 5 23,08 24 59 24,98 

27,79 27,27 19,12 38,67 Flyttas 27 16 27,27 36 15 36,25 

28,52 28,51 19,25 39,08 Anl. Vridb. 28 35 28,58 36 17 36,28 

29,58 29,08 24,58 39,08 Arb. Vridb.             

32,76 29,98 19,67 46,50 Flyttas 29 35 29,58 38 12 38,20 

30,70 30,50 0,00 46,67 
Anl. 
Transport 

0 0 0,00 
38 30 38,50 

33,58 30,52 20,30 46,67 Transport 30 5 30,08 38 45 38,75 

33,99 31,12 20,67 47,17 Anl. Förb. 30 10 30,17 39 0 39,00 

31,80 30,17 18,17 44,08 Summa     30,17     25,98 

                     

        Luckor 1 lucka     2 luckor     

0,00 0,00 0,00 0,00 Ut 0 0 0,00 0 0 0,00 

2,61 1,50 1,00 8,25 S1 arb. 2 5 2,08       

3,94 2,83 1,83 11,25 Klar 3 50 3,83       

4,80 3,38 2,00 11,83 S2 arb. 3 55 3,92 9 40 9,67 

14,09 14,33 8,50 21,25 Klar 14 40 14,67 18 10 18,17 

14,50 14,53 8,92 21,50 Anl. Vagn 14 55 14,92 18 50 18,83 

33,40 34,67 17,75 47,05 Flyttas 26 40 26,67 35 45 35,75 

35,15 35,38 18,67 51,95 Tr1 anl.        36 25 36,42 

39,28 41,03 18,67 52,78 Flyttas 41 25 41,42 43 10 43,17 

1 
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42,91 42,49 31,53 52,95 Anl. Vridb. 41 30 41,50 43 10 43,17 

46,69 48,67 21,00 68,17 Flyttas t. 42 20 42,33 44 40 44,67 

49,50 49,46 21,17 70,53 Transporteras 42 20 42,33 48 5 48,08 

50,65 49,92 21,42 70,58 Anl. Förb. 42 40 42,67 48 5 48,08 

48,75 48,63 21,42 70,58 Summa     42,67     48,08 

                     

        Slutmont             

80,41 78,20 58,75 106,50 Förbereder       58 45 58,75 

60,25 54,58 22,13 128,33 Anl. S1 37 15 37,25 67 45 67,75 

60,91 55,50 22,17 129,92 Börjar arb 38 39 38,65 68 10 68,17 

73,03 71,25 33,67 159,00 Klar 45 6 45,10 76 55 76,92 

80,08 73,50 33,67 194,78 Skickas 45 7 45,12 77 30 77,50 

64,89 54,63 34,33 104,55 Anl. Buff 45 7 45,12 78 5 78,08 

80,42 87,23 38,42 104,75 Skickas       92 10 92,17 

83,06 67,24 39,13 195,28 Anl. S2 47 40 47,67       

90,78 82,88 39,13 196,67 Börjar arb       93 5 93,08 

106,40 98,00 54,25 215,17 Klar       103 0 103,00 

101,16 90,33 54,33 219,25 Skickas 68 0 68,00 103 0 103,00 

109,01 97,13 54,67 219,67 Anl. Buff       103 30 103,50 

119,65 112,12 55,17 234,93 Skickas             

108,87 98,18 55,42 235,27 Anl. S3 70 0 70,00       

119,55 107,58 56,25 238,42 Börjar arb             

131,68 125,63 61,00 260,32 Klar             

106,05 108,65 61,00 152,62 Skickas 76 19 76,32       

113,31 119,67 77,02 152,92 Anl. Buff 77 1 77,02       

122,32 119,97 84,42 168,58 Skickas 85 55 85,92       

111,53 107,15 61,78 168,80 Anl. S4 86 13 86,22       

123,11 116,96 85,80 182,30 Klar 89 47 89,78       

127,06 126,92 86,13 182,33 Skickas 89 59 89,98       

146,17 135,95 90,15 275,50 Hämtas 90 9 90,15       

112,69 100,81 59,98 244,38 Summa     59,98       

                     

           

146,17 135,95 90,15 275,50 Tot summa   Minuter 90,15       

2,44 2,27 1,50 4,59   Timmar 1,50    
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Stickprov   3     4     5   

Datum   29.03.16     29.03.16     30.03.16   

Lina   661     663     661   
Klockslag 
(start)   07.22     07.35     10.20   

Moment 
Komplex, 3 T&B (6 

paneler) 
Enkel, liten, "enbart ett 

skal" 
Special: "3 T&B" - 2 

våningar 

T&B min  sek minut min sek minut min  sek minut 

Ut 0 44 0,73 0 15 0,25 0 35 0,58 

Flyttas 16 14 16,23 6 45 6,75 11 18 11,30 

S1 arb. 18 20 18,33 7 5 7,08 12 26 12,43 

S1 klar 21 50 21,83 7 25 7,42 16 15 16,25 

Skickas 22 0 22,00 7 25 7,42 17 40 17,67 

Anl. Buffert 22 5 22,08 7 30 7,50 17 57 17,95 

Skickas  23 4 23,07 14 55 14,92 18 18 18,30 

Anl. S2 23 16 23,27 15 5 15,08 18 35 18,58 

S2 arb. 23 20 23,33 15 10 15,17 18 35 18,58 

S2 klar 26 56 26,93 16 5 16,08 23 51 23,85 

Skickas 26 59 26,98 16 5 16,08 23 52 23,87 

Anl. S3                   

S3 arb.                   

