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Sammanfattning 

Detta examensarbete har genomförts på Linde Maskiner AB i Lindesberg. Syftet med arbetet 
var att effektivisera arbetsflödet för en av Linde Maskiner viktigaste produkter, Front plate. 
Man vill effektivisera flödet med avseende på aspekter som att minska olika former av 
slöserier samt att se över kvalitetsäkring över monteringsprocessen.   
 
Lean har studerats djupgående och ligger som en teoretisk grund för projektet. Lean anser vi 
dessutom ligga till grund för en modernisering av ett traditionellt företag.    
Grundliga analyser har gjorts i form av tidsanalyser, observationer och löpande samtal.  
Dessa analyser har skett vid monteringstationen som är den centrala processen i Front plates 
arbetsflöde. Analyserna visar att en effektivisering av Front plates flöde är genomförbar och 
förbättringsförslag har tagits fram utefter detta.   

 

Abstract 

This thesis has been carried out at Linde Maskiner AB in Lindesberg. The aim of this work 
was to streamline the workflow for one of Linde Maskiner major products, Front plate. You 
want to streamline the flow with regard to aspects such as reducing various forms of wastage 
and to review the quality assurance of the assembly process.  
 
Lean has been studied in depth, and is as a theoretical basis for the project. Lean is according 
to us the basis for the modernization of a traditional company.  
Thorough analysis has been done in form of time analysis, observations and ongoing 
conversations.  
These analyses have been made in the assembly station which is the central process in Front 
plates workflow. The analyzes show that the efficiency of front plates flow is feasible and 
suggestions for improvement have been developed along this. 
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1 Inledning 

1.1 Företaget 
 

Linde Maskiner har verkat sedan år 1853 och ligger beläget vid Lindessjöns strand. Deras 
verksamhet har följt med i tidens skiftningar och har producerat allt ifrån jordbruksprodukter 
till försvarsmaterial. Linde Maskiner är nu helt inriktad på kontraktsproduktion av 
plåtkomponenter till framförallt fordonsindustrin. Mer än hälften av alla lastvagnar som 
tillverkas i Europa har plåtkomponenter från Linde Maskiner i sig. Några av deras viktigaste 
kunder är stora internationella företag som Volvo, Scania, Renault Trucks, Mack och 
Husqvarna etc.     
Deras verksamhet bygger på att de är underleverantörer av plåtkomponenter. 
Plåtförbrukningen är ca 8000 ton/år. Företaget arbetar med plåt från någon millimeters 
tjocklek upp till 25 mm tjocklek. 

Linde Maskiners anläggning sträcker sig över en produktionsyta på ca 8000 m². I dagsläget 
har de 135 fast anställda som gör företaget till en konkurrenskraftig underleverantör.  
Fjollårets omsättning slutade på ca 190 miljoner 
SEK. 

När det kommer till kvalitet och miljö så är Linde 
Maskiner målmedvetna som ständigt strävar efter 
utvecklingar.  
År 1997 blev företaget certifierat enligt SS ISO 
9001. Tre år senare fick de certifikat enligt SS ISO 
14001. Den senaste certifieringen skedde enligt 
ISO/TS 16949 år 2007, vilket är en standard på 
kvalitetsledningssystem för leverantörer till 
bilindustrin.    
I deras produktion av plåt används tillverkningsmetoder som: automatpressning, svetsning, 
montering samt att de laserskär hydraul pressar [1]. 
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1.2 Projektbeskrivning  
Front plate håller på att växa fram som en av Linde Maskiners viktigaste artiklar. Efterfrågan 
av Front plate har ökat den sista tiden och det har resulterat i att företaget har ett direkt behov 
av en ökad produktionstakt. Företaget har konstaterat att det är teoretiskt möjligt att producera 
fler artiklar av Front plate. Linde Maskiner vill därför att den viktigaste stationen i 
arbetsflödet skall analyseras för att slutligen kunna se vilka förbättringsmöjligheter som kan 
finnas.  

Hela Front plates flöde kan delas in i 3 stationer: 

Automatpressning 

Montering 

Extern målning 

Allt fokus kommer i detta arbete kommer att läggas vid operation två.  

Linde Maskiner vill med hjälp av offensiv kvalitetsutveckling uppnå en högre extern och 
intern kundtillfredställesle med lägre resursåtgång.  

1.2.1 Front plate 
Artikeln Front plate växer fram till en av Linde Maskiners viktigaste produkter. I och med att 
efterfrågan har ökat är Linde Maskiner i behov av en ökad produktionstakt.  

 Front plate används och sitter in Volvos nya FH-vagnar. Där sitter Front plate under sängen 
som finns bakom säten i lastbilshytten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den röda pilen visar en Front plate artikel 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med projektet är att effektivisera arbetsflödet för en av Linde Maskiner viktigaste 
produkter.  Företaget vill att flödet skall analyseras och för att på så sätt se ytterligare 
möjligheter för förbättringar.  Man vill hitta ett mer standardiserat arbetssätt för operatörerna 
med olika rutinbeskrivningar över hur processen skall arbetas för på bästa sätt kunna öka 
monteringstakten. 

Syftet kommer att uppnås med hjälp av dessa frågeställningar:  

Finns det möjlighet till en ökad monteringstakt?  

Vilka rutiner kan implementeras för att skapa förutsättningar till en ökad monteringstakt? 

1.4 Avgränsningar  
Projektet begränsas till den andra stationen Montering. Extern målning kommer inte att 
studeras p.g.a. att det sker utanför Linde Maskiner, samt att det är mer en ekonomisk fråga om 
vad det kostar. Det var tänkt till en början att automatpressen också skulle studeras men efter 
samtal med handledaren och på grund av tidsbrist valdes endast station två då den har 
betydelsefullt störst inverkan på Front plates arbetsflöde. 
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2 Bakgrund  
 

2.1 Problembeskrivning 
Linde Maskiner har idag ett direkt behov av en ökad produktionstakt av Front plate. 
Problemet ligger idag i att arbetsflödet av Front plate inte är effektivt nog.  

Linde Maskiner är idag ett traditionellt företag som har insett att nyckeln till en modernare 
och effektivare verksamhet, är offensiv kvalitetsutveckling.  
I dagens värld är det tufft att vara inriktad inom fordonsindustri. Kraven som ställs på 
leverantörer är otroligt hårda och därför är det viktigt med att ständigt sträva efter nya 
förbättringsmöjligheter och på sätt bli ett konkurranskraftigt företag. 

Frågan som detta arbete kommer försöka ge svar på är om det är möjligt att effektivisera 
monteringsstationen med syftet att öka antalet producerade Front plate artiklar. Samtidigt 
kommer standardiserade arbetsinstruktioner och rutiner tas fram, vilka ska underlätta arbetet 
för montörerna.  

Projektets mognadsgrad är en vidareutveckling och modifiering av en befintlig process.  

Det teoretiska problemet i detta fall inriktas på offensiv kvalitetsutveckling ”vilket handlar om 
ständigt pågående förbättringsarbete där alla medararbetare stimuleras att bidra och ges 
möjlighet att delta och utvecklas, och där medarbetarna också aktivt är medskapande. 
Förbättringsarbete drivs baserat på fakta och har sitt fokus på de arbetsflöden, processer, som 
finns i organisationen. För att arbetet ska bli framgångsrikt måste det vila på ett aktivt och 
engagerat ledarskap [2]. 

 

 

2.2 Beskrivning av teknikområdet 
De områden inom maskinteknik som detta projekt berör mest är områden såsom 
produktionsteknik och kvalitetsteknik. För att kunna sätta sig in i problemet och förstå det 
kräver det en del fördjupning inom området kvalitetsteknik.  
Kvalitetsteknik är ett väldigt brett ämne och en del förkunskaper fanns redan innan projektet 
startade tack vare kvalitetsteknik kursen som lästs in på universitetet. För att kunna lösa de 
uppdragen som man stötte på krävdes en del fördjupningar inom området.   
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2.3 Teoretisk bakgrund 
För att kunna förstå problemformuleringarna och få en bättre helhets förståelse av studien så 
har en förstudie av olika arbetsteorier genomförts. Dessa teorier kommer att presenteras i 
detta kapitel.  Den centrala pelaren av vad förstudien byggts på är Lean production som slagit 
igenom stort som en organisationsmodell och strategi för produktion.  

2.3.1 LEAN production  

Lean production kan på svenska översättas till resurssnålt alternativt ”mager produktion”.  
Det betyder att man på ett systematiskt och planerat sätt vill minska alla sorters slöserier i 
verksamheten samt skapa ett värde för kunderna. Allt som inte skapar värde för nuvarande 
eller potentiella framtida kunder kommer att räknas som ett potentiellt slöseri [2]. 

I inlednigen av 1980-talet fick den Japanska bilindustrin omvärldens ögon på sig då Toyota 
exemplifierade det nya systemet Toyota Production System (TPS). Västvärlden gjorde sedan 
en tolkning och utveckling av TPS som kom att kallas Lean Production.   

Dem centrala elementen i Lean production är en ständig jakt efter möjligheter till 
effektivisering, kapitalrationalisering och kvalitetsförbättringar. Lean förespråkar bland annat 
minimala staber, flexibel personal, högt maskinutnyttjande, korta omställningstider, små 
partistorlekar, minimala förråd och mellanlager samt nollfelstillverkning.  
All personal ska engageras i utvecklingsarbetet som syftar till att eliminera 
produktivitetsförluster således blir alla delaktiga i utvecklingen av nya standardiserade såväl 
direkta som indirekta arbetsmetoder som sedan strikt följs av alla när de kommer i tillämpning 
[3]. 
För att sammanfatta Lean filosofin kortfattat så är det en strategi till att göra ett företag till en 
enda organism.  

2.3.1.1 De fem Lean principerna 

Ur västvärldens tolkning av TPS har fem byggstenar av Lean tagits fram för att beskriva hur 
övergången från traditionell massproduktion till en Lean verksamhet bör gå till. Dessa 
byggstenar beskrivs här nedan.  

1. Specificera värdet sett ur kundens perspektiv 

Lean tänkande handlar mycket om att leverera värdet som kunderna efterfrågar. Inget mer 
eller mindre. Genom att klart definiera värdet av en speciell produkt eller tjänst ur 
slutkundens perspektiv kan allt slöseri som inte skapar värde för kunden upptäckas och tas 
bort. 

2. Identifiera och kartlägg värdeflödet för varje produkt eller process 

När värdet ur kundens perspektiv har definierats måste värdeflödet som skapar detta värde 
kartläggas. Värdeflödet är alla aktiviteter tvärs igenom alla delar av organisationen som är 
inblandade i att leverera en produkt eller tjänst. 
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3. Skapa ett kontinuerligt flöde utan avbrott 

Det kraftfullaste verktyget för att minimera slöseri i värdeflödet är genom att skapa flöde. 

4. Pull (Kunderorderstyrning)  

Skapa ett dragande och inte tryckande system där det handlar om att förstå efterfrågan från 
kunder och sedan utifrån denna efterfrågan skapa processer som svarar mot denna så du 
endast producerar det kunderna vill ha, när de vill ha det. Alltså ett system för att undvika 
överproduktion.  

5. Perfektion 

Perfektion handlar om att skapa en kultur av ständiga förbättringar. Detta handlar mer om 
kultur och attityder än om lean verktyg. Organisationen ska hela tiden sträva efter att bli bättre 
och bättre. Varje dag. Ständiga förbättringar är känt under det japanska namnet ”Kaizen” [4]  

 

2.3.1.2 Värdeflödesanalys och Kontinuitet  

Att identifiera värdeflödet för en produkt och process är den andra punkten av de fem Lean 
principerna. Principen bygger på att identifiera processer och aktiviteter som är 
värdeskapande. En perfekt process ska bestå av 100 % värdeskapande aktiviteter.  Analyser 
visar dock att många processer har så lite som 5 % värdeskapande aktiviteter. Detta visar hur 
mycket arbete som krävs för att skapa en optimal process.  Analysen visar även att 35 % av 
aktiviteterna är nödvändiga men inte värdeskapande, medan hela 60 % av ett företags 
aktiviteter är inte nödvändiga och dessutom inte är värdeskapande. [5]  

Den tredje Lean principen bygger på att skapa kontinuitet i produktionen. Kontinuitet är en 
av grundidéerna i Lean tänket. Hela produktionen skall gå utan något avbrott då avbrott 
innebär ett stopp i produktion vilket orsakar ett slags slöseri i form av outnyttjad 
produktionstid. Att förebygga fel redan innan de uppstår, och därmed ett stopp i produktionen, 
är en viktig och omtalad del i Lean filosofin. Ett arbetsverktyg som behandlar det området är 
Poka-Yoke [5]. 

2.3.1.3 Poka-Yoke  

Poka-Yoke är ett verktyg som förebygger fel redan innan de uppstår. Poka-Yoke lanserades av 
den japanska ”Lean-gurun” Shigeo Shingo och på svenska betyder det ungefär ”felsäkring” 
eller ”misstagssäkring”. Som tidigare nämnts, är kontinuitet viktigt i produktionen och genom 
att förhindra och förebygga fel, fås ett jämnt flöde i produktionen utan stopp. 
En av metoderna inom felsäkring är en dubbelkontroll. Med det menas att eventuella 
extrakostander för dubbelkontrollen, tillåts. Syftet med det är att man skall kunna upptäcka 
möjliga fel i god tid och på så sätt åtgärda felen innan de får större och kostsammare 
konsekvenser [6]. 
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2.3.1.4 Kvalitetssäkring  

En utveckling under de senaste årtiondena har lett till att en allt större del av kvalitetsarbetet 
genomförs allt tidigare under produktframtagningen. Insikten att man redan innan 
produktionen sattes igång, skulle skapa bra förutsättningar för fel skulle undvikas, var nästa 
steg inom kvalitetsutveckling. Arbetet fokuserades på att formulera och samla rutiner för hur 
man ska hantera inkommande material, reklamationer och mätinstrument samt hur ansvaret är 
fördelat. 
Utveckling har sedan gått mot att öka insatserna redan innan tillverkningsprocessen sätts 
igång. Det innebär att man grundligt tar reda på kundernas behov och förväntningar för att på 
detta sätt förhindra att dåliga och olönsamma produkter kommer ut på marknaden.  
Kvalitetsutveckling utgör en integrerad del av organisationens verksamhet och handlar om att 
ständigt arbeta med förbättringar [2]. 