S3 klar                   

skickas                   

Anl. Buffert 27 32 27,53 16 10 16,17 23 50 23,83 

Flyttas 28 30 28,50 24 25 24,42 25 1 25,02 

Anl. Vridb. 29 46 29,77 24 30 24,50 25 20 25,33 

Arb. Vridb.       24 35 24,58 25 30 25,50 

Flyttas 29 59 29,98 25 40 25,67 26 19 26,32 
Anl. 
Transport 30 30 30,50 25 50 25,83 27 48 27,80 

Transport 30 31 30,52 26 0 26,00 28 29 28,48 

Anl. Förb. 31 7 31,12 26 30 26,50 28 57 28,95 

Summa     30,38     26,25     28,37 

                   

Luckor 
3 

luckor     
2 

luckor     
1 
lucka     

Ut 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

S1 arb. 1 32 1,53 1 25 1,42 1 0 1,00 

Klar 2 7 2,12 2 50 2,83 3 21 3,35 

S2 arb. 2 47 2,78 2 50 2,83 4 10 4,17 

Klar 11 5 11,08 10 20 10,33 15 15 15,25 

Anl. Vagn 11 7 11,12 10 35 10,58 16 0 16,00 

Flyttas 47 3 47,05 38 40 38,67 27 51 27,85 

Tr1 anl.  51 57 51,95 39 30 39,50 28 30 28,50 

Flyttas 52 47 52,78 48 47 48,78 37 30 37,50 

Anl. Vridb. 52 57 52,95 49 10 49,17 37 35 37,58 

Flyttas t. 68 10 68,17 50 30 50,50 49 55 49,92 

1 



Bilagor 

72 

Transporteras 68 15 68,25 50 35 50,58 50 0 50,00 

Anl. Förb. 69 32 69,53 50 55 50,92 50 40 50,67 

Summa     69,53     50,92     50,67 

                   

Slutmont                   

Förbereder 106 30 106,50             

Anl. S1 128 20 128,33 44 20 44,33 30 57 30,95 

Börjar arb 129 55 129,92 44 20 44,33 33 30 33,50 

Klar 159 0 159,00 47 30 47,50 45 30 45,50 

Skickas 194 47 194,78 51 30 51,50       

Anl. Buff       51 50 51,83 46 0 46,00 

Skickas       61 30 61,50       

Anl. S2 195 17 195,28 62 0 62,00 60 0 60,00 

Börjar arb 196 40 196,67       60 27 60,45 

Klar 215 10 215,17       68 47 68,78 

Skickas 219 15 219,25 69 0 69,00 82 44 82,73 

Anl. Buff 219 40 219,67 69 10 69,17 83 0 83,00 

Skickas 234 56 234,93 75 25 75,42 112 7 112,12 

Anl. S3 235 16 235,27 76 50 76,83 113 19 113,32 

Börjar arb 238 25 238,42       116 54 116,90 

Klar 260 19 260,32       128 50 128,83 

Skickas       78 55 78,92 129 18 129,30 

Anl. Buff       79 5 79,08 130 15 130,25 

Skickas       84 25 84,42       

Anl. S4       84 50 84,83       

Klar       92 25 92,42       

Skickas       92 35 92,58       

Hämtas 275 30 275,50 93 35 93,58 144 35 144,58 

Summa     244,38     67,08     115,63 

                   

                                

Tot summa Minuter 275,50   Minuter 93,58   Minuter 144,58   

 Timmar 4,59  Timmar 1,56  Timmar 2,41  
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Stickprov   6     7     8   