2.3.1.5 Ständiga förbättringar  

Kundkraven på kvalité ökar oavbrutet, och nya tekniska lösningar dyker upp.  Därför måste 
man ständigt försöka förbättra kvalitén på sina egna produkter och tjänster vilket sätter ett 
direkt krav på företaget, att sträva mot ett ständigt förbättringsarbete för att stå sig 
konkurrenskraftiga.  

Offensiv kvalitetsutveckling förutsätter att fokus ligger på både små och stora förbättringar. 
Det ställer krav på kreativitet och innovationsförmåga och kanske kan innebära helt nya 
synsätt på den marknad där organisationen är verksam. 
 [7] [2]. 

2.3.1.6 5 S 

När västvärlden besökte de Japanska fabrikerna så förvånades man stort över hur rena de var. 
"Fabrikerna var så rena att man kunde äta på golvet" är ett uttryck som växt sig känt. 5S är ett 
arbetsverktyg som identifierar och eliminerar slöserier som bidrar till fel, defekter och skador 
på arbetsplatsen.  Ordning och reda är en förutsättning för att en process och hela 
verksamheten skall funktionera på ett säkert, stabilt och produktivt sätt.   
Begreppet 5S står för fem japanska ord som alla börjar på S. På svenska brukar de olika 
begreppen översättas till: Sortera, Systematisera (strukturera), Städa, Standarisera och Se till. 
[10] [2]. 
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Figur1- Översiktlig bild över hur 5S ska implementera.[10] 

2.3.1.7 De 7+1 slöserierna 

Övergripande skulle man kunna beskriva Lean som en strategi för att minska alla former av 
slöserier. Därför är det viktigt att förstå och hur man kan identifiera och eliminera slöserier för 
att öka flödeseffektiviteten. Man talar då ofta om olika typer av slöseri.   

1. Överproduktion  
Det syftar på produkter som är färdiga innan de behövs. Att producera för mycket, för tidigt, 
eller för fort är slöseri. 

2. Väntan 
Personal eller delar som väntar på att en arbetscykel ska avslutas innebär slöseri. Om en 
maskin eller operatör måste vänta på resurser som material eller verktyg så skapas inget värde 

3. Onödiga transporter 
Transporter tar resurser och transporttiden räknas också in i ledtiden. Vill man eliminera 
slöseri så måste man eliminera en transport genom att omorganisera värdeflödet.  

4. Inkorrekta processer 
En fel fungerande process som tillverkar produkter som inte uppfyller ställda krav eller som 
behöver justeras måste rättas till genast för att undvika mer slöseri.  

5. Onödiga lager 
Material och produkter som ligger och väntar skapar inget värde.  

6. Onödiga rörelser 
Varje onödig rörelse eller förflyttning en medarbetare behöver göra är slöseri. Förflyttningar 
av människor och material inom en process skall minimeras.  

7. Defekter 
Om man producerar felaktiga enheter måste de omarbetas och är uppenbart slöseri.  
Också olika slags kontroller av enheten innebär slöseri i form av tid och extra arbete.  

8. Outnyttjad kreativitet  
Genom att inte engagera eller lyssna till medarbetare så skapas det risker att missa potentiella 
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förbättringar och lärmöjligheter. Detta är ett stort slöseri som har uppmärksammats mest på 
senare tid. Många organisationer tar bara tillvara en bråkdel av den möjliga potential deras 
medarbetare besitter [2]. 

2.3.1.8 SMED 

SMED är en förkortning till Single Minute Exchange of Dies (En-minuts byte av verktyg) 
och är en metod som används inom Lean för att reducera omställningstider.  

Den ökade varianttillverkningen och kundorderstyrningen har lett till ett starkt ökat intresse 
för kortare omställningstider och låga ställtider i produktionen. En metod som behandlar detta 
är SMED-metoden. Den presenteras här under med åtta punkter. 

1. Separera inre och yttre ställarbete.  
Viktigt att man skiljer på arbete som kan utföras när maskinen är igång och när maskinen står 
still.  Allt inre ställarbete ska därför vara väl förberett, så att inga onödiga tidsförluster uppstår 
när maskinen står still. 

2. Gör om inre ställarbete till yttre. 
Grundprincipen är att tidskrävande injusteringar ska vara yttre ställarbete. Noggranna 
förinställningar av verktyg skall ex. göras. När ett verktyg sätts in i en maskin så ska endast 
mindre kompenseringar behövas. 

3. Standardisera. 
Standardisera, t.ex. form och dimensioner på verktygets infästningsanordningar så att 
verktygen underlättas.  

4. Utforma funktionella fästanordningar. 
Konventionella bultar, som kräver gängning i flera varv bör undvikas. Istället bör loss 
dragning och åtdragning ske med ett enkelt handgrepp.  

5. Använd förhandsjusterade fixturer. 
Arbetsstyckena fastspänns och justeras på externa fixturer vid sidan maskinen.  Sedan skiftas 
hela fixturerna under maskinens stopptid.  
 

6. Om utrymmet kring maskinen medger det, 
Så bör parallella operationer utföras av flera fixturer vid sidan av maskinen. Sedan skiftas 
hela fixturen under maskinens stopptid.  

7. Eliminera justering.  
Genom att utnyttja styrpinnar, hållare och dyl, som gör att verktyg, gränslägesbrytare etc. 
omedelbart hamnar i exakt rätt position.  

8. Mekanisera, 
Själva infästningen om den ytterligare reduktionen av ställtiden. 

[3] 
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2.4 Sammanfattning av Teoretisk bakgrund  
För att summera ihop kapitel teoretisk bakgrund är det viktigt att nämna att teorierna är 
utvalda för att kunna ge en grund för projektets utformning. Dessa teorier har valts ut 
eftersom de är mest anpassade för studien. Under kapitel 3 kommer man kunna upptäcka 
kopplingar av teorin och utförandet. 
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3 Metod  
I detta kapitel kommer metod och genomförande presenteras. Först och främst gjordes en 
datainsamling som ligger till grund för de analysmetoder som användes för att slutligen få 
fram ett resultat. 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Illustrerar arbetsgången i projektet 

3.1   Datainsamling 
En datainsamling har gjorts i form av observationer och löpande samtal. Datainsamlingen 
ligger till grund för vår nulägesbeskrivning. Samtalen och observationerna har utförts för att 
få en inblick på hur operatörerna genomför arbetet vid stationen. Viktigt är att ha förståelse att 
operatörer är människor och därför handlar olika vid förändringar samt att det upplever 
arbetsplatsen och arbetsuppgifter olika. 

3.1.1 Observationer  

Observationer har gjorts i början av projektet för att få en helhetsbild av hur station montering 
fungerar. Operatörerna har sedan även observerats och studerats för att se deras agerande vid 
arbete. Detta genomfördes för att se vilka avvikelser och skillnader som fanns mellan 
operatörerna och ifall det fanns ett standardiserat arbetsätt. 
En öppen observation har gjorts vilket innebär att operatörerna vet om att det blivit iakttagna 
och att undersökaren endast observerar utan att själv påverka den [8]. 
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3.1.2 Tidsanalyser   

En tidsanalys har gjorts för operatörernas arbete vid processen montering. Noggranna 
tidsmätningar har genomförts vid de olika arbetsmomenten som operatören utför. 
Tidsanalyserna har tagits fram för att kunna se hur lång dit de olika delmomenten tar och på 
så sätt kunna se var det går att minska i tid.  
De olika delmomenten som har studerats vid tidsmätningarna är. 

• Pallbygge – Hur lång tid det tar att bygga en pall. Samt hur lång tid det tar att skriva 
informationsblad angående pallen.  

• En produktionscykel av Front plate – Hur lång tid det tar för montören att montera en 
Front plate. (Se figur 3 – sträcka 1-8).  

• Lämna av en pall med färdigmonterade Front plate – Se över tidsåtgången.  
• Hämta side plates – Hur lång tid det tar för montören att hämta mer nödvändig 

material i form av side plates. Vilket monteras in i en fullständig Front plate.  
• Tidsförluster – I form av onödig väntan på material. När operatören inte får tag på 

truckförare.  
• Ställbyte – Hur lång tid det tar för operatörerna att ställa om pressen vid byte av Front 

plates artikel.   
 

3.1.3 Intervjuer och samtal 

Intervjuer och samtal har skett löpande under arbetets gång.  En öppen dialog har först med 
operatörerna för att få den bästa inblicken om hur de uppfattar arbetet och vad för problem de 
stöter på i det dagliga arbetet. En dialog har ständigt förts med handledaren Dan Johansson 
som även är VD på Linde Maskiner, för att få ett helhetsperspektiv från ledningen.  

Anledningen till varför formella intervjuer inte har skett är för att operatörerna inte skulle 
uppleva det som ett stress och press moment. En öppen och avslappnad dialog med 
operatörerna har istället gett svar på hur det dagliga arbetet upplevs. Operatörernas åsikter har 
tagits i åtanke när förbättringsförslag tagits fram.  

3.1.4 Gantt Schema  

Ett vanligt hjälpmedel för inplanering av order i tidplaneringen med hänsyn till befintlig 
beläggning är ett s.k. Gantt-schema. Fördelen med detta planeringshjälpmedel är att man 
tydligt åskådliggör varje delmoment i projektet [9]. 
 
Syftet med denna metod var att strukturerar upp arbetet och sätta tydliga tidsramar. Detta 
gjordes vid den inledande delen av projektet.  
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3.2   Nulägesbeskrivning 
För att få en ordentlig överblick över hur processen montering fungerar, har stationen delats 
upp i olika delmoment. Dessa delmoment är de mest väsentliga och intressanta att studera 
inom monteringsprocessen. Delmomenten har valts ut att studera på grund av att det berör 
processen allra mest och det är där operatören förlorar mest tid i icke-värdeskapande 
aktiviteter.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Översiktlig inblick över huvudprocessen montering.  

Monteringen är den andra stationen i Front plates produktionsflöde. Dit kommer den efter den 
automatpressats. Det är den mest väsentliga operationen där Front plate blir komplett.   
Stationen styrs av totalt en operatör. Hen ansvarar för de ingående delmomenten i 
monteringen. En serviceman finns ibland tillgänglig för att hjälpa till med materialstyrningen. 
Detta sker dock oregelbundet. Endast då servicemannen inte har andra uppgifter att utföra. 

En serviceman är en anställd på företaget som har som huvuduppgift att underlätta arbetet för 
operatörerna.  

3.2.1 Operatörernas arbetsuppdrag  

Monteringen är bemannad med en operatör som ansvarar för hela processen. För att öka 
effektiviteten så skiftar operatörerna arbetsstation efter 4h. Finns det ingen ledig operatör som 
kan stationen, får operatören istället arbeta i 8h pass.   
Operatörens arbetsuppgifter är att montera ihop två side plates till en färdig Front plate.  
Arbetet inleds med att två muttrar sätts på en av sidorna på side platesen. När detta är gjort 
går operatören över till pressen för att sedan nita ihop de två side platsen till en Front plate.  

Beroende på vad för artikelnummer som arbetas med, skickas fulla pallar vidare till lager med 
10 respektive 25st i. När pallarna är fulla avslutar operatören sitt monteringsarbete och kör ut 
pallen med Front plate till truckutgången. När detta är gjort påbörjas arbetet med att 
operatören får bygga en ny pall för att börja den nya omgången.  
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3.2.1.1 Rörelseschema  

Ett rörelseschema gjordes i samband med observationerna för att närmre studera 
operatörernas agerande vid arbete. Syftet bakom det var för att se ifall det fanns onödiga 
rörelser av operatörerna samt att se ifall layouten av arbetsbord och pallrar var den 
effektivaste.  Onödiga rörelser är punkt sex i de sju slöserier som gör det tydligt att ”varje 
onödig rörelse eller förflyttning en medarbetare behöver göra är slöseri”.  
Med andra ord skall förflyttningar av människor och material inom en process minimeras. 

Figur 4 - Bilden beskriver hur stationen montering ser ut idag. Pilarna beskriver operatörernas förflyttning i 
processen. 

3.2.2 Kvalitétssäkring 

Som tidigare nämnts monteras två sorters muttrar på varje sideplate. En gängad mutter och en 
ogängad mutter. När operatören byter artikel eller ställ med ett annat krav på vart muttrarna 
skall sitta så finns det en risk att operatören inte är tillräckligt uppmärksam och missar var rätt 
mutter ska sitta. Detta kan i värsta fall leda till att kunden får en fel producerad artikel och att 
företaget får retur, vilket är väldigt kostsamt. 
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Idag finns det tydliga instruktioner som visar hur varje artikel av Front plate skall monteras.  
Dessa hämtas fram av operatören vid eventuella byten och sätts framför honom vid 
monteringsbordet.  

Figur 5 - Illustrerar Muttring. De gängade och ogängade muttrarna är svåra att urskilja då de har likadan form 
och färg. 

3.2.3 Materialhantering 

Ett viktigt moment i förbättringsarbetet för en effektivisering av produktionen Front plate är 
hur man hanterar material inom stationen. Idag är det operatören tillsammans med serviceman 
som ansvarar för pallbygget och att nödvändigt material finns tillgänglig. En direktkontakt 
mellan operatör och truckförare finns inte, utan när operatören behöver material så sätts en 
lapp upp vid truckgången. När truckföraren upptäcker lappen, hämtar han det materialet som 
behövs.  