Datum   30.03.16     08.04.2016     12.04.2016   

Lina   
662 --> 

663     663     
663 --> 

662   
Klockslag 
(start)   10.30     07.55     08.10   

Moment   

Enkel, 2 
paneler 
botten   

Enkel, 1 ljuddämpare fyller 
hela, 2 luckor, uppdelat 

T&B i två       

T&B min sek minut min sek minut min sek minut 

Ut 3 5 3,08 2 30 2,50 0 49 0,82 

Flyttas 12 45 12,75 6 43 6,72 23 50 23,83 

S1 arb. 13 30 13,50 7 10 7,17 24 25 24,42 

S1 klar 16 0 16,00 9 0 9,00 25 30 25,50 

Skickas 16 5 16,08 9 0 9,00 29 6 29,10 

Anl. Buffert 16 35 16,58     0,00 29 18 29,30 

Skickas  18 55 18,92 10 55 10,92 30 10 30,17 

Anl. S2 19 5 19,08 11 10 11,17 30 22 30,37 

S2 arb. 19 25 19,42 11 10 11,17 30 25 30,42 

S2 klar 21 5 21,08 17 0 17,00 33 30 33,50 

Skickas 21 45 21,75 17 0 17,00 33 30 33,50 

Anl. S3             33 43 33,72 

S3 arb.             34 0 34,00 

S3 klar             37 15 37,25 

skickas             37 15 37,25 

Anl. Buffert 22 0 22,00 17 30 17,50 37 42 37,70 

Flyttas 24 55 24,92 19 7 19,12 38 40 38,67 

Anl. Vridb. 29 50 29,83 19 15 19,25 39 5 39,08 

Arb. Vridb. 30 10 30,17       39 5 39,08 

Flyttas 46 30 46,50 19 40 19,67 41 2 41,03 
Anl. 
Transport 46 40 46,67 20 18 20,30 43 18 43,30 

Transport 46 40 46,67 20 18 20,30 43 45 43,75 

Anl. Förb. 47 10 47,17 20 40 20,67 44 9 44,15 

Summa     44,08     18,17     43,33 

                   

Luckor 
4 

luckor     
2 

luckor     
1 

lucka     

Ut 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

S1 arb. 1 30 1,50 1 30 1,50 1 24 1,40 

Klar 1 50 1,83 2 35 2,58 2 20 2,33 

S2 arb. 2 0 2,00 2 50 2,83 2 30 2,50 

Klar 8 30 8,50 17 25 17,42 10 15 10,25 

Anl. Vagn 8 55 8,92 17 35 17,58 11 26 11,43 

Flyttas 33 35 33,58 17 45 17,75 36 9 36,15 

Tr1 anl.  34 20 34,33 18 40 18,67 36 55 36,92 

Flyttas       18 40 18,67       
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Anl. Vridb. 45 35 45,58             

Flyttas t. 48 40 48,67 21 0 21,00       

Transporteras 48 55 48,92 21 10 21,17 70 32 70,53 

Anl. Förb. 49 10 49,17 21 25 21,42 70 35 70,58 

Summa     49,17     21,42     70,58 

                   

Slutmont                   

Förbereder             89 16 89,27 

Anl. S1 54 35 54,58 22 8 22,13 90 45 90,75 

Börjar arb 55 30 55,50 22 10 22,17 90 45 90,75 

Klar 71 15 71,25 33 40 33,67 104 12 104,20 

Skickas 71 20 71,33 33 40 33,67 104 13 104,22 

Anl. Buff       34 20 34,33 104 33 104,55 

Skickas       38 25 38,42 104 45 104,75 

Anl. S2 72 20 72,33 39 8 39,13 105 15 105,25 

Börjar arb 72 25 72,42 39 8 39,13 105 55 105,92 

Klar 98 0 98,00 54 15 54,25 132 40 132,67 

Skickas 98 0 98,00 54 20 54,33 132 40 132,67 

Anl. Buff       54 40 54,67 133 1 133,02 

Skickas       55 10 55,17 139 0 139,00 

Anl. S3 98 15 98,25 55 25 55,42 139 23 139,38 

Börjar arb 98 15 98,25 56 15 56,25 140 41 140,68 

Klar 122 25 122,42 61 0 61,00 152 15 152,25 

Skickas 122 35 122,58 61 0 61,00 152 37 152,62 

Anl. Buff             152 55 152,92 

Skickas             168 35 168,58 

Anl. S4 123 20 123,33 61 47 61,78 168 48 168,80 

Klar 135 0 135,00 85 48 85,80 182 18 182,30 

Skickas 145 40 145,67 86 8 86,13 182 20 182,33 

Hämtas 153 25 153,42 111 45 111,75 182 40 182,67 

Summa     106,25     91,08     138,52 

                   

              

Tot summa   Minuter 153,42   Minuter 111,75   Minuter 182,67 

  Timmar 2,56  Timmar 1,86  Timmar 3,04 
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Stickprov   9     10     11   