Att operatören oftast själv måste avbryta sitt monteringsarbete och bygga nya pallar kan också 
leda till onödiga tidsförluster. Därför är det viktigt att pallbygget utförs på ett effektivt sätt så 
att den onödiga tidsförlusten minimeras. Med begreppet onödig tidsförlust menas den tiden 
som operatören förlorar genom att bygga en pall, och inte står vid sin maskin.   
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Figur 6 och figur 7 - Illustrerar hur materialhantering kan se ut idag.  Ostrukturerade pallar blockerar vägen för 
arbetarna. 

Idag saknas det tydliga instruktioner och regler vart och hur pallarna ska ställas. Operatörerna 
vid stationen har endast tillgång till handtruck vilket gör det omöjligt för operatörerna att få 
tillgång till materialet när pallarna staplas på varandra. Vilket händer idag som bilderna 
illusterar.  

3.2.4 Genomförda förbättringar 

Linde Maskiner är ett företag som strävar efter att ständigt hitta nya förbättringsmöjligheter. 
Ett viktigt förbättringsarbete har precis pågått vid ställbyte av monteringspressen. Innan 
förbättringsarbetet så förlorades det mycket värdeskapande produktionstid vid ställbytet. 
Processen var komplicerad då stället väger mycket och vid eventuella byten var en truck 
nödvändig. Detta var en lång process vilket krävde flera medarbetare. Tidsåtgången var stor 
och beroende på när en truck fanns tillgänglig, kunde ställbytet ta över en timme. 

En layout förrändring vid ”monteringsrummet” har även genomförts tidigare. Detta var i 
syfte att effektivisera och underlätta monteringsarbetet av Front plate. Den nya layout 
förrändringen är den aktuella layouten i monteringsrummet idag. Tidigare layouter finns inte 
dokumenterade så att jämförelser de emellan inte är av värde. Genom samtalen som har 
genomförts med operatörerna har en helhetsbild skapats om tidigare layouter i 
monteringsrummet. Enligt operatörerna har förrändringen inte varit värdeskapande i form av 
en tidsminimering. Men inte heller har tidsåtgången blivit större. Eftersom det inte finns några 
underlag angående den tidigare tidsåtgången vid monteringen är det inget som kan studeras 
och analyseras närmre. Det vi dock kan fastställa efter samtal med flera av operatörerna är att 
den nya layouten är bekvämare för operatörerna. Vilket i längden ändå kan leda till en 
tidsminimering då operatörerna känner sig bekvämare i sitt arbete.  
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Figur 8 – Visar den nuvarande arbetslayouten 
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3.2.5 Ställtidsoptimering 

I det nya förbättringsarbetet vid ställbytet har en egenkonstruerad fixtur tagits fram.  
Detta för att få bort truck och därmed även en lång väntetid. Med den nya fixturen kan 
operatören själv göra ett ställbyte vilket underlättar processen. Med hjälp av rullkulorna kan 
operatören snabbt veva ut och veva in det nya stället. Hela ställbytet påbörjas med att 
operatören lossar på åtta stycken spännbultar som fäster stället i pressen.  

 

 

 

 

 

3.3   Nulägesanalys  
I detta kapitel kommer en analys fastställas utifrån vår nulägesbeskrivning. Analysen 
behandlar de olika delmomenten i processen montering. Utefter att analysen har fastställts 
kommer olika förbättringsförslag som även innefattar riktlinjer och anvisningar att genereras. 

3.3.1 Analys av processen Montering  

För att på bästa sätt kunna analysera monteringsrummet har en noggrann tidsanalys 
genomförts på de olika delmomenten som berör processen. Detta har gjort främst för att 
kunna få en bra grundförståelse över hur lång tid de olika delmomenten i det dagliga arbetet 
tar idag. Analysen har genomförts på fyra olika operatörer för att kunna få en omfångsrikare 
inblick över hur processen arbetas.  

3.3.2 Analys av rörelseschemat  

Efter att närmare ha studerat operatörernas rörelseschema vid monteringen har det fastställts 
att samtliga operatörer har samma rörelsemönster. Det finns idag ett standardiserat arbetssätt 
vid monteringsarbetet. Rörelsemönstret som samtliga operatörer har idag, verkar vara det 
mönstret som är det mest naturliga och dessutom väldigt effektivt. Vid analysen av 

Figur 9 och figur 10 – Visar fixturen och stället som skall 
användas.  
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operatörernas rörelsemönster har varje steg i monteringsprocessen tagits i åtanke och 
analyserats. Detta för att kunna effektivisera arbetet och minska slöserier i form av onödiga 
rörelser.  

 

 

 

 

 

 

 

Viktigt att notera att operatörerna har olika lång erfarenhet av monteringarbetet. Vilket gör att 
det skiljer sig en del vid monteringen av en artikel oavsett ifall det har samma rörelsemönster. 

3.3.3 Analys av kvalitetssäkring  

Idag finns det en problematik med kvalitetssäkringen vid stationen. Problematiken ligger i en 
gängad och en ogängad mutter. Dessa två muttrar är identiska från utsidan och det som skiljer 
de åt är själva gängan. Dyra returer har förekommit hos Linde Maskiner p.g.a. av att kunden 
fått en fel producerad Front plate i form av en fel monterad mutter. Dessa returer är väldigt 
kostsamma och bör därför förebyggas så att det inte uppkommer. Oavsett om instruktionerna 
är tydliga förekommer det fel vid muttring. Detta sker p.g.a. den mänskliga faktorn då det är 
svårt för ett trött eller orutinerat öga att urskilja de två typerna av muttrar. 

3.3.4 Analys av materialhantering  

En tidsstudie har gjorts för att skapa en uppfattning över hur lång tid de olika aktiviteterna 
som berör materialhanteringen, tar att göra. Den har även skapats för att kunna få en 
värdeflödesanalys över processen. Det är viktigt att identifiera icke-värdeskapande 
aktiviteter, för att sedan kunna minimera dessa för att kunna skapa en perfekt process. Det 
innebär 100 % värdeskapande aktiviteter.  

De olika aktiviteterna som operatören idag förlorar tid på är icke-värdeskapande aktiviteter 
men nödvändiga för att få en fungerande process.  

 

 

 

 

Operatör Producera en artikel(sek) 

Operatör A  38 

Operatör B 43 

Operatör C 57 

Operatör D 51 
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Tabell 2 - Med ”hela processen” menas det arbetet som tas från att en pall är full till att arbetet startar igång på 
nytt. Det inkluderar flera små tidsförluster som är oväsentliga i from av att det inte är någon aktivitet. 

Det har kunnat fastställas att på 1 timmes arbete så går ca 10min (beroende på operatör och 
batch storlek) till icke-värdeskapande men nödvändiga aktiviteter.  

När processen studerades upptäcktes det även att det skedde stopp i produktionen ett antal 
gånger. Bakgrunden till dessa stopp har oftast varit på grund av materialbrist. Det leder till att 
operatören inte kan arbeta processen och onödiga tidsförluster. Linde Maskiner har ett system 
för det idag då man avbryter sitt arbete för att sätta upp en lapp i truckgången. Systemet som 
används idag fungerar men är inte effektivt nog då stoppen ändå förekommer.  
Ett direkt kommunikationssystem mellan truck och operatör saknas idag.  

3.3.5 Analys av ställtiden 

 
Ett stort arbete har redan utförts vid 
ställbyte av monteringspressen. Man har 
lyckats reducera ställtiden från ca 60 
minuter till ca 10 minuter med hjälp av en 
egenkonstruerad fixtur. Det momentet som 
dock nu är det mest tidskrävande är att 
lossa det åtta spännbultarna. Problematiken 
ligger i att två av bultarna är svåra att 
komna åt i och med att krävs ett större 
vridmoment för att lossa gängan.  
 

 

Figur 11 – Illustrerar spännbultarna vid stället 

 

 

Aktivitet Tidsåtgång ca (sek) 

Bygga pall 90 

Lämna pall vid truckgång 51 

Skriva informationslapp 30 

Hela processen 209 
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4 Resultat 
I detta kapitel kommer resultat och förbättringsförslag tas upp. Den tidigare 
nulägesbeskrivningen och analysen ligger till grund för dessa förbättringsförslag.  

4.1  Förbättringsförslag för Operatörernas rörelseschema 
För att kunna effektivisera processen har varje enskild steg i arbetsprocessen analyserats. 
Detta för att minska slöserier i form av onödiga rörelser. I samarbete med operatörerna har det 
varit möjligt att granska och mäta alla rörelser i processen. På så vis har det kunnat fastställas 
att det är möjligt att eliminera ytterligare steg i arbetsprocessen.  

Figur 12 – Illustrerar det nya rörelsemönstret vilket tar bort föregående steg 6, 7 och en del av steg 9.  

De steg som går att eliminera i rörelsemönstret är steg sex, sju och en del av steg nio. En mer 
detaljerad beskrivning angående steg nio kommer att behandlas under rubriken 
förbättringsförslag för materialhantering. Det man gör för att eliminera steg sex och sju är att 
man flyttar med sig det nödvändiga materialet från monteringsbordet till pressen redan vid 
steg två dvs. efter muttringen. Detta gör att man spar viktiga sekunder vid monteringsarbetet 
samt att man även minskar arbetssträckan.  
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Det nya rörelseschemat genererade i att operatören lyckades spara in 15,8% av den totala 
tiden som behövs för att producera en Front plate artikel.  

 

 

 

 

 

 

4.2  Förbättringsförslag för kvalitéssäkringen 
En viktig pelare inom Lean handlar om felsäkring(Poka-Yoke). Det innebär att hitta och 
förhindra fel och redan innan det uppstår. Eftersom en omkonstruktion av hela mutter-fixtur 
monteringen inte är av intresse har fokus lagts på muttrarna. Fokus har lagts på att hitta 
lösningar som förhindrar och förebygger fel med den mutter-fixturen som används idag. 
Lösningen har inriktats på det visuella för att underlätta för operatören att skilja åt de två 
typerna av muttrar.  

• Färg - En lösning är att man bestämmer en standard 
färg på en gängad eller ogängad mutter. På så viss 
underlättar det för ett trött öga då det blir ganska enkelt 
att direkt upptäcka monteringsfel. Eftersom Front plates 
siste station är extern målning så bör det inte påverka 
artikelns kvalité.  

Figur 13 - Illustrera exempel 
på hur muttrarna kan se ut. [11]  

 

• Form – En annan alternativ lösning på problemet är att ändra den 
nuvarande formen på en av muttrarna då muttrarna idag har 
identisk form. Denna lösning skulle också underlätta urskiljningen 
mellan det två. Viktigt är då att se över kundönskemål så att en 
annan form inte skapar kvalitéproblem i artikeln.  

 

 
 

 Figur 14 - Illusterar olika former av gängade muttrar. [11] 

 

 

Operatör Gammal tid Ny tid 

Operatör A 38 32 
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4.3  Förbättringsförslag för materialhanteringen 
Som tidigare fastställts, går det att hantera materialflödet så att man kan spara in viktiga 
minuter till monteringsarbetet. Instruktioner och förbättringsförslag har tagits fram så att icke-
värdeskapande aktiviteter skall minimeras. En direkt kommunikation mellan truck, operatör 
och serviceman är grundläggande för att detta skall kunna genomföras. Tydliga instruktioner 
saknas idag vid materialhanteringen vilket orsakar onödiga tidsförluster i form av väntan på 
material.  

• Ordning och reda (5S) – Idag saknas det anvisningar på hur pallarna skall 
struktureras upp inom stationen.  För att skapa ett produktivt företag är det viktigt med 
ordning och reda på en arbetsplats. Ett lösningsförslag är att man exempelvis markerar 
stationsgolvet med tejp eller färg. På så sätt kan man enkelt bestämma var 
materialpallar samt tomma pallar skall ställas. Ett sådant system med ordning och reda 
skapar även utrymme för en truck att röra sig inom stationen.  

 

Figur 15 - Illustrerar hur pallarna inom stationen kan ställas. Till vänster ligger tomma arbetspallar och till höger 
materialpallar.  Kan jämföras med figur 6 och 7.  
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Operatör Truckförare 

Operatör Serviceman 

• Kommunikation – Ett effektivt kommunikationssystem mellan operatör och truck 
samt operatör och serviceman. 

 

Ett kommunikationssystem som gör det möjligt för 
operatör att snabbt kontakta truck. På så vis kan 
operatören redan innan man får materialbrist kalla på 
truck och förebygga en eventuell väntan. Samt att 
hämta klara pallar med färdig monterade Front plates 
vid monteringstationen istället för truckgången. (Se 
Figur 10 – Sträcka 9) 

  

Kommunikationen mellan operatören och 
servicemannen är minst lika viktig. Operatören kan 
då i god tid meddela servicemannen vid behov av 
pallbygge, informationsbladskrivning eller annan 
slags hjälp.  

Med kommunikationen som grund mellan truckförare och operatör, och operatör och 
serviceman är det möjligt att reducera tidsåtgången av icke-värdeskapande aktiviteter. Med 
det menas hela processen från att en pall är klar tills operatören återigen kan starta igång sitt 
arbete. 
Teknikens möjligheter ingår som en eventuell lösning med kommunikation. 
Ett exempel är ett system där operatören trycket på en knapp som skickar ett elektroniskt 
meddelande direkt till truck eller service man med nödvändig information.  
Ett annat exempel vara ett  

Här nedan redovisas den nya förbättringsförslaget som innefattar samma icke-värdeskapande 
aktiviteter som innan. Det som skiljer de två metoderna åt är att i förbättringsförslaget har 
operatören redan kontaktat en serviceman för att få hjälp med pallbygge. Samt att man inte 
går hela sträckan 9 för att lämna en klar pall. (Se figur 10).  

Metod Tidsåtgång (sek) 

Hur det är idag 209 

Förbättringsförslag 62 

 

Detta är en reducering med ca 70 % av icke-värdeskapande men nödvändiga aktiviteter.  