Datum   12.04.2016     13.04.2016     13.04.2016   

Lina   662     663     662   
Klockslag 
(start)   08.32     07.57     08.10   

Moment Ljuddämpare fyller hela.       2 Tak + 2 Botten 

T&B min sek minut min sek minut min sek minut 

Ut 0 0 0,00 1 22 1,37 1 45 1,75 

Flyttas 8 5 8,08 7 34 7,57 15 9 15,15 

S1 arb. 8 20 8,33 8 4 8,07 16 0 16,00 

S1 klar 11 45 11,75 9 5 9,08 17 38 17,63 

Skickas 11 45 11,75 9 8 9,13 17 40 17,67 

Anl. Buffert 11 58 11,97             

Skickas  12 35 12,58             

Anl. S2 12 48 12,80 9 33 9,55 18 5 18,08 

S2 arb. 12 48 12,80 9 33 9,55 18 5 18,08 

S2 klar 14 30 14,50 11 10 11,17 22 35 22,58 

Skickas 16 40 16,67 14 15 14,25 22 39 22,65 

Anl. S3 16 52 16,87       22 50 22,83 

S3 arb. 16 52 16,87       22 50 22,83 

S3 klar 21 0 21,00       25 10 25,17 

skickas 22 30 22,50       26 57 26,95 

Anl. Buffert 22 43 22,72 14 30 14,50       

Flyttas 23 59 23,98 28 18 28,30 29 15 29,25 

Anl. Vridb. 24 8 24,13 28 26 28,43       

Arb. Vridb.       28 40 28,67 29 30 29,50 

Flyttas 42 40 42,67 31 9 31,15 29 35 29,58 
Anl. 
Transport 42 53 42,88 31 35 31,58 30 21 30,35 

Transport 42 53 42,88 31 35 31,58 30 22 30,37 

Anl. Förb. 43 30 43,50 31 57 31,95 30 41 30,68 

Summa     43,50     30,58     28,93 

                   

Luckor 
0 

luckor     
2 

luckor     
4 

luckor     

Ut       0 0 0,00 0 0 0,00 

S1 arb.       4 49 4,82 8 15 8,25 

Klar       5 20 5,33 11 15 11,25 

S2 arb.       5 30 5,50 11 50 11,83 

Klar       14 0 14,00 21 15 21,25 

Anl. Vagn       14 9 14,15 21 30 21,50 

Flyttas 39 58 39,97 30 35 30,58       

Tr1 anl.  40 37 40,62 31 17 31,28 33 18 33,30 

Flyttas 40 38 40,63 31 17 31,28       

Anl. Vridb. 41 49 41,82 31 32 31,53       

Flyttas t. 56 48 56,80 38 12 38,20       
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Transporteras 56 57 56,95 38 12 38,20       

Anl. Förb. 57 16 57,27      46 14 46,23 

Summa     17,30     38,20     46,23 

                   

Slutmont                   

Förbereder       67 8 67,13       

Anl. S1 75 59 75,98 68 55 68,92 41 48 41,80 

Börjar arb 76 20 76,33 68 55 68,92 41 48 41,80 

Klar 92 30 92,50 73 50 73,83 53 50 53,83 

Skickas 92 50 92,83 75 40 75,67 54 10 54,17 

Anl. Buff 93 20 93,33 76 9 76,15 54 38 54,63 

Skickas 103 23 103,38 82 17 82,28       

Anl. S2 103 51 103,85 82 53 82,88 62 9 62,15 

Börjar arb 104 20 104,33 82 53 82,88 62 9 62,15 

Klar 117 39 117,65 90 18 90,30 77 45 77,75 

Skickas 117 39 117,65 90 20 90,33 77 50 77,83 

Anl. Buff 118 19 118,32 90 45 90,75       

Skickas 123 10 123,17 97 43 97,72       

Anl. S3 123 22 123,37 98 6 98,10 78 44 78,73 

Börjar arb 124 0 124,00 98 6 98,10 83 47 83,78 

Klar 130 55 130,92 104 0 104,00 93 40 93,67 

Skickas 131 15 131,25 108 39 108,65 93 50 93,83 

Anl. Buff 131 30 131,50 109 5 109,08       

Skickas 152 42 152,70 119 58 119,97       

Anl. S4 153 0 153,00 120 18 120,30 94 0 94,00 

Klar 165 40 165,67 126 55 126,92 107 0 107,00 

Skickas 165 50 165,83 126 55 126,92       

Hämtas 167 45 167,75 127 19 127,32 115 0 115,00 

Summa     124,25     95,37     84,32 

                   

          

Tot summa   Minuter 167,75   Minuter 127,32   Minuter 115,00 

  Timmar 2,80  Timmar 2,12  Timmar 1,92 
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9.2 Bilaga 2 – Cykeltid 

 

         

Medeltid Median Lägsta Högsta Moment 

        T&B 

2,20 1,92 0,33 3,82 S1 

3,38 3,08 0,92 7,62 S2 

3,24 3,25 2,33 4,13 S3 

1,40 1,52 0,08 2,48 S4 

7,23 7,67 2,33 10,82 Summa 

         

        Luckor 

1,33 1,08 0,33 3,00 S1 

9,29 8,50 6,50 14,58 S2 

9,53 8,92 6,83 15,67 Summa 

         

        Slutmont 

11,76 12,00 1,02 29,08 S1 

15,34 15,12 4,92 26,75 S2 

11,36 9,88 3,75 24,17 S3 

11,58 12,17 3,57 24,02 S4 

42,03 49,07 10,02 77,17 Summa 

 

 663 662 661 663 661 663 663 662 662 663 662 

Moment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

T&B                       

S1 1,92 3,20 3,50 0,33 3,82 2,50 1,83 1,08 3,42 1,02 1,63 

S2 1,33 7,62 3,60 0,92 5,27 1,67 5,83 3,08 1,70 1,62 4,50 

S3               3,25 4,13   2,33 

S4       1,08 0,82 2,00   1,95   2,48 0,08 

Summa 3,25 10,82 7,10 2,33 9,90 6,17 7,67 9,37 9,25 5,12 8,55 

                       

Luckor                       

S1 1,75   0,58 1,42 2,35 0,33 1,08 0,93   0,52 3,00 

S2 10,75 8,50 8,30 7,50 11,08 6,50 14,58 7,75   8,50 9,42 

Summa 12,50 8,50 8,88 8,92 13,43 6,83 15,67 8,68  9,02 12,42 

                       

Slutmont                       

S1 6,45 8,75 29,08 3,17 12,00 15,75 11,50 13,45 16,17 1,02 12,03 

S2   9,92 18,50   8,33 25,58 15,12 26,75 13,32 4,92 15,60 

S3     21,90 3,75 11,93 24,17 4,75 11,57 6,92 7,42 9,88 

S4 3,57     7,58   11,67 24,02 13,50 12,67 6,62 13,00 

Summa 10,02 18,67 69,48 14,50 32,27 77,17 55,38 65,27 49,07 19,97 50,52 
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9.3 Bilaga 3 – Transporttider 

 

Lucka Stickprov Medel 

Från  Till 1 2 3 4 5 (min) (sek) 

Buffertlag. S1 1,43 1,42 1,47 1,47   1,45 86,75 

S1 S2 0,17 0,17 0,17 0,08 0,17 0,15 9,00 

S2 Vagn Tages från bilaga 1. 0,41 24,70 

Tr1 förflyttas 0,58 0,63 0,55 0,67 0,57 0,60 36,00 

Tr1 Vridb. 0,23 0,22 0,22     0,22 13,33 

Vridb. Tr.vagn 0,22 0,13 0,17 0,17   0,17 10,25 

            Summa 3,00 180,03 

         

T&B Stickprov Medel 

Från  Till 1 2 3 4 5 (min) (sek) 

Buffertlag. 
Slut 
buff.band 0,52 0,53 0,53     0,53 31,67 

S1 Buffert 0,20 0,23 0,22 0,22   0,22 13,00 

Buffert S2 0,22 0,22 0,23     0,22 13,33 

S2 S3 0,23         0,23 14,00 

S3 Buffert 0,22 0,22 0,20     0,21 12,67 

Buffert S4 0,18 0,17 0,20 0,18   0,18 11,00 

S4 Tr.vagn 0,67 0,53 0,50 0,52 0,63 0,57 34,20 

            Summa 2,15 129,23 

 

 

 

 

 

 

Transportvagn Stickprov Medel 

Från  Till 1 2 3 4 5 (min) (sek) 

Tr.vagn 661 förb. 0,30 0,40 0,40 0,33   0,36 21,50 

Tr.vagn 662 förb. 0,25 0,32 0,33     0,30 18,00 

Tr.vagn 663 förb. 0,18 0,17 0,17     0,17 10,33 

            Summa 0,83 49,83 

 

 

 

 

 

* Samtliga längder från station till 
buffert och vice versa är av samma 
längd därför sammanställs dessa 
värden till ett gemensamt 
medelvärde. 

  (min) (sek) 
Medel 0,22 13,09 

Totaltid Lina 

Transp. av 661 662 663 

Luckor 3,36 3,30 3,17 

T&B 2,51 2,45 2,33 
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Slutmontering Lina Medel 

 

 
 

  

Längd 661 662 663 (m)    

Buffert 13,4 13,42 13,41 13,41    

Montering. 37,03 36,83 36,56 36,81    

Totalt 50,43 50,25 49,97 50,22      

      Tid (min) 7,24 

 Stickprov Medel    

Mätning 1 2 3 (m/min) 
 

  

Sträcka 1,63 3,75 13,00 6,13    

Tid 0,32 0,67 1,67 0,88    

Hastighet 5,15 5,63 7,80 6,94    

 

 

 Stickprov Medel 

 

 
 

 Lina 

Moment 1 2 3 (min) (sek) 
 

  661 662 o 663 

Höj 0,30 0,28 0,28 0,29 17,33  Mont.sekt. 3 4 

Sänk 0,28 0,25 0,27 0,27 16,00  Höj/sänktid 0,56 0,56 

Summa 0,58 0,53 0,55 0,56 33,33  Tid (min) 1,67 2,22 

 

 

 