 

 

 

 

• Riktlinjer och anvisningar – Vid eventuella stopp som inte går att förhindra är det 
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viktigt att utnyttja den förlorande tiden med att göra aktiviteret som underlättar arbetet 
i efterhand. Exempelvis skriva informationsblad, bygga extra pallar samt organisera 
sin arbetsplats och station. Idag saknas dessa riktlinjer och det händer allt för ofta att 
operatören inte gör någoting alls när stopp i produktionen sker.  När man väl bygger 
pall är det effektivare att göra det fler åt gången. Ett förbättringsförslag är att när man 
väl bygger pall att man även bygger upp 3-4 pallar åt gången. På så sätt undviker man 
sträckan från monteringsbordet till materialhyllan flera gånger om timmen.   

4.3.1 God ergonomi 
För att arbetare skall kunna prestera bra är det viktigt att de trivs och arbetar i en god miljö. 
Med hjälp av observationer och samtal har de framkommit att arbetarna ofta lyfter från 
marken. I längden blir detta en påfrestning för både knän och rygg. Det sker oftast vid 
pallbygge då materialhyllan inte är optimalt i hopmonterad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 – Illustrerar hur det ser ut för operatörerna när de skall bygga pall. 

 

För att lösa detta problem, så rekommenderas en ommontering av den nuvarande 
materialhyllan. Det som behöver ändras är sammansättningen av de röda balkarna för en 
bekvämligare höjd. Det medför att arbetarna slipper den obekväma ställningen som bilden 
ovan illustrerar.   
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4.4   Förbättringsförslag för ställ 
Som det fastställdes i analysen är bultlossningen ett tidskrävande moment. Enligt punkt 4 i 
SMED(se sid 14), bör konventionella bultar med 
gängning i flera varv undvikas. 

En lösning för att undvika att förlora onödig tid 
med att få upp svåra bultar bör dessa istället 
ersättas med någon form av snabbspännare där 
åtdragning kan ske med ett enkelt handgrepp.  En 
sådan lösning skulle även generera i att man tar 
bort moment där olika slags verktyg behövs.                                                                     
                         

                                                                                         Figur 17 – Illustrerar ett exempel på snabbspännare.[12]
          

• Namnge alla verktyg som används vid ställbyte. Endast de nödvändiga verktygen som 
används vid ställebyte bör hänga vid pressen. En till minskningsfaktor skulle vara att 
ha beteckningar som visar vilka mått de olika verktygen har. På så vis behöver inte 
operatören vara osäker vid val av verktyg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 – Illustrerar ett exempel på hur verktygen bör hängas.  [13] 

 

 

http://www.verktygonline.se/shop/17728/art28/h5455/9865455-origpic-330b53.jpg
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5 Diskussion 
I detta kapitel kommer egna tankar och reflektioner angående projektet att presenteras. Först 
och främst kommer en diskussion angående metoderna att presenteras och sedan följer en 
resultatdiskussion som även svarar på våra frågeställningar som ställdes i början av projektet.  
Kapitlet avslutas med rekommendationer för eventuellt fortsatt arbete.  

5.1  Metoddiskussion  
Metoderna som vi har valt att genomföra tyckte vi har varit de mest lämpade för projektet.  
 
Observationerna gjordes i början av projektet för att vi skulle kunna skaffa oss en egen 
uppfattning om hur processen fungerar. Det var viktigt för oss att göra en observation i den 
inledande fasen av projektet så att vi själva kunde skapa oss vår uppfattning av de olika 
problemområdena utan bli influerade av arbetare och operatörer.  

Samtalen som genomfördes löpande under projektets gång har varit väldigt givande. 
Informationen som vi fått ut från samtalen kompletterade våra observationer med idéer och 
tankar från en annan synvinkel. Det är viktigt att nämna att operatörerna hade en bra 
uppfattning om de olika problemmomenten som berörde processen. I och med samtalen såg 
operatörerna sin chans att framföra synpunkter kring sin arbetsplats. Därför har ett avsnitt som 
berör ergonomi också tagits med i resultat. Metoden valdes på grund av att vi ansåg att det 
fanns fler fördelar gentemot en skriftlig enkät. Det ger en större möjlighet till flexibilitet och 
rikhaltigare information som även ger en bättre förståelse hur operatörerna tänker och 
resonerar kring arbetet. Vid våra samtal har vi insett att det finns en hel del kreativitet hos 
operatörerna och vi anser att det vore slöseri att inte ta vara på den.  
En förslagslåda skulle kunna vara ett bra sätt att kunna få fram sina idéer och förslag på.  
Nackdelen är att förslagslådan skulle kunna leda till ett missnöje bland operatörerna ifall 
ledningen inte skulle sköta den rätt eller inte tar den seriöst. En annan nackdel är att ifall den 
inte tas seriöst så kan det leda till missnöje bland operatörerna och tron och känslan att ens 
röst inte blir hörd.  

Tidsstudierna som genomfördes var nödvändiga för att noga kunna analysera processen och 
få en noggrann beskrivning av nuläget. Det har även hjälpt oss att skapa en tidsuppfattning 
över hur lång tid de olika delmomenten i processen tar. Tidsstudierna ansågs som det mest 
lämpade tillvägagångsättet, även fast det är svårt att genomföra en felfri tidsanalys. Det är 
viktigt att ha i åtanke att operatörer kan agera annorlunda när de observeras. I detta fall menas 
det att operatörerna är uppmärksamma och arbetar effektivare vilket kan leda till missledande 
mätningar. Med mer tid hade ännu noggrannare tidsstudier genomförts och resultatet 
säkerligen blivit precisare.  
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5.2  Värdering av resultat 
Detta avsnitt kommer först att besvara våra frågeställningar och sedan presentera våra 
reflektioner angående resultat och förbättringsförslagen.  

1. Finns det möjlighet till en ökad monteringstakt?  

Ja, vi anser att det finns möjligheter till en ökad monteringstakt. Det kräver först och främst 
att man minskar ner operatörernas icke-värdeskapande aktiviteter. Vill man få en ökad 
monteringstakt är det viktigt att operatören också ständigt står vid sin monteringssation och 
inte gör arbetet som inte skapar värde för processen. Våra förbättringsförslag kan 
förhoppningsvis vara en guide om olika åtaganden för att effektivisera och öka 
monteringstaken.  

2. Vilka rutiner kan implementeras för att skapa förutsättningar till en ökad 
monteringstakt?  

Det rutiner som kan implementeras är att skapa tydliga riktlinjer och anvisningar för 
operatörerna. Rutiner skapar struktur vilket gör att operatörerna vet vad för aktiviteter som 
kan göras vid eventuella stopp. Det är viktigt att man skapar ett tänk hos operatörerna att man 
ständigt skall göra nödvändiga aktiviteter som är av värde för processen. Det är även viktigt 
att förebygga att dessa stopp förekommer, som t.ex. att investera i ett effektivare 
kommunikationssystem etc. som man kan läsa djupare om i resultat delen.  

Målet med examensarbetet anser vi vara uppfyllt. En undersökning har utförts för att kunna 
se vilka förbättringsmöjligheter som finns för att effektivisera produktionen av Front plate. 
Våra förbättringsförslag som tagits fram åt Linde Maskiner är för störstadel att minimera de 
icke-värdeskapande aktiviteterna. 
Vi anser främst att det kommunikationssystem som används idag på Linde Maskiner inte är 
effektivt nog. En investering i ett modernare och effektivare kommunikationssystem är 
grundligt för att ytterligare kunna effektivisera produktionen. Vi anser att ett nytt 
kommunikationssystem skulle kunna vara nyttigt att införa på hela företaget, men att man kan 
börja införa det på monteringssationen för att sedan själva se och dra slutsatser. Vi anser även 
att de är en resurs och anpassnings fråga om vad för kommunikationssystem man vill 
investera i och har därför inte tagit fram några konkreta produktförslag. 
 