 

 

 

 

  

Totaltid slutmontering 

  661 662 o 663 

Tid (min) 8,91 9,46 
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9.4 Bilaga 4 – Väntan, transport och cykeltid 

 

 663 662 661 663 661 663 663 662 662 663 662 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

T&B                       

Cykeltid 10,77% 41,63% 23,37% 8,89% 34,90% 13,99% 42,20% 21,62% 21,26% 16,73% 29,55% 

Transport 7,71% 9,44% 8,27% 8,86% 8,86% 5,28% 12,80% 5,66% 5,64% 7,61% 8,48% 

Väntan 81,52% 48,93% 68,36% 82,25% 56,24% 80,73% 44,99% 72,72% 73,09% 75,66% 61,97% 

                       

Luckor                       

Cykeltid 29,30% 17,68% 12,78% 17,51% 26,51% 13,90% 73,15% 12,30% 0,00% 23,60% 26,86% 

Transport 7,44% 6,86% 4,83% 6,23% 6,63% 6,45% 14,81% 4,68% 19,08% 8,31% 7,14% 

Väntan 63,27% 75,46% 82,39% 76,26% 66,86% 79,65% 12,03% 83,02% 80,92% 68,09% 66,00% 

                       

Slutmont                       

Cykeltid 16,70%   28,43% 21,61% 27,90% 72,63% 60,81% 47,12% 39,49% 20,94% 59,91% 

Transport 15,78%   3,87% 14,11% 8,18% 8,91% 10,39% 6,83% 7,62% 9,92% 11,22% 

Väntan 67,53%   67,70% 64,28% 63,91% 18,47% 28,81% 46,05% 52,89% 69,14% 28,86% 

 

 663 662 661 663 661 663 663 662 662 663 662 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

T&B                       

Tr 30,17 25,98 30,38 26,25 28,37 44,08 18,17 43,33 43,50 30,58 28,93 

Cykeltid 3,25 10,82 7,10 2,33 9,90 6,17 7,67 9,37 9,25 5,12 8,55 

Transport 2,33 2,45 2,51 2,33 2,51 2,33 2,33 2,45 2,45 2,33 2,45 

Väntan 24,59 12,71 20,77 21,59 15,95 35,59 8,17 31,51 31,80 23,14 17,93 

                       

Luckor                       

Tot 42,67 48,08 69,53 50,92 50,67 49,17 21,42 70,58 17,30 38,20 46,23 

Cykeltid 12,50 8,50 8,88 8,92 13,43 6,83 15,67 8,68 0,00 9,02 12,42 

Transport 3,17 3,30 3,36 3,17 3,36 3,17 3,17 3,30 3,30 3,17 3,30 

Väntan 26,99 36,28 57,29 38,83 33,87 39,16 2,58 58,60 14,00 26,01 30,52 

                       

Slutmont                       

Tot 59,98   244,38 67,08 115,63 106,25 91,08 138,52 124,25 95,37 84,32 

Cykeltid 10,02   69,48 14,50 32,27 77,17 55,38 65,27 49,07 19,97 50,52 

Transport 9,46   9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 

Väntan 40,50  165,44 43,12 73,90 19,62 26,24 63,79 65,72 65,94 24,34 
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9.5 Bilaga 5 – Rotorsaksanalys 

 

Stopptillfälle 1 

10-03-2016, Kl. 15.10-15.20 (10 min) 
 

Transportband står still: Luckorna till 663 på tur men kan 
ej transporteras ut. 
 
Vrf? Buffertbandet på 663 är fullt 
Vrf? Slutmonteringslinan rullar ej 
Vrf? Fullt på varje slutmonteringsstation och buffertplatserna på slutmonteringslinan, de kan 
ej skicka fram block och ha linan i rörelse 
Vrf? Ingen lastar av färdiga produkter på sista buffertplatsen så bandet kan sättas i rörelse 
Vrf? Fullt på emballeringen, dvs. platsen som truck skall placera det färdigställda blocket som 
står klar på sista buffertplatsen. 

 
Lösn: 

1. Avbryter utskickningsordningen:  botten, tak, luckor. Struntar i luckorna för 
respektive order och skickar istället ut nästkommande botten till 662. 

2. Detta gör att T&B ej stannar och transportvagnen rullar. 
3. Fortsätter skicka ut taket till 662 buffertband 2 för den nya order, dvs. fortsätter 

avlasta T&B.  
4. Nu står det två lastbärare med luckor/sidopaneler på tur för att transporteras ut till 

respektive slutmonteringslina. Dessa måste nu transporteras ut innan nästkommande 
botten kan skickas till slutmonteringslina. 

5. Nästkommande botten från T&B skall till 663 men kan bytas till 662 men den kan 
han ej skicka ut då luckorna måste skickas först. Dvs. första luckan till 663 måste 
komma ut nu.  STOPP 

 
Lösn: Truck kommer tillslut och plockar upp färdigställt block på sista buffertplatsen och 663-
linan sätts i rörelse. MO1 kan nu börja skicka ut luckorna. 
 
Konsekvens: Luckpersonal har inget att göra men T&B rullar på vilket leder till att de blir 
osynkade med T&B  
 
 

Stopptillfälle 2 

16-02-2016, Kl. 9.40-9.50 (10 min) 
 

Transportvagn står still: Luckorna till 662 på tur men kan 
ej transporteras ut. 
 
Vrf? Bandet på 662 är fullt pga. komplext och därmed tidskrävande block på Station 1. 
- Varför skickar inte MO1 ut botten och tak till 663-linan så station 1 på 663 får något att göra 
+ så att transportvagnen rullar: Detta går ej! 
Vrf? Finns inga klara pallar 
Vrf? Spikmaskinen sönder 
Vrf? Dåligt underhåll (Enligt MO1) 
Vrf? Förr kollade Fläkt Woods 1 eller 2 gånger/år men nu litar de bara på att det funkar, dvs. 
ingen underhållning sker. (Enligt MO1) 
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Notis: Dock var T&B inte i fas och påverkades därför inte allt för mycket, dvs. T&B stoppades 
inte upp helt och personalen hade fortfarande arbetsuppgifter som kunde utföras fast pall ej 
fanns tillgänglig. Detta beroende på att de var underbemannade och därmed fanns inte 
tillräcklig kapacitet. 
 

 

Stopptillfälle 3 

11-03-2016, Kl.09.35-09.40 samt 09.53-09.59 (Dock skarpt läge 

och lite kaosartad stämning däremellan, dvs. i 25 min)  
 

Transportbandet still: Väntar på att leverera till 663. 
Vrf? 663 och 662 är fullt 
Vrf? MO1 har ej beställt ut till 661 och därmed avvikit från sekvensen 32321 och enbart 
frisläppt order till 662 och 663 (blir fullt), dvs. sekvensen har varit 3232 3232  
Vrf? Har ej frisläppt en order till 661 på grund av att det inte finns material/kitvagnar klara. 
Vrf? Avgränsning 

 
Konsekvens: Då transportvagn står still blir tillslut T&B och luckorna fulla. Personal på 
förmonteringen kan inte arbeta på nya block och står därmed still. 

 
Konsekvens: Station 1 på 661 blir tom. Dock anlände en lastbärare till 661 vid 10.10. Precis i 
tid så att Station 1 fick inte stå utan arbete länge. Max 5 minuter. 

 
Notis: Istället för att vänta ca 10-15 minuter till att material finns tillgängligt till en 661-order 
för frisläppning släpper han ut flera 662/663 som orsakar fyllda band och stopp. Ger det en 
mindre störning/stopp om han väntar 10-15 min och inte frisläpper något alls? För att sen ha 
tre band att fylla? 

  
 

Stopptillfälle 4 

29-03-2016, Kl 8.12- 8.28  (16 min) 

 
Transportband står still. Luckorna till 662 på tur men kan 
ej transporteras ut. 
 
Vrf? Fullt på buffertband 1 till 662. 
Vrf? Station 1 kan inte skicka fram, de står och väntar. 
Vrf? För station 2 fortfarande arbetar. 
Vrf? Blocket är tidskrävande (blocket innehöll många luckor osv vilket är tidskrävande). Tar 
längre tid på station 2 än 1. 
Vrf? Inte mkt komponenter som skulle placeras på station 1 för det blocket som nu står och 
väntar där (obalans mellan s1 och s2). 

 
Lösn: Montörer på station 1 på 662 går tillslut till buffertband 1 och skjuter ihop lastbärarna 
så att luckorna kan skickas över från transportvagn till buffertbana. Därefter kan resterande 
luckor transporteras ut till sina linor, dvs. 662 och 661. 

 
Notis: MO1 har skickat ut tak & botten till samtliga linor. Kan ej skicka ut fler från T&B då 
luckorna nu måste ut för att bibehålla rätt ordning. Dvs. luckor måste ut efter dess tillhörande 
botten på respektive lina. 
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Stopptillfälle 5 

29-03-2016, innan lunch (15 min) 

 
Transportband står still. Luckorna till 663 på tur men kan 
ej transporteras ut. 
 
Vrf? Luckorna placerade på transportvagn vid 663 och väntar på att få plats. 
Vrf? 663 Fullt 
Vrf? Station 1 arbetar på ett block, tar tid. 
Vrf? Tidskrävande block, innehåller många komponenter. Montörerna på station 1 kan inte 
öka arbetstakten. 
Vrf? För de får ingen hjälp av montörerna på station 2 och 4 som står tomma. 

 
Notis: Station 2 och 4 tomma på 663, hjälper ej till station 1 som just nu är flaskhals. 