För att ytterligare kunna effektivisera produktionen har mycket observationer och studier 
gjorts på operatörerna. Ett nytt rörelseschema har tagits fram som enligt våra tidsstudier har 
kunnat förkorta produceringstiden. Det är viktigt att poängtera att det nya rörelseschemat har 
testats på en av fyra operatörer. Viktigt också är att ta hänsyn till att operatörerna är människor 
med olika lång erfarenhet. Vi människor agerar alla olika efter förrändring och anpassar oss 
därför olika snabbt efter dessa. Därför valdes det nya rörelseschemat att testas på en erfaren 
och även en engagerad operatör. Tidsvärdena som fastställts i denna rapport är ett medelvärde 
efter ett antal utfall. En annan aspekt att ta hänsyn till är även att se över operatörernas 
arbetspass. Idag finns ett system där operatörerna skiftar pass efter 4h med det händer även att 
operatörerna får arbeta i 8h pass. Detta kan få en negativ påverkan på både effektivitet och 
kvalitet. Att skifta arbetsstationer och därmed även minska varje stationstid skulle kanske få 
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en positiv påverkan på effektiviteten och kvalitet. Detta kräver dock att fler arbetare behöver 
få en utbildning i monteringsstationen.  
 
En viktig aspekt i detta projekt har även varit att försöka se över kvalitetssäkringen. Då 
företaget fått returer på att man monterat dit fel mutter. Som vi tidigare nämnde är en 
omkonstruktion av hela mutterfixturen inte aktuell för oss då det är ett stort arbete i sig att 
lösa. Däremot är det en eventuell lösning för företaget ifall man vill öka kvalitetssäkringen 
ytterligare. Våra lösningar har helt inriktat sig på det visuella där färg eller form ändring varit 
förslag. Det är viktigt att ta hänsyn till att någon operatör kanske är färgblind och därför 
viktigt beställa muttrar som är anpassade med en färg mot färgblindhet.  Är detta inte aktuellt 
kan man då fokusera sig på en formändring. Viktigt som sagt är att se över standarder och 
kundönskemål så att en sådan förrändring inte i sig skulle betyda en retur i form av kvalité 
problem. Den ekonomiska konsekvensen är att det blir en liten extra kostnad att få muttrarna i 
färg, men kostanden är inte jämnförlig med den kostanden det blir för att få tillbaka en retur.  

Tydliga instruktioner och struktur saknas idag när det kommer till materialhanteringen. Där 
finns det även rum för förbättringar så att man kan spara in viktig tid till monteringsarbete. 
Det är viktigt med en tydlig kommunikation mellan operatör och serviceman så att man i god 
tid kan informera servicemannen vid behov av t.ex. pallbygge. Vi anser även att det är en 
ledningsfråga från Linde Maskiners sida att man tydligt gör det klart om var störst prioritering 
skall läggas. Vill man effektivisera Front plate är det viktigt att en serviceman finns tillgänglig 
vid behov. Det underlättar operatörernas arbete enormt då störst fokus kan läggas på 
värdeskapande aktiviteter.  
Det är dock viktigt att poängtera att operatörerna säkerligen tycker det är behagligt med 
omväxlande arbetsuppgifter som pallbygge eller annan aktivitet. Men även det är en 
ledningsfråga angående arbetsuppgifter. Man får på så vis hitta ett sätt att motivera sina 
operatörer med kanske någon slags belöning. Här kan man även vidare diskutera frågan om 
operatörernas arbetspass och skift har en inverkan. Är det inte möjligt med en prioretring av 
serviceman är det då viktigt med tydliga riktlinjer och anvisningar för operatören för att 
effektivisera de icke-värdeskapande aktiviteterna.  

Ställbytet är något som redan har vidareutvecklats av företaget. Som det nämnts tidigare i 
rapporten har ställtiden minimerats. Det som vi anser idag tar längst tid och går säkerligen att 
förbättra är hur stället fäst i pressen. Fixturen som används idag vid ställbytet är väldigt 
effektivt så allt fokus har lagts på hur stället fästs. Ett förbättringsförslag har tagits fram med 
tanke på att underlätta och minimera ställtiden. Viktigt att sedan se över hur mycket varje 
snabbspännare klarar av att hålla. Eftersom man idag inte vet exakt hur mycket stället väger 
har inte heller någon specifik produkt tagits fram. Det kan dock även krävas en del 
modifieringar i stället för att anpassa det efter snabbspännare. Det negativa med 
snabbspännen är att det inte är lika säker metod som spännbultar med flera varvs gängning. 
Detta kan man då kompensera med att ha flera snabbspännare.  

 

 



 2014-05-22 S. Rydell, E. Asotic                  Örebro universitet | Diskussion 34 

 

5.3 Fortsatt arbete 
Detta projekt och lösningförslag har tagits fram för att ligga som grund för Linde Maskiners 
vidareutveckling. Det är viktigt att poängtera att vissa av våra lösningsförslag inte är helt 
klara utan kräver ett engagemang från Linde Maskiner att fortsätta arbeta med. När det 
kommer till implementering av förbättringsförslagen är det viktigt med att man följer upp 
operatörernas arbetsuppgifter för att kunna säkra att operatörerna uppfattat det nya arbetssättet 
korrekt. Detta kan sedan även leda till en vidareutveckling av förbättringsförslagen. 
 
Att arbeta med ständiga förbättringar är en förutsättning för att vara ett konkurrenskraftigt 
företag. Detta kräver att samtliga inblandade ska få en utbildning i Lean tänkandet. På så sätt 
kommer arbetarna ha mer förståelse i hur man jobbar effektivt. Samtidigt kan man lära 
personalen att själva se och hitta möjliga förbättringar vid sina egna arbetsprocesser och 
platser och sedan kunna ge de verktyg för att själva kunna genomföra dessa förbättringar.   
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6 Slutsatser 
Fokus har alltid legat på att effektivisera monteringsprocessen vilket genererar i ett förbättrat 
arbetsflöde av Front plate artikeln. Arbetet har skapats för att kunna ge Linde Maskiner en 
guide till en vidareutveckling av processen samt arbetsflödet av Front plate. Punkterna här 
nedan sammanfattar resultat och lösningsförslag: 

• Effektivare rörelseschema för operatörerna 

• Ett nytt kommunikationssystem 

• Minska och eliminera icke-värdeskapande aktiviteter 

• Minska slöserier, i form av onödig väntan 

• Ordning och reda med tydliga riktlinjer och anvisningar 

• Färg och Form – För en ökad kvalitetssäkring 

• Ständiga förbättringar för process, arbetare och företag 

• Ställtidsminimering – Snabbspännen 

• God ergonomi  
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