 
Konsekvens: Tomt på 662 och 661. 662 station 1 väntar på luckor, har inget att göra. 661 
station 1 väntar på en ny blockorder att börja arbeta på. 

 
Notis: Station 2 på 662 arbetar. Station 1 på 662 som enbart väntar på luckor hjälper ej till 
station 2. Tittar bara på. 
 

 

Stopptillfälle 6 

30-03-2016, Kl. 11.20-11.40 (20 min) 
 

Transportband står still. Luckorna till 662 på tur men kan 
ej transporteras ut... Alla botten/tak som går att skicka ut 
har gjorts (Mo1 har gjort sina genvägar). 
 
Vrf? Fullt på buffertbandet till 662 
Vrf? Stopp på station 2, tomt på efterliggande stationer 
Vrf? Station 2 arbetar på ett komplext H-block (kompaktaggregat). Tar otroligt lång tid då den 
inte brukar köras här. 
Vrf? Planeringsgruppen omfördelade kompaktaggregat som vanligtvis går till 661 till att köras 
på 662.  
Vrf? Pga många inkomna order på kompaktaggregat  

 
Konsekvens: Skapar obalans mellan stationerna på 662. Obalans i den vanliga sekvensen 
32321 eftersom att en av “2”:orna nu tar lika lång tid som “1”.  
 
Lösn: Då 661-linan blivit tom (pga. att transportvagnens stopp) går 661-montörerna över till 
station 2 på 662 på och hjälper till. Bra eftersom montörerna på 661 har djupare kunskap om 
monteringsprocessen för dess block. Detta leder till att monteringen för det blocket går 
snabbare. 
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Stopptillfälle 7 

12-04-2016, Kl. 09.40-10.00 (20 min) 
 

Transportband står still. Luckorna till 662 på tur men kan 
ej transporteras ut. 
 
Vrf? Fullt på buffertbandet till 662. 
Vrf? MO1 skickade en blockorder till 662 fast den var bestämd att gå till 663. 
Vrf? Det var fullt på 663 och 662 hade plats för en lastbärare på buffertbandet, MO1 chansade 
och skickade den till 662. 
Vrf? 663 var fullt pga, station 1 arbetade. 
Vrf? tidskrävande block, många komponenter. 

 
Konsekvens: När MO1 ändrade ordning från 32321 till 32221 blev det fullt på 662. Nästa 
blockorder/paneler som skall ut skall till 662 igen. MO1 kan byta lina för denna också, dvs. då 
skulle han ha flyttat en som skall till 663 till 662 och sen flytta en som skulle till 662 till 663. 
Annars kan han vänta ut 662 tills det finns plats och låta transportbandet stå still för att inte 
avvika från de planerade slutmonteringslinorna två gånger. 

 
Lösn: I detta fall lät Mo1 transportbandet stå still, dvs. inte byta lina på blockorder för andra 
gången. Tillslut börjar 662 rulla och utrymme fås till de två blockorderna. 
Konsekvens: 663 hann bli tomt, station 1 tomt i 4 min innan nästa kom. MO1 beslut att byta 
lina skapar obalans i sekvensen! 
 
Notis: Istället för att vänta ca 10-15 minuter till att 663 får ledig plats byter MO1 lina och 
avviker från sekvensen som orsakar obalans mellan linorna och tillslut stopp. Ger det en 
mindre störning/stopp om han väntar 10-15 min tills 663 har plats och därmed inte frisläpper 
något alls och då slippa avvika från sekvens? 

 

 

Stopptillfälle 8 

13-04-2016, Kl. 8.35-09.20 ( 10 min stopp då rast räknats 
bort) 

Transportband står still. Luckorna står still på 
transportvagnen till 663. 
Vrf? Fullt på 663 
Vrf? Station 1 står still 
Vrf? Väntar på material: Saknas kitvagn med tråg och fläktvägg.  
Vrf? Avgränsning 
Lösningen: Mo1 skickar luckorna till buffertband 2 istället, dvs. där tak brukar anlända. Detta 
gör att montörerna måste använda traversen för att få över lastbäraren med luck- och 
sidopanelerna. 

 
Konsekvens: Lite komplicerad process att flytta över luckorna. Dock tar det enbart 2 minuter. 

 
Notis: Kitvagnar anländer 09.22, dock måste station 1 arbeta klart på detta block eftersom 
vissa komponenter måste monteras på station 1, dvs. innan tak sätts på. (Tur det var rast så 
att truckföraren inte blev ännu senare med leveransen av tråg och fläktvägg.) 
Konsekvens: Station 2 fick stå tom 17 min och station 3 fick stå tom ännu längre, dvs. tills 
station 2 var klar med detta block då buffertplatsen mellan station 2 och 3 också var tom. 
 
Notis: De låg på plus på monitorn, ”de arbetade för snabbt” är det därför komponenterna inte 
hunnit komma? Var det därför station 2 och 3 fick stå tomma så länge också? 

5 